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V této výroční zprávě chceme zachytit ve slovech a číslech život 
našeho čáslavského sboru v roce 2016. Chceme připomenout 

pravidelná i mimořádná setkání, události a akce, která se v našem 
sboru uskutečnila. A zároveň si uvědomujeme, že ne vše lze zachytit, 

že Boží Duch vane, kam chce.  
 
 
 
 
 
 
 
 



CHARAKTERISTIKA SBORU 
Náš čáslavský sbor má velmi bohatou historii, působilo v něm mnoho výrazných i 
význačných kazatelů a kurátorů a mnoho lidí z různých končin naší České republiky i světa 
ho považují stále za svůj domovský sbor.  
V současné době je čáslavský sbor poměrně živým společenstvím a jsou v něm zastoupené a 
aktivně činné téměř všechny generace.  
Základem sborového života jsou bohoslužby, které se konají každou neděli v sídle sboru a ke 
kterým se schází lidé nejen z města Čáslavi, ale i ze širokého okolí. Důležité místo na 
bohoslužbách mají také děti – jednou měsíčně se konají bohoslužby pro malé i velké a 
ostatní neděle je pro děti připravena nedělka. Na bohoslužby k nám také občas dochází klienti 
s Diakonie se svými pečovateli. Máme radost, že je naše společenství tak různorodé.  
Chceme být místem, kde různí lidé nachází své místo, svůj domov, zažívají podporu a 
blízkost. Chceme být společenstvím, které žije z Kristovy lásky a odpuštění.  
 

STATISTICKÉ ÚDAJE O SBORU V ROCE 2016 
K 1.1.2016 vykazoval náš sbor 233 členů; s hlasovacím právem 90, dárců bylo celkem 98, 22 
dárců přispívalo pravidelně (alespoň 5x v roce), salárníků přispělo 84.  
Nejnižší roční příspěvek sboru činil 100,-Kč za rok, nejvyšší 38 000 za rok. 
Během roku 2016 zemřelo 17 členů sboru a konaly se 3 církevní pohřby (rozloučení se s. 
Krulišovou v lednu v kostele, v dubnu rozloučení v rozlučkové síni v Čáslavi se s. Olivovou 
z vilémovského sboru a v červenci rozloučení v rozlučkové síni v Čáslavi s br. J. Prokopem). 
Odstěhovala se jedna členka.  
Bylo pokřtěno 6 malých dětí, 5 se stalo členy našeho sboru (Elizabeth a Antonia Pelzl, 
Vojtěch Nulíček, Anežka Stará a Vít Smítka), jedna pokřtěná holčička (Klára Pešoutová) patří 
do sboru v Telecím. Byli jsme svědky 4 křtů dospělých (Sandra Švorcová, manželé Iva a 
Petr Trnkovi a dcera Taťána Trnková). Přistěhovaly se 3 členky (Olga Šourková, Kateřina a 
Bohdanka Andršovy), kontrolou kartotéky přibylo 6 členů (Karel Ptáček, Miroslava 
Výborná, Karolína Jeriová, M. Radiová, Božena Šmolchopová, Natálie Roušarová). 
U nás ve sboru se konaly 3 svatební shromáždění (Ivana Blehová a Jan Roller z chrudimského 
sboru, Jana Gladková a Jan Vítek z Čáslavi a Eva Fučíková a Pavel Holub z Olešnice a 
Bohdanče). 
K 31.12. 2016 má sbor 234 členů. 
 
Uvědomujeme si zastaralost naší sborové kartotéky, málokdy se dozvíme, že zemřel nebo se 
odstěhoval nějaký člen nebo členka našeho sboru. Stále probíhá revize sborové kartotéky, 
farářka sboru se snaží navštívit všechny členy a dotázat se, zda chtějí být členy i nadále. 
Navštívila již téměř 2 třetiny všech členů. 
  
Sbor má jednu kazatelskou stanici Bousov, která není aktivní, ale ještě nebyla zrušena.  
Mnoho činností a prací je ve sboru vykonáváno dobrovolníky.  
 

STARŠOVSTVO A SBOROVÁ SHROMÁŽDĚNÍ 
Staršovstvo je desetičlenné a má tři náhradníky. Členy staršovstva jsou: Ruth Junová, 
Anna Nulíčková, Daniel Korábek, Miroslav Nulíček, Miroslav Richter, Tomáš Starý, Michal 
Vejvoda, Eduard Wagner st. Kurátorem je Václav Homolka a místokurátorem Eduard Wagner 
ml. Na práci staršovstva se podle svých možností podílejí i náhradníci: Jitka Jeriová, Filip 
Jerie, Miroslav Vonšovský.  
V roce 2016 se staršovstvo sešlo 10x a říjnové staršovstvo bylo výjezdní. Strávili jsme 
společně odpoledne v Třeboníně a zamýšleli jsme se nad současností i budoucností našeho 
sboru. Staršovstva se konají zpravidla 1x měsíčně v neděli po bohoslužbách. Střídáme se 
v úvodní modlitbě nebo zamyšlení. Důležitým bodem je ohlédnutí za tím, co bylo a výhled 
k tomu, co nás čeká. Dále se zabýváme organizačními věcmi a hospodářskými záležitostmi.  
Nepravidelně mezi body jednání vkládáme tzv. okénko pro Diakonii, kde nás zejména  
br. kurátor (člen dozorčí rady Diakonie Střední Čechy) seznamuje s novinkami z dozorčí rady 
nebo s. farářka s aktivitami v Diakonii.  
 
