VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ŽIVOTĚ
FARNÍHO SBORU
ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE
EVANGELICKÉ
V ČÁSLAVI

ZA ROK 2018

ÚVODEM
V této výroční zprávě chceme zachytit ve slovech, obrazech a číslech život našeho
čáslavského sboru v roce 2018. Chceme připomenout pravidelná i mimořádná setkání,
události a akce, která se v našem sboru uskutečnila a z kterých máme radost.
A zároveň si uvědomujeme, že ne vše lze zachytit, protože Boží Duch vane,
kam chce a možná to nejdůležitější je očím neviditelné.
Ale za pokus to stojí a vy si můžete připomenout loňský sborový rok s námi.

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 a mají k němu velmi vřelý vztah.
V současné době je čáslavský sbor poměrně živé a pestré společenství a jsou v něm
zastoupeny a aktivně činné téměř všechny generace.
Posláním našeho sboru je zvěstovat evangelium, šířit víru, lásku a naději, sdílet svá
obdarování a být tu pro druhé.
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 při 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 a je
povoláno pro službu druhým.
STATISTICKÉ ÚDAJE O SBORU V ROCE 2018
K 1.1.2018 vykazoval náš sbor 235 členů; s hlasovacím právem 109 členů, dárců bylo
celkem 120 a 22 dárců přispívalo pravidelně (alespoň 4x v roce), salárníků přispělo 70.
Během roku 2018 zemřeli 4 členové sboru (Vladimír Janeček, Eduard Wagner st.,
Eliška Horáková a Vlasta Medunová), dva z nich měli církevní pohřeb. Br. Wagner a
s. Horáková byli dlouholetými presbytery našeho sboru, jsme vděčni za jejich službu
sboru.
Byli jsme svědky 2 křtů malých dětí – Filip Jeřábek a Dora Richterová.
Odstěhovali se 4 členové sboru a dva členové sboru vystoupili. Do našeho sboru
přistoupila jedna nová členka. Kontrolou kartotéky ubylo 16 členů (zemřeli již
dávno nebo se zjistilo, že jsou katolického vyznání apod.) a přibylo 9 nových členů (v
minulosti byli vyřazeni nebo nebyli zapsáni apod.).
U nás ve sboru se konala dvě svatební shromáždění (Jakub Jun a Jana Řežábková a
Martin Vraný a Petra Svobodová). S. farářka připravovala také požehnání sňatku
Elišky Svobodové a Petra Vidomuse. K 31.12. 2018 má sbor 222 členů.
Sborová kartotéka
V minulém roce jsme se museli vypořádat se zákonem o ochraně dat, který vstoupil
v platnost v květnu. Velkou pomocí nám byly směrnice z ústředí naší církve a rady
právníka JUDr. Adama Csukáse, který má celou tuto agendu v naší církvi na starosti.
Na sborové internetové stránky a na sborové vývěsky jsme umístili dokument
„Informace o zpracování osobních údajů“ a rozeslali jsme všem členům sboru dopis s
žádostí o udělení souhlasu se zasíláním sborových dopisů, časopisů a jiných občasných
zpráv.