 



Presbyterky a presbyteři se střídají v tzv. službě presbyterů, která spočívá v otevírání a 
zavírání kostela, Komenského síně, vyvěšování písní, vítání příchozích, spočítání přítomných 
na bohoslužbách, spočítání spolu s někým dalším sbírky, připravování čaje a kávy a zajištění 
úklidu po občerstvení, přípravou chleba a vína na Večeři Páně. V této službě jim může 
samozřejmě kdokoliv pomoci. V minulém roce se presbyterky a presbyteři také střídali 
v uklízení sborových prostor. Od začátku roku 2017 se střídají v úklidu: F. Jerie, R. Junová a 
V. Homolka, případně někdo další ze staršovstva. Za což jim patří velký dík!!! 
 
STATISTIKA: Staršovstvo je desetičlenné, se třemi náhradníky, sešlo se 10x, účast: 7+2.  
Výroční sborové shromáždění bylo 13.3., účast: 32+11. 
 

BOHOSLUŽBY 
Nedělní bohoslužby jsou středem sborového života. Je to křižovatka, kříží se tu cesty všech 
generací – od miminek až po devadesátileté. Jsou vrcholem uplynulého týdne a zároveň 
začátkem nového týdne. Vytvářejí sborové společenství, chtějí být orientací ve všem, čím 
procházíme - jako církev, jako sbor, jako rodiny i jako jednotlivci. 
Konaly se pravidelně každou neděli a o svátcích v 9 hodin. 
Spolu se staršovstvem jsme se rozhodli, že od září 2015 do roku 2018 proběhne v našem 
sboru tzv. písmácká obnova - společně projdeme celou Bibli s dětmi na nedělce, na 
středečních biblických hodinách a zároveň při kázáních. Je to také možnost pro rodiče, 
prarodiče a děti společně mluvit o víře a o biblických příbězích cestou z kostela.  
Večeři Páně jsme slavili o svátcích a vedle toho vždy 1. neděli v měsíci. Celkem 20x za rok. 
Zpravidla první neděli v měsíci se konají bohoslužby pro malé i velké – děti neodchází do 
nedělky, bohoslužby jsou uzpůsobeny tak, aby jim děti rozuměly.  
Ostatní neděle je pro děti vždy připravena „nedělka“.  
Do bohoslužeb se zapojují také presbyteři, děti, konfirmandky, mládež a ostatní členové sboru 
– zpravidla 1. biblické čtení a čtení ohlášek. Před Vánoci zvěstovaly svou hrou děti. Sborová 
ohlášení připravuje farář/ka a čtou je většinou presbyteři. 
Písně při bohoslužbách zpíváme z Evangelických zpěvníků, z Dodatku Evangelického 
zpěvníku i z mládežnického zpěvníku Svítá.  
Někteří starší členové sboru se nemohou už sami dostat na bohoslužby, pokud o to požádají, 
je pro ně, díky ochotným bratřím a sestrám, zajištěn odvoz.  
Na bohoslužby navazuje posezení a „postávání“ u kávy, čaje a při rozhovoru.  
 
HUDEBNÍ DOPROVOD PŘI BOHOSLUŽBÁCH  
Jsme vděčni za spolehlivou službu všech varhanic a varhaníků. Děkujeme Petru Jeriemu a 
Filipu Jeriemu, Lindě Homolkové, Miriam Richterové, Drahomíře Férové a Kateřině 
Andršové. Příležitostně na flétnu hraje Filip Jerie a Linda Homolková, na housle Jitka 
Richterová, na kytaru Mirek Richter, Pavel Dočekal, Pavel Jun a skupina Abakuk. 
 
BOHOSLUŽBY PRO DĚTI („NEDĚLKA“) 
Máme radost, že oživující a nadějnou součástí našich bohoslužeb jsou také děti. Kromě jiného 
pro ně každou neděli, pokud není zrovna společná bohoslužba pro děti a dospělé, 
připravujeme nedělku. Děti odchází po 2. písni a zůstávají v jedné skupině, i když do 
budoucna přemýšlíme o rozdělení na 2 skupiny (mladší a starší). Ve školním roce 2015/16 
děti pokračují v čtyřletém cyklu příběhů Starého a Nového zákona. V přípravě nedělky se 
střídá 6 učitelů, kteří byli pověřeni a vysláni na začátku nového školního roku – Ruth Junová, 
Jitka Richterová, Michal Vejvoda, Linda Homolková, Jakub Jun, Jaroslav Fér.  
Za jejich pravidelnou službu jim děkujeme a budeme rádi, když se mezi námi najdou noví 
učitelé nedělky.  
 
NEDĚLE S HOSTEM  
V neděli 13. března odpoledne mluvila na téma „Jak mluvit s dětmi o smrti“ farářka  
L. Ridzoňová z Prahy. V neděli 17. dubna jsme měli „skotské bohoslužby“ s hosty: farářkou 
Magdalenou Trgalovou a jejím manželem, kteří strávili 2 roky na sboru ve Skotsku na 
ostrovech Orkneje i se svými třemi dětmi.  