S. farářka v souvislosti s tímto dokumentem navštívila znovu mnoho členů našeho
sboru, někteří souhlas udělili, někteří si nepřejí dostávat sborové dopisy a někteří
nechtějí být nadále členy našeho sboru.
V současné době máme nový program na vedení kartotéky od firmy Jirra software
Letohrad, který také počítá se zákonem o ochraně dat. Postupně budeme do této
elektronické kartotéky všechna nashromážděná data vkládat.
STARŠOVSTVO A SBOROVÁ SHROMÁŽDĚNÍ
Staršovstvo je desetičlenné a má tři náhradníky. Členy staršovstva byli v roce
2018: 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. V průběhu roku rezignovala Ruth
Junová, která se nyní podílí na životě ve sboru v Pečkách, kde se stal její muž Pavel
Jun farářem, ve staršovstvu ji nahradil br. Filip Jerie. Dále z osobních důvodů
rezignovala náhradnice Jitka Jeriová. Jejich práce a převzetí zodpovědnosti za sbor
pro určité období si velice vážíme a přejeme jim hojnost Božího požehnání.
Na výročním sborovém shromáždění jsme povolali 2 nové náhradníky s. Danu
Jeřábkovou a br. Petra Trnku. Děkujeme jim za jejich ochotu podílet se na vedení
našeho sboru i za jejich čas a nasazení. V červenci zemřel dlouholetý člen staršovstva
br. Eduard Wagner st. a do staršovstva byl v září nově povolán br. Petr Trnka.
Náhradníky jsou: Miroslav Vonšovský a Dana Jeřábková. Virilní členkou staršovstva
byla do nástupu na mateřskou pauzu farářka Drahomíra Dušková Havlíčková, poté
administrátor Benjamin Kučera.
V roce 2018 se uskutečnilo 10 řádných schůzí staršovstva. Staršovstva se konala do
dubna v neděli po bohoslužbách a od dubna na žádost nových presbyterů během týdne.
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 v úklidu
střídali: F. Jerie, R. Junová a V. Homolka a L. Homolková. Za což jim patří velký dík,
stejně tak všem presbyterkám a presbyterům za jejich službu!!!
Staršovstvo delegovalo své zástupce na seniorátní zasedání Jeronymovy jednoty
(Eduard Wagner ml.) a na konvent (Václav Homolka a Drahomíra Dušková
Havlíčková, která se zasedání z důvodu mateřské pauzy již nezúčastnila).
Dle církevních řádů staršovstvo svolalo výroční sborové shromáždění, které se
konalo 18. března 2018. Schvalovaly se na něm zprávy o činnosti sboru, finanční
zpráva, zpráva revizorů, zprávy Diakonie a za náhradníky do staršovstva byli zvoleni
Dana Jeřábková a Petr Trnka.
STATISTIKA: Staršovstvo je desetičlenné, se třemi náhradníky, sešlo se 10x,
průměrná účast: 8, náhradníci se účastní nepravidelně.
Výroční sborové shromáždění bylo 18. 3. 2018 a účast: 30 členů s hlasovacím
právem a 4 hosté.

BOHOSLUŽBY
Nedělní bohoslužby jsou středem sborového života. Je to taková 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
posilou a 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 v letním období
v kostele a v zimním období v Komenského síni.
Spolu se staršovstvem jsme se rozhodli, že od září 2015 do roku 2019 proběhne
v našem sboru tzv. písmácká obnova - společně projdeme celou Bibli s dětmi na
nedělce, na středečních biblických hodinách a zároveň při kázáních. V roce 2018 jsme
do letních prázdnin probírali příběhy Skutků apoštolských a v novém školním roce
Janovo evangelium.
Večeři Páně jsme slavili o svátcích a vedle toho vždy 1. neděli v měsíci.
Celkem 17x 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, mládež a ostatní členové sboru –
zpravidla 1. biblické čtení a čtení ohlášek. Na Štědrý den zvěstovaly svou divadelní
hrou děti. Sborová ohlášení připravuje farář/ka a čtou je většinou presbyteři. Od října
ohlášky připravují 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. Podává
se fairtradová káva a čaj. Chceme touto formou podpořit pěstitele v zemích třetího
světa. Na občerstvení je možné finančně přispět do malé kasičky na stole
s pohoštěním.
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.
Novinkou je tzv. kapela, kterou tvoří děti a mládež z našeho sboru (Bohdanka
Andršová, Emilka Dušková, Jan Dušek, Toník Dušek, Lucka Korábková, Linda
Homolková a další), ale i hosté. Vedení a nácviku se ujala s. Kateřina Andršová, za
což jí srdečně děkujeme, stejně tak dětem a mládeži za jejich chuť a odvahu
doprovázet sborový zpěv při bohoslužbách pro malé i velké.
BOHOSLUŽBY PRO DĚTI („NEDĚLKA“)
„Nedělky jsou pravidelně třikrát do měsíce, účast je průměrně pět až sedm dětí ze
sboru, občas hosté, využíváme brožury Dál přece nejdeme sami - s Janem celou
církví.“
Napsala Jitka Richterová

V přípravě a vedení nedělky se pravidelně v minulém roce střídalo 6 učitelů, kteří byli
pověřeni a vysláni na začátku nového školního roku – Ruth Junová, Jitka Richterová,
Michal Vejvoda, Linda Homolková a poprvé nedělku vedly také naše konfirmandky
Lucka Korábková a Lola Vejvodová.
Všem učitelkám a učitelům nedělky děkujeme za jejich pravidelnou účast na
nedělkách a budeme rádi, když se mezi námi najdou další noví učitelé nedělky.

Nedělka ke Dni Země, kterou připravila s. Iva Trnková.
NEDĚLE S HOSTEM
V roce 2018 jsme si připomínali 100 let od založení Českobratrské církve
evangelické – v našem sboru jsme si toto výročí připomínali cyklem přednášek
„Českobratrská církev evangelická a …“, které se konaly v rámci nedělí s hostem.
Neděle s hostem – v únoru: „Českobratrská církev evangelická a … Světový luterský
svaz a situace v Kongu“ – host Olga Navrátilová PhD., v březnu: „Českobratrská
církev evangelická a … její Diakonie“ – host Mgr. Štěpán Brodský, manažer Diakonie
pro etické řízení, v dubnu: „Českobratrská církev evangelická a …její tisk“ – host
šéfredaktorka Českého Bratra Daniela Ženatá, v prosinci: „Českobratrská církev
evangelická a … její zahraniční a ekumenické vztahy“ – host Gerhard Reininghaus,
dlouholetý vedoucí ekumenického oddělení a v lednu 2019: „Českobratrská církev
evangelická a … její Ústřední církevní kancelář“ – host vedoucí tajemník Jaromír
Plíšek.
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. V roce 2018 se hudební bohoslužby konaly pouze
na Velký pátek – hudbou je doprovázel violoncellista ze souboru Prague Cello Quartet
Jan Zemen a slovem farářka Drahomíra Dušková H.
BOHOSLUŽBY V DOMOVĚ DŮCHODCŮ V ČÁSLAVI
Po celý rok se konaly více méně pravidelně poslední sobotu v měsíci od 14 hodin
bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně v kapli Domova důchodců v Čáslavi.

V přípravě a vedení bohoslužeb se v roce 2018 střídali: Drahomíra Dušková
Havlíčková, Jaroslav Fér, Michal Vejvoda a Jan Plecháček. Jsou to především
bohoslužby pro členky a členy našeho sboru a okolních sborů, kteří se už nemohou do
svých domovských sborů na bohoslužby vypravit. Zároveň jsou zváni i ostatní
členové sboru, aby se při bohoslužbách mohli s bratry a sestrami žijícími
v Domově důchodců potkat a sdílet s nimi společenství. Je to potřebná služba,
která je vděčně přijímána.

Bohoslužby v kapli Domova důchodců v Čáslavi
SPOLEČNÉ BOHOSLUŽBY A SLAVNOSTI S DIAKONIÍ
Náš sbor je spolupracující sbor Diakonie ČCE, s. farářka se snaží tuto spolupráci
rozvíjet. Společných akcí děláme během roku mnoho, bohoslužebně se scházíme na
úvod do školního roku, o Vánocích a o Velikonocích. Jsou to setkání velmi živá a
radostná. Srdečně vás na ně zveme!
STATISTIKA: Bohoslužby: 56x, průměrná účast: 38. Kromě farářky sboru kázali:
výpomocní kazatelé Michal Vejvoda a Jaroslav Fér, Pavel Jun, David Šorm, Vojen
Syrovátka, seniorátní farář Michal Branda, Štěpán Brodský, Benjamin Kučera,
Gerhard Reininghaus a čtené bohoslužby měla Linda Homolková.
Večeře Páně : 17x při bohoslužbách v Čáslavi, 10x při bohoslužbách v Domově
důchodců v Čáslavi a Večeře Páně v rodině 2x a při biblických hodinách 3x.
Nedělka: konala se 27x, průměrná účast 5 dětí. Bohoslužby pro malé i velké se
konaly 11x, s průměrnou účastí 46. Neděle s hostem se konala 4x, průměrná účast 34
a na přednášce 13. Bohoslužby v domově důchodců se konaly 10x, průměrná účast 7.
Společné bohoslužby s Diakonií se uskutečnily 2x, za průměrné účasti 70.