V sobotu 28. května se v našem kostele konala přednáška ThDr. Martina Chadimy u 
příležitosti výročí Jeronýma Pražského (přednáška organizovala Československá církev 
husitská). V neděli 6. listopadu naši hosté manželé Lydie a Tomáš Férovi mluvili o svých 
zkušenostech z půlročního pobytu v USA a na druhou adventní neděli 4. prosince mluvila o 
životě v Sýrii před válkou a nyní paní Alena Al Sharua, která pracuje v Diakonii Kolín a 
v Sýrii žila.   
 
HUDEBNÍ BOHOSLUŽBY 
Tento trochu jiný způsob bohoslužeb zařazujeme do velikonočního a vánočního období, kdy 
je bohoslužeb mnoho. Chceme, aby jedny bohoslužby byly trochu jiné. Je v nich propojeno 
slovo a hudba. Velkopáteční večerní bohoslužby hudebně doprovázel F. Jerie a L. 
Homolková. Bohoslužby na Štěpána doprovázela hudebně skupina Double Guitar Band. 
 
STATISTIKA: Bohoslužby: 57x, průměrná účast: 41. Kromě farářky sboru kázali: seniorátní farář 
Michal Branda 3.1. a 17.7., presbyter Michal Vejvoda 31.1. a 28.8., Jaroslav Fér 28.3., 5.6., 10.7., M. 
Trgalová 17.4., Miloš Hübner 24.4., Jan Lavický 3.7., B. Baštecký 24.7., br. Jan Dobeš z Kolína 18.9., s. 
Linda Homolková 30.10., 11.1., Pavel Jun 20.11. 
Večeře Páně : 20x; Večeře Páně v rodině (Třemošnice 2x). 

 
PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ V TÝDNU 
BIBLICKÁ HODINA PRO DOSPĚLÉ 
K biblické hodině v Čáslavi jsme se scházeli pravidelně ve středu v 17 hodin a probírali jsme 
příběhy ze čtyřletého cyklu nedělky (tzn. knihu Exodus, knihu Soudců, knihy Samuelovy a 
Královské). Při biblické hodině sdílíme také své radosti a starosti, slavíme společně 
narozeniny. V květnu a v září jsme se místo biblické hodiny účastnili přednášek prof. Čorneje 
v Městské knihovně o Jeronýmu Pražském a o Karlu IV. Na harmonium doprovází ses. Ruth 
Junová a br. Jaroslav Fér. 
Biblické hodiny v Třemošnici u ses. Boženy Hochmanové se konají, pokud zdraví hostitelky 
dovolí, vždy poslední pondělí v měsíci. Probíráme témata z knihy Erazima Koháka „Hesla 
mladých svišťů“, připomínáme si společně různá slavná výročí a církevní rok. 
V předvelikonočním a adventním období slavíme společně Večeři Páně. Program zajišťuje 
farářka D. Dušková a farář J. Fér.  
 
STATISTIKA: Biblická hodina : středa 17.00 : 35x, účast: 7. Biblická Třemošnice : pondělí 6x, účast: 6. 
 
PROSTOR PRO … (diskuzi, hosta, film aj.) 
Je to prostor pro všechno možné – pro diskuzi, pro hosta, pro film, pro modlitbu.  
Tento prostor naplňujeme různě a pestře. Scházíme se zpravidla 2. středu v měsíci od 18,30.  
Hosté: M. Šourek – Pouť do Compostely, pravoslavný kaplan M. Švancara, husitská paní 
farářka F. Tichá. 
Film: „Milujte své nepřátelé“ – film o Přemyslu Pitterovi. 
Témata: Modlitba, pouť, různé přístupy k práci s Biblí (bibliodrama, bibliolog, biblické 
postavičky), adventní večer s Taize.  
 
STATISTIKA: Večer s hostem 3x : průměrná účast 11. Film 1x: účast 2. Diskuze 4x : průměrná 
účast: 5. 
 
KONFIRMAČNÍ PŘÍPRAVA 
Pravidelně každou středu se scházíme k přípravě na konfirmaci (Lucie Korábková Lola 
Vejvodová se připravují na křest a konfirmaci, Adéla Čermáková na konfirmaci a Ester 
Vejvodová na křest).  
Probíráme základní křesťanská témata (Apoštolské vyznání víry – Bůh, stvoření, Ježíš 
Kristus, Duch svatý, křest, smrt a naděje a další), diskutujeme, zpíváme, tvoříme.  
Na jaře a na podzim jsme měli „Přespávání na faře“ společně s menšími dětmi.  
V  prosinci jsme společně s mládeží, předškolními dětmi a dospělými nacvičovali vánoční 
divadlo, které jsme zahráli v rámci bohoslužeb na čtvrtou adventní neděli.  
 
STATISTIKA: Konfirmační příprava: středa 15.00 22x, účast : 3. 



 
MLÁDEŽ 
Mládež se scházela 1x měsíčně v Čáslavi a téměř každý měsíc se konala seniorátní akce, na 
které někteří z našich mládežníků rádi a pravidelně jezdí. Navázali jsme hezký kontakt 
s kolínskou mládeží, podařilo se jedno pěkné velké setkání v Čáslavi, potom jsme jeli 
v malém počtu do Kolína a v září jsme chtěli kolínským ukázat čáslavskou synagogu, ale 
mnoho nás nebylo. V květnu se u nás také konalo setkání seniorátní mládeže a potom 
následovala seniorátní mládežnická brigáda v Diakonii Čáslav. Seniorátní mládež také 
připravila další ročník Čáslavského hudebního festivalu, konal se v sobotu 6. července. 
Mládež také pomáhala s programem na letním táboře dětí a mládeže v Třeboníně. 
Při pravidelných setkáních probíráme témata z knihy Erazima Koháka „Hesla mladých 
svišťů“ a mládež si připravuje druhé programy. Scházíme se v sobotu v 18:30. 
 