PRAVIDELNÁ SBOROVÁ SETKÁNÍ V TÝDNU
BIBLICKÁ HODINA PRO DOSPĚLÉ
„Ráda bych vám pár slovy řekla něco o biblických hodinách a zároveň vás pozvala na
naše setkání. Biblické hodiny máme pravidelně každou středu v 17 hodin v prostorách
fary. Během rodičovské dovolené naší sestry farářky tato setkání vede bratr farář Fér.
Schází se nás okolo deseti. Čteme si z Bible, vyprávíme si o přečteném textu a každý
se může přidat se svými názory, zážitky či otázkami. Pokud některý z přítomných má
svátek nebo narozeniny, společně tuto událost oslavíme.
Jelikož se ale náš věkový průměr zvyšuje, uvítali bychom nové a i mladší sestry a
bratry. Možná si řeknete „já si čtu z Bible doma“, ale Bible se dá číst stále dokola a
stále zde nacházíme něco nového.“
Napsala Zdena Veselá
Biblické hodiny v Třemošnici u ses. Boženy Hochmanové se konají, pokud zdraví
hostitelky dovolí, vždy poslední pondělí v měsíci, účastní se jí sestry a bratři z Ronova
a Třemošnice. Probíráme různá témata, připomínáme si společně různá slavná výročí a
církevní rok, br. farář Fér čte povídky a vždy je připraveno bohaté pohoštění. Za velmi
vřelé přijetí u Hochmanů děkujeme. V předvelikonočním a adventním období
slavíme společně Večeři Páně. Program zajišťuje farářka D. Dušková a farář J. Fér.
STATISTIKA: Biblická hodina : středa 17.00 : 31x, účast: 6. Biblická hodina
Třemošnice: pondělí 4x, účast: 5 a biblická hodina ve Vinařích 1x, účast 8.
STŘEDNÍ A STARŠÍ GENERACE
V průběhu celého roku se konala 1x měsíčně setkání střední a starší generace po
domácnostech tzv. „Pátečníci“. Konalo se 9 setkání, všem hostitelům vřele děkujeme
za přijetí a manželům Richterovým za organizaci Pátečníků!!! Na setkáních
probíráme témata, která nás zajímají, hostitelé si zpravidla připraví otázku k diskuzi,
také zpíváme a povídáme si, sdílíme svoje radosti i starosti.
„Pátečníci se sešli 3x u Trnků, 3x u Richterů, 1x u Férů, 1x u Homolků, 1x u Dušků a
jednou v rámci Pátečníků v Komenského síni na přednášce europoslance Pavla
Svobody. Probírali jsme následující témata: prezidentská volba, tradice, síla modlitby,
vyprávění o návštěvě v USA, změna modlitby Páně, generální sněm 1918.“
Napsal Miroslav Richter st.
STATISTIKA: počet setkání 9 a účast 7.
VEČERY S HOSTEM a AKCE PRO VEŘEJNOST
Konaly se 2 večery s hostem – v květnu byl hostem ředitel Nadačního fondu pro
nezávislou žurnalistiku Josef Šlerka, téma: „Moc médií a média moci“ a v listopadu
jsme ve spolupráci se sdružením Šance pro rodinu uspořádali večer s europoslancem
JUDr. Pavlem Svobodou, který byl hojně navštívený.
Zapojili jsme se do projektu „Promítej i ty“ a v březnu místo zrušené přednáška prof.
Jana Sokola jsme promítli film „Putinovy hry“, dokument o zákulisí olympijských her
v Soči.
Letos jsme 17. listopadu opět uspořádali ekumenickou připomínku 17. listopadu
1939 a 1989 u památníku, poté jsme se přesunuli do kavárny v Dusíkově divadle
k vzájemnému rozhovoru. Účast byla vyšší než loni a debata se vydařila.
STATISTIKA: Večery s hostem 2x, průměrná účast 18, projekce filmu se
zúčastnilo 10 lidí a připomínky 17. listopadu kolem 30 lidí.

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. V lednu se u nás
také konalo setkání seniorátní mládeže s přespáním.
Seniorátní mládež také připravila další ročník Čáslavského hudebního festivalu,
konal se v sobotu 4. srpna. Mládež také pomáhala s programem na letním přífarském
táboře dětí a při nácviku vánoční hry.
Naše mládežnice Lucka Korábková se v roce 2017 stala členkou SOMu (Seniorátního
odboru mládeže) a ve svém zapojení pokračuje.
STATISTIKA: Mládež: sobota 9x, účast: 3.
RODIČE S PŘEDŠKOLNÍMI DĚTMI A PŘEDŠKOLNÍ DĚTI BEZ RODIČŮ
(aneb Broučci na dva způsoby)
Pro starší předškolní děti a prvňáčky je v našem čáslavském sboru připraveno setkání
Broučků, které se koná 2x měsíčně v úterý odpoledne na faře. Do letních prázdnin se
děti společně s paní farářkou D. Duškovou věnovaly Modlitbě Páně, od září pak
starozákonním příběhům z knihy Genesis. Od listopadu 2018 vede setkání pan farář B.
Kučera. K převyprávění tématu slouží biblické postavičky, děti pak mohou příběh
ztvárnit kresbou či jinou tvorbou. Vždy se najde i prostor pro společný zpěv a hraní.
Obvykle se na faře schází 3-7 Broučků. Setkání je určeno nejen dětem členů sboru, ale
i všem dalším spřáteleným malým návštěvníkům.
Do listopadu 2018 se 1x za 14 dní konala také dopolední setkávání rodičů s mladšími
předškolními dětmi. Ta byla přerušena odchodem paní farářky na mateřskou pauzu; již
na jaře 2019 by měla být opět zahájena. Součástí setkání je vždy biblická chvilka s
převyprávěním starozákonního příběhu pomocí postaviček, písnička, modlitba, tvoření
a hraní. Obvykle se programu účastní 4 děti. Srdečně zveme další malé Broučky mezi
nás!
Napsala Tereza Stará
STATISTIKA: Broučci: dopolední 11x, účast: 4 a odpolední setkání předškolních
dětí 14x, účast 5.
KAVÁRNIČKA
Kavárnička je další možnost, kdy se můžeme sejít, popovídat si, něco zajímavého se
dozvědět, posilnit se kávou či čajem, sejít se s klienty z čáslavské Diakonie, kteří
pomáhají s obsluhou. Scházíme se zpravidla druhý čtvrtek v měsíci v 9 hodin
dopoledne v prostorách Kavárny čáslavské Diakonie. Stalo se již pravidlem, že nás
navštíví nějaký host se svým zajímavým vyprávěním nebo si povídáme o nějakém
tématu.
Obzvláště působivým zážitkem byla květnová kavárnička, kdy jsme se sešli u pamětní
desky pana učitele Rudolfa Formana a ředitele Rezka, kteří zahynuli v koncentračních
táborech, položili jsme tam květiny, přečetli z Bible Ježíšova blahoslavenství a pak
jsme se odebrali do Kavárničky, kde nám Blahoslava Procházková vyprávěla o svém
dědovi, který vyučoval v Evangelickém učitelském ústavu (dnešní Diakonie).
Témata: Den otevřených dveří Diakonie, zpívání koled a vánoční punč.
Hosté: ředitelka Diakonie paní Mašínová, vojenský kaplan kpt, Švancara, operní
pěvkyně Eva Pavelková, Blahoslava Procházková, sběratel poštovních známek
Jaroslav Klíma, pan farář Hübner s programem o J. B. Kozákovi, pan farář Fér mluvil
o 100 letech ČCE.
STATISTIKA: Kavárnička: čtvrtek 10x, účast: 15.

DOBROČINNÝ SPOLEK MARTA
Dobročinný spolek Marta se schází pravidelně 1. středu v měsíci v 18 hodin. Společně
se tvoří a vyrábí výrobky na Adventní dobročinný trh. Členové Marty také pomáhali
s akcí Vánoční krabice od bot, kterou pořádáme ve spolupráci s Diakonií.
Předsedkyní spolku je Zdena Veselá, v radě spolku jsou: Jitka Richterová (tajemnice),
Jaroslav Fér (hospodář), Linda Homolková (fairtrade) a Ruth Junová.
STATISTIKA: středa 10x, účast: 5.
MIMOŘÁDNÁ SETKÁNÍ
EKUMENA
V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů se konaly ekumenické bohoslužby
v Komenského síni za účasti 15 lidí, téma bylo „Tvá pravice, Hospodine, velkolepá
v síle“ (Ex 15,6).