STATISTIKA: Mládež: sobota 11x, účast: 4. 
 
RODIČE S PŘEDŠKOLNÍMI DĚTMI  A  PŘEDŠKOLNÍ DĚTI BEZ RODIČŮ 
(aneb Broučci na dva způsoby) 
Od ledna do června se scházeli rodiče s předškolními dětmi jednou za čtrnáct dní v prostorách 
Diakonie ZŠ speciální a praktické, v bývalé kavárně Šálek kávy. Je to úžasný prostor pro 
rodiče i pro děti. Je možné si uvařit kávu, povídat a svačit u stolu, tvořit, využít krásnou 
hernu. Jsme vděční, že ho můžeme užívat. Zpíváme, vyprávíme si biblický příběh 
(starozákonní příběhy), hrajeme si. Skupinka předškoláků se jmenuje „Broučci“.  
Od září někteří „Broučci“ začali chodit do školky, a tak se jednou za 14 dní dále schází 
ponejvíc maminky s menšími dětmi a potom jednou za 14 dní skupinka předškolních Broučků 
bez rodičů na faře. Skupinka je to klukovská (Matouš Janata, Šimon Starý, Ondřej Nulíček, 
Antonín Dušek), občas mezi nás zavítá také Amálka Bížová a její bratr Marek. Probíráme 
společně Ježíšův příběh, hrajeme hry, vyplňujeme pracovní listy a svačíme. Je to velmi milá 
parta, která se hezky dává dohromady také díky podpoře rodičů, kteří je pravidelně na setkání 
vodí a doma si s dětmi biblické příběhy opakují. 
 
STATISTIKA: Broučci: úterý 20x, účast: 4. 
 
KAVÁRNIČKA  
Jednou za měsíc zpravidla 2. čtvrtek v měsíci od 9-11 se schází starší a pokročilí v Kavárně 
v Diakonii. Je to velmi oblíbené setkání ve velmi milém prostředí Kavárny Diakonie. Díky 
bezbariérovému přístupu mohou přicházet některé členky sboru, které už do presbyterny 
nevystoupají. Zahajujeme zpěvem a biblickou úvahou, společně vzpomínáme nebo si zveme 
hosty. Klienti sociálně terapeutické dílny jsou s námi – pomáhají, přikládají do kamen, 
poslouchají. Děkujeme za tuto možnost být spolu. 
Témata: Jeroným Pražský, společné sledování filmu „To bude dobrý“ s klienty, který natočili 
lidé s mentálním postižením ze Žampachu, vzpomínka na Věru Čáslavskou, Den otevřených 
dveří Diakonie, zpívání koled s panem Tučkem a vánoční punč. 
Hosté: opatovický farář Benjamin Kučera, PhDr. Drahomíra Nováková z Městského muzea 
Čáslav, spisovatelka a „pohřební řečnice“ Jaroslava Hofmanová, Mgr. Jiří Žaloudek 
z Městského muzea Čáslav, Mgr. Dušan Ehmig, Mgr. Jana Andrejsková.  
 
STATISTIKA: Kavárnička: čtvrtek 9x, účast: 10.  
 
DOBROČINNÝ SPOLEK MARTA 
Od září se pravidelně 1. středu v měsíci v 18 hodin schází „Marta“. Společně se tvoří a vyrábí 
výrobky na Adventní dobročinný trh. Členové Marty také pomáhali s akcí Vánoční krabice od 
bot.  
 
STATISTIKA: středa 4x, účast: 7. 
 
 
 
 



MIMOŘÁDNÁ SETKÁNÍ 
EKUMENA  
V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů se konala 4 ekumenická setkání. Chtěli jsme 
poznat jednotlivé kostely a modlitebny a také faráře a farářky. Sešli jsme se v katolickém 
kostele sv. Petra a Pavla, kde bohoslužby vedly D. Dušková Havlíčková a husitská farářka F. 
Tichá (účast: 35), dále jsme se sešli v kostele Československé církve husitské a bohoslužby 
vedl pravoslavný kněz a armádní kaplan Maxim Švancara (účast: 25), další setkání bylo u 
Církve apoštolské a bohoslužby světla vedli katoličtí kněží B. Stařík a I. Havlíček (účast: 30), 
poslední bohoslužebné setkání bylo v naší Komenského síni a vedli ho členové Církve 
apoštolské (účast 40). Dále se konalo neformální posezení tzv. Ekumenická kavárnička 
v kavárně Diakonie (účast 20), kde se povídalo a popíjelo v příjemné ekumenické náladě. 
Během bohoslužebných setkání se konala finanční sbírka na pomoc iráckým uprchlíkům a 
sbírka v Kavárně byla určena pro Diakonii. 
V březnu jsme ekumenicky oslavili Světový den modliteb (žen),  sešli jsme se u nás 
v Komenského síni. 
 
NOC KOSTELŮ 
Zapojili jsme se i tentokrát do Noci kostelů v pátek 10. června. Na programu bylo nejprve 
hledání pokladu pro děti, potom následoval koncert žáků ZUŠ Čáslav, který byl velmi hojně 
navštívený, dále zněla varhanní hudba, konala se výstava prací členů našeho sboru, čtení 
z Broučků Jana Karafiáta, který měl výročí a nakonec byla hostina Agape. Podle odhadu se 
Noci kostelů účastnilo cca 200 lidí.  
 
SPOLEČNÉ SLAVENÍ HODU BERÁNKA 
Poprvé jsme se rozhodli slavit hod Beránka v židovsko-křesťanském stylu. Setkání probíhalo 
v Komenského síni u jednoho stolu, kde se sešli malí i velcí, ochutnávali jsme různé pokrmy, 
děti se aktivně zapojovaly. Účastnilo se 22 dětí i dospělých. 
 
FÉROVÁ SNÍDANĚ 
V sobotu 14. května jsme se poprvé v Čáslavi poprvé připojili k celorepublikové akci Férová 
snídaně. Akce probíhá tradičně na Světový den pro fair trade, který připadá na druhou 
květnovou sobotu. Snídali jsme společně na zahradě Diakonie Čáslav, která spolu s námi tuto 
akci organizovala. Podávala se fairtradová káva, čaj, voňavé koláče z domácích vajec a 
fairtradového cukru, kváskový domácí chléb a loupáky, mléko, tvaroh, sýry a uzeniny od 
místních farmářů. Takové dobroty posnídalo přes třicet lidí od nás ze sboru, z Diakonie a z 
města a dali jsme tak najevo, že nás zajímá, kdo a za jakých podmínek pro nás plodiny 
pěstuje.  
 
LETNÍ TÁBOR DĚTÍ A MLÁDEŽ Z ČÁSLAVSKÉHO A OPATOVICKÉHO SBORU 
Tábor se konal v srpnu, vedli ho: farářka Drahomíra Dušková Havlíčková a farář Benjamin 
Kučera a jeho žena Karla Kučerová. Účastnilo se ho 7 dětí a konfirmandek z Čáslavi a 6 dětí 
z Opatovic. S program pomáhali mládežníci z Opatovic a z Čáslav (Jakub Jun a Zuzka 
Korábková). Tábor se mohl díky laskavé podpoře rodiny Nulíčkovy na jejich chatě 
v Třeboníně, za tuto možnost velmi děkujeme!  
Velké dík také patří Kateřině Andršové, která se dosti na rychlo chopila funkce hlavní 
kuchařky. Tématem celého tábora byla země zaslíbená.  
 
NÁVŠTĚVA ČLENŮ GUSTAV-ADOLFSKÉHO SPOLKU 
V říjnu jsme slavnost Díkčinění oslavili spolu s 16ti členy bavorského Gustav-adolfského 
spolku, společně jsme slavili bohoslužby, mluvili o historii i současnosti a poobědvali. Bylo 
to velmi příjemné setkání. Právě tento spolek v roce 2016 vybíral 840 000,- Kč na opravu 
našeho farního bytu a tyto peníze snad v roce 2017 dostane Jeronýmova Jednota, u které 
máme bezúročnou půjčku.  
 
 
 
 



ADVENTNÍ DOBROČINNÝ TRH 
Chceme navázat na tradici dobročinných trhů, které pořádal vždy 8. prosince dobročinný 
spolek Marta a tak jsme letos po druhé  uspořádali adventní dobročinný trh, kde se prodávaly 
fairtradové výrobky a výrobky klientů Diakonie. Tu neděli se také konal Adventní koncert 
Seniorátního pěveckého sboru, takže účast byla celkem velká.  
 
VÁNOČNÍ KRABICE OD BOT 
Loni měla tato akce velký úspěch, a proto jsme se k ní i letos spolu s Diakonií připojili a 
letošní úspěch byl ještě větší. Dohromady se sešlo cca 500 krabic. Dárky putovaly k 
dětem z chudých rodin v Čáslavi a v okolí, v Azylovém domě Diakonie Vlašim, v pobytovém 
středisku v Kostelci nad Orlicí, v nízkoprahovém centru v Kutné Hoře a v dalších koutech 
naší republiky.  
Na akci se podílely ZŠ a SŠ z Čáslavi, z Kutné Hory, z Ronova, knihovna Vrdy, firma Kolín, 
některé sbory ze seniorátu a mnoho jednotlivců. 
 
KONCERTY A DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
V neděli 24.4. se konal Jarní koncert, vystoupilo hudební Trio z Hradce Králové. Tento 
koncert byl podpořen Městem Čáslav.  
V neděli 2. října se konalo u nás v kostele skvělé divadelní vystoupení Oskar a růžová paní 
herců z Klicperova divadla v Hradci Králové. A tato akce byla také podpořena Městem 
Čáslav. 
 
SBOROVÉ VYCHÁZKY A VÝLETY 
V dubnu br. kurátor Homolka uspořádal a pečlivě připravil Jarní vycházku podél Vrchlice, 
která přilákala zejména rodiny s dětmi a v září Miriam Richterová připravila a zorganizovala 
sborový výlet autobusem do Jimramova a okolí, který se velmi vydařil i naplnil. V tradici 
vycházek i výletů chceme pokračovat.  
 
NÁVŠTĚVY U ČLENŮ SBORU, PASTORACE 
Návštěvy u členů sboru jsou velmi důležitou náplní farářské práce. Farářka navštívila 
všechny členky a členy staršovstva a jejich rodiny. Snaží se navštěvovat nemocné členy 
sboru, jubilanty a také vzdálené členy sboru.  
Pokud máte zájem o návštěvu, neváhejte se ozvat a pokud víte, o někom, kdo by o návštěvu 
stál, dejte vědět. Návštěvy také konají někteří členové sboru sami nebo spolu s farářkou.  
 
ÚKLID SBOROVÝCH PROSTOR A SBOROVÉ BRIGÁDY 
O úklid sborových prostor se část roku starali členové staršovstva a nyní se o úklid stará F. 
Jerie, R. Junová a V. Homolka, je-li potřeba i další členové staršovstva. Za jejich ochotu jim 
velmi děkujeme a bude jen dobře, když se najde ještě někdo další, kdo by byl ochoten sborové 
prostory uklízet.   
O zahradu se v minulém roce staral hlavně br. Miloslav Vonšovský, i jemu patří velký dík.  
Sborové brigády se konaly 3x – jarní úklid kostela, podzimní brigáda a předvánoční brigáda.   
Práce je tu, jak se říká „jak na kostele“ a o našem kostele to platí dvakrát tak, takže budeme 
vděční za pomoc všem dobrovolníkům! 
  
PODÍL SBORU NA ŽIVOTĚ CÍRKVE A SENIORÁTU 
Sbor nežije jenom sám pro sebe, ale je součástí Českobratrské církve evangelické a na jejím 
životě se podílí.  
V seniorátním odboru pro práci s dětmi je ses. Ruth Junová. V seniorátním odboru pro 
mládež je br. Jakub Jun. Farářka Drahomíra Dušková H. je interní supervizorkou ČCE a je 
členkou Komise pro celoživotní vzdělávání kazatelů při Synodní radě a podílí se na přípravě 
katechetických pomůcek pro nedělní školy. Letos také spolupřipravovala pastorální 
konference.  
Drahomíra Férová je zapojena do činnosti Seniorátního pěveckého sboru, další zájemci o 
zpívání jsou vítáni. 



Máme radost, že Michal Vejvoda složil zkoušky před Komisí a chystá se k službě 
výpomocného kazatele. Přejeme mu hodně sil, inspirace a Božího požehnání.  
Bratr farář Fér se zapojuje jako výpomocný kazatel v mnoha sborech našeho i poděbradského 
seniorátu, kde vypomáhá s vedením bohoslužeb, také vypomáhá službou v našem sboru a 
spolu se svou ženou Drahomírou Férovou pomáhá s vedením kartotéky a distribucí sborových 
dopisů, za což jim velmi děkujeme.  
Bratr farář Jun pečuje o celocírkevní mládež i mládež v seniorátu, organizuje různé pobyty a 
připravuje tradiční Divadlo s filmem, které se i loni odehrálo v před Vánoci v prostorách 
Komenského síně a zapojili se do něho mládežníci i děti z našeho sboru. 
Všem vám děkujeme, že se podílíte také na širším životě naší Českobratrské církve 
evangelické.  
V sobotu 12. listopadu se konal v Chrudimi konvent chrudimského seniorátu, kterého se 
účastnili zástupci za náš sbor – farářka Drahomíra Dušková H. a kurátor Václav Homolka. 
Faráři sboru se pravidelně 1x měsíčně účastní pastorálních konferencí v různých sborech 
našeho seniorátu. Říjnová pastorálka se konala u nás v Čáslavi, celé setkání se uskutečnilo 
v krásném prostředí kavárny Diakonie a kazatelé na provoz kavárny vykonali sbírku.  
 
 
SPOLUPRÁCE S DIAKONIÍ 
Náš sbor je spolupracujícím sborem Diakonie ZŠ praktické a speciální a Střediska Diakonie 
Střední Čechy Čáslav. Velmi nás těší spolupráce, která se daří. Farářka chodí pravidelně 
každou středu v měsíci do sociálně-terapeutické dílny a do denního stacionáře, kde má 
biblickou chvilku. Společně také připravují Velikonoční a Vánoční besídky.  
Na požádání také připravuje biblické chvilky ve škole a účastní se jejich Vánoční besídky. 
Velmi dobře se daří spolupráce – vzájemné propojování a poznávání při čtvrtečních 
kavárničkách. Jsme moc rádi, že můžeme využívat bezbariérové prostory Kavárny a být 
společně s klienty. Vážíme si i jejich pomoci při hrabání listí.  
Také jsme vděční ZŠ praktické a speciální za zapůjčení prostoru pro setkávání rodičů 
s předškolními dětmi. 
A také nás těší, že někteří klienti Diakonie spolu s pečovateli navštěvují nedělní bohoslužby. 
Faráři z našeho sboru, z ekumeny i z okolních sborů se střídali v pátečních pobožnostech pro 
zaměstnance.  
. 
VEŘEJNÁ PREZENTACE SBORU 
V roce 2016 jsme poslali všem členům 3 sborové dopisy (velikonoční, podzimní a vánoční). 
Do budoucna bychom rádi 4x ročně vydávali sborový časopis. Nyní se sbírají nápady na 
název tohoto časopisu. 
Sborové webové stránky najdete na adrese http://caslav.evangnet.cz 
Velmi pečlivě je obstarával br. Ivan Klinský. Na sborové stránky vyvěšuje měsíční rozpis 
sborového programu, pozvánky na mimořádná sejití ve sboru, i fotografie ze sborových akcí. 
Sborový web stojí za prohlédnutí, kromě fotografické dokumentace sborových a jiných akcí 
tam jsou i informace z dějin sboru (z „dílny“ br. Wagnera ml. a br. faráře Féra). Jeden odkaz 
na sborových stránkách nás také přesměruje na stránky ses. Enalby Homolkové, kam br. 
Homolka už léta vyvěšuje nedělní kázání (když je od kazatelů v e-podobě dostane). Br. 
Tomáš Starý navrhl nové internetové sborové stránky, které jsou ve zkušebním provozu a 
čekají na náplň.  
Sbor má také novou nástěnku umístěnou vedle vstupu do fary, kam vyvěšujeme aktuální 
informace o dění ve sboru. Některé informace o činnosti sboru zasíláme také do Čáslavských 
novin nebo do Kutnohorských obzorů apod.  
 
SBOROVÝ ARCHIV 
Srovnat a uklidit sborový archiv, který se nachází v 2. patře farního bytu, si vzal na starost 
br. Pavel Dočekal. Staršovstvo ho pověřilo funkcí správce sborového archívu. Shání také pro 
sbor různé výtisky děl faráře Františka Kozáka.  Za tuto službu mu děkujeme.  
 
 



HOSPODAŘENÍ 
Spolu s celou Českobratrskou církví evangelickou prochází i náš sbor cestou přechodu 
k samofinancování. Velmi si vážíme toho, že řada členů zvýšila svou obětavost a pomáhá 
sboru svými prostředky. Staršovstvo se s nimi snaží nakládat co nejhospodárněji a také 
chceme postupně vytvářet rezervu na horší časy (staršovstvo na listopadovém jednání 
schválilo založení investičního fondu České spořitelny, kam se bude formou trvalého příkazu 
každý měsíc posílat 2000,-Kč  a založení podílového fondu České spořitelny, kam bude 
poukazovat finanční přebytky). 
Sborové účetnictví vede br. Dr Miroslav Nulíček velice zručně, patří mu za to veliký dík. 
Účetnictví zpracovává od roku 2014 firma Evy Medkové z Nového Bydžova (firma 
zpracovává sborové účetnictví pro řadu dalších sborů naší církve), na základě uzavřené 
smlouvy. V letošním roce naše účetnictví zpracovává konkrétně Magdalena Férová.  
  
NÁJEMNÍ SMLOUVY 
Jedna sborová garáž je pronajata Dr M. Čapkovi. Pachtovní smlouvy, se Zemědělským 
družstvem Potěhy a s firmou Jamboz, na všechny sborové pozemky mimo areál fary a kostela, 
fungují bez problémů. Finanční úřad soustředil soupis daně z nemovitostí do jednoho 
seznamu. 
 
GRANTY A DOTACE 
Od Města Čáslav jsme dostali 12 000,- Kč na kulturní akce a individuální dotaci ve výši 
40 000,- Kč na nátěr šindelové střechy na Baště. Těchto darů i dobré spolupráce s Městem 
Čáslav si velmi vážíme.  
Podařilo se nám také získat dotaci ve výši 111 000,- Kč od Středočeského kraje na opravu 
průčelí našeho kostela. Dále jsme na tento účel už v předchozím roce obdrželi dar od B. 
Procházkové. Oprava byla provedena v červenci, kalich a rozeta byly zasíťovány proti 
holubům, nicméně otázka holubů se nevyřešila, ti se jen posunuli výš až k hodinám a provádí 
své dílo „zkázy“ dále. Dárcům děkujeme! 
S pomocí daru od rodiny Procházkové se také započalo s opravou plotu – výměna zámků, 
oprava chybějících zakončení apod. Práci vykonává zámečnictví Hruška z Čáslavi.  
A snad díky přispění firmy Houfek bude možné pořídit také nátěr plotu.  
 
PLÁN OPRAV V PŘÍŠTÍM ROCE 
Staršovstvo rozhodlo, že svůj hlavní zájem v nadcházejícím roce bude věnovat opravě varhan, 
revitalizaci bašty (zbourání přístavků a oprava historické budovy bašty), nákupu nového 
plynového kotle do farního bytu a vyřešení topení v Komenského síni.  
Uvidíme, co všechno bude možné v roce 2017 realizovat, možná jen malou část toho, co 
bychom rádi, ale do budoucna je to směr naší péče a investic.  
 
Díky patří všem dalším, nejmenovaným, za pomoc a práci. Také za modlitby za sbor, jeho 
práci a působení. 
 

ZÁVĚREM 
Když jsem nastupovala na čáslavský sbor, moc jsem si přála, abychom společně vytvářeli 
otevřené společenství, které žije z Boží milosti, umí se z toho radovat, umí obdarovávat 
druhé, je hrdé na svou historii, na své předky i na svou víru a vnímá službu na vinici Páně 
jako obrovské privilegium a radost. Mám pocit, že se to daří. Vnímám náš sbor jako pěkné 
společenství, které umí pozvat i přijmout, které umí podržet i nabídnout.  
Myslím, že se také daří propojování generací, které je mou velkou zálibou (třeba náš Toník, 
když v sokolovně potká s. Bártovou, hlásí mi, že potkal tu babičku z kostela). Jsem moc ráda, 
že měl takový úspěch sborový výlet a do budoucna by se mi líbilo, kdybychom společně 
strávili i delší čas, třeba prodloužený víkend nebo jednou celý týden.  
Velikou radost jsem měla také z výjezdního staršovstva. Těší mě setkávání Broučků a hlavně 
zájem rodičů, kteří opravdu pravidelně přivádějí své děti a doma si s nimi čtou příběhy 
z Bible. Je co předávat. Je to krásné být křesťanem.  
 



A je opravdu úžasné, kolik se toho v našem sboru děje. Když píšu tuto zprávu, najednou na 
mě všechna ta setkání vykukují, vybavují se mě tváře lidí, slova, která zazněla, hudba, která 
hrála, oheň, který plápolal, čaj, který hřál. A nic z toho není samozřejmost, někdo musel přijít, 
zahrát, čaj uvařit a tak dále, a tak dále. Prostě za tím vším je také mnoho práce a úsilí, snahy a 
vytrvalosti, naděje a víry, touhy a nadšení - bez toho všeho, bez vás všech by se u nás ve 
sboru nic nedělo a vše by tu zelo prázdnotou. A tak si poděkujme navzájem a poděkujme 
Pánu Bohu, že nás skrze Ducha svatého stále zve dohromady a zachovává nás.  
A teď několik konkrétních díků:  
Děkujeme staršovstvu za jeho práci, všem presbyterkám a presbyterům, že věnují svůj volný 
čas sborovým záležitostem, že mají služby a usilují různým způsobem podle svých 
obdarování o nesení tradice a zachování našeho čáslavského sboru. Děkuji bratru kurátorovi 
Homolkovi za jeho nenápadnou nicméně velmi výraznou podporu.  
Děkujeme zvláště pokladnímu bratru Nulíčkovi za velmi pečlivé a svědomité vedení 
sborové pokladny a také zájem o to, aby náš sbor přežil i finančně a nápaditost v tom, jak to 
zařídit. Vážíme si při jeho pracovním i rodinném vytížení této jeho služby.  
Děkujeme revizorce sestře Vejvodové a bratru Tomáši Starému za kontrolu účtů. 
Velké díky patří všem varhanicím a varhaníkům, flétnistům, houslistům a kytaristům, že 
drží náš společný zpěv a svou hrou přispívají k tomu, že naše bohoslužby jsou radostnější a 
zpěvnější. 
Děkujeme učitelkám a učitelům nedělky za to, že předávají biblické příběhy a víru našim 
nejmenším účastníkům bohoslužeb. Vážíme si jejich tvořivosti a osobitosti s jakou 
k biblickým příběhům a jejich předávání přistupují.¨ 
Děkujeme hospodáři bratru Vonšovskému za starost a péči o naše budovy a zahradu, dělá 
to s velkou láskou a pokorou, velmi tiše a svědomitě. Též děkujeme bratru Wagnerovi ml., 
bratru Klinskému a Korábkovi za sečení trávy, za pomoc s drobnými opravami, bratru Tomáši 
Starému za přípravu nových internetových stránek a další péči o sborové prostory .  
Děkujeme správci našich sborových internetových stránek bratru Klinskému za velmi 
rychlou aktualizaci našich stránek a za dokumentování našich sborových setkání. 
Děkujeme bratru Pavlu Dočekalovi za pomoc s uspořádáním sborového archivu a také za 
zpracování dějin důležité etapy našeho sboru. 
Děkujeme těm, kdo uklízí naše sborové prostory pravidelně i těm, kdo se účastní sborových 
brigád, děkujeme zvláště br. F. Jeriemu, s. Ruth Homolkové a br. Homolkovi, kteří v tomto 
roce na sebe vzali úklid sborových prostor, doufám, že je to jen dočasné řešení a že se o tuto 
službu budeme moci podělit nebo zaplatit někoho, kdo by to za nás dělal.  
Děkujeme všem, kdo si všimnou, že se něco rozbilo, že něco chybí, že je potřeba něco udělat 
a bez řečí to zařídí.  
Děkujeme klientům sociálně-terapeutické dílny Diakonie za pomoc s úklidem kolem 
kostela i všem vedoucím a pracovníkům za vstřícnost a spolupráci.  
Děkujeme všem, kdo se podílí na přípravě a průběhu bohoslužeb, kdo čtou ohlášky a čtení 
z Bible, spoluvysluhují, zajišťují úpravu stolu Páně, výzdobu, květiny. 
Děkujeme těm, kdo pomáhají chystat všemožná občerstvení a pohoštění. 
Děkujeme těm, kdo navštěvují členy našeho sboru v nemocnicích, v Domově důchodců i 
v jejich domovech, všem, kdo přivážíte starší členy sboru na bohoslužby. 
Děkujeme všem, kteří čáslavskému sboru pomáhají žít - svými silami, svým nadšením, 
modlitbami, radami, kázáními, nápady i finančními prostředky.  
Děkujeme vám všem, že sem chodíte a spoluvytváříte společenství, bez vás by to nešlo – Pán 
Bůh totiž nemá ve světě jiné ruce než ty naše. 
A především děkujeme Pánu Bohu, že nás tu chce mít. 
A já také děkuji svému manželovi a dětem za velikou podporu a oporu!!! 
 
 
11. 3. 2017 Drahomíra Dušková Havlíčková 
 