Dále jsme zorganizovali připomínku 17. listopadu 1939 a 1989 u památníku a poté
posezení v kavárně v Dusíkově divadle k vzájemnému rozhovoru. Toto setkání z řad
veřejnosti bylo přijato velmi pozitivně, chceme tento svátek svobody a demokracie i
nadále připomínat.

NOC KOSTELŮ
Zapojili jsme se i tentokrát do Noci kostelů v pátek 25. května. Celý program se nesl
v duchu oslav 100. výročí od vzniku Českobratrské církve evangelické. Na programu
byl tradičně koncert žáků ZUŠ Čáslav, který byl velmi hojně navštíven, dále zněla
varhanní hudba, konala se otevřená výstava k Roku milosrdenství v Diakonii „Skutky
milosrdenství“, kterou jsme uspořádali ve spolupráci s čáslavskou Diakonií, a nakonec
byla otevřená Fairtradová noční vinárna a kavárna. Podle odhadu se Noci kostelů
účastnilo cca 160 lidí, velký zájem byl o návštěvu věže.
SPOLEČNÉ SLAVENÍ HODU BERÁNKA
I v tomto roce jsme pokračovali v tradici 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 nás méně než
v minulých letech, cca 4 dětí i 8 dospělých.

FÉROVÁ SNÍDANĚ a FAIRTRADOVÝ SBOR
Rok 2018 byl v našem sboru fairtradově pestrý, ba dokonce se stal rokem zlomovým.
Od května se totiž můžeme pyšnit titulem Fairtradový sbor, který nám byl 31. května
udělen zastřešující organizací Fairtrade pro Česko a Slovensko. Takového titulu jsme
dostáli díky naší dlouhodobé aktivní podpoře a osvětě o fair trade nejen v našem
sboru, ale i mezi širokou veřejností. Při samotném předání titulu jsme si v našem
kostele mohli poslechnout, v čem naše podpora myšlenky fair trade tkví a přitom
ochutnat několik fairtradových dobrot z Obchůdku Jednoho světa. S Obchůdkem
Jednoho světa spolupracujeme i nadále, po celý rok 2018 jsme z Obchůdku odebírali
produkty a rukodělné výrobky a následně je využívali pro sborové potřeby při
bohoslužebních posezeních u kávy a čaje, nebo pro další prodej nebo jsme si na
fairtradových produktech mohli pochutnávat na různých akcích sboru. Jednou
z tradičních akcí byla již 3. účast na celorepublikovém happeningu Férová snídaně,
která se na zahradě Diakonie uskutečnila v krásný prosluněný sobotní den 12. května.
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, kváskový domácí chléb
a loupáky, mléko, tvaroh, sýry a uzeniny od místních farmářů. Celé akce se účastnilo
bezmála 80 lidí z řad veřejnosti. Dalším happeningem byla poté tzv. Výstava na
stromech na téma Naše boty, které se náš sbor ve spolupráci s organizací Na Zemi
účastnil zcela poprvé. Výstava proběhla v rámci Týdne důstojné práce na začátku
října. Vystavené fotografie zachycující výrobu bot v Indii bylo možné zhlédnout na
čáslavském náměstí, během zahajovacího dne bylo možné na trhu zakoupit faitradové
výrobky, rukodělné výrobky a v neposlední řadě i výrobky Dobročinného spolku
Marta. V neděli 7. října následovala naše první Férová neděle, v den Díkčinění, kdy
jsme při ochutnávce lahodných fairtradových dobrot viděli krátkometrážní dokument
pojednávající o výrobě bot a náročných pracovních a životních podmínkách v Indii.
Náš fairtradový rok byl završen tradičním Adventním dobročinným vánočním trhem,
kde se společně s výrobky spolku Marta a Diakonie a výrobky dětí s velkým zájmem
prodávaly i fairtradové produkty a rukodělné výrobky. Během celého roku 2018 se
prodalo zboží v hodnotě bezmála 25.000,- Kč- při akcích pořádané sborem, při
fairtradových akcích, na vánočním trhu i během bohoslužeb.
Je úžasné, že myšlenka fair trade je v našem sboru tak aktivně a pozitivně
podporována staršovstvem i ostatními členy sboru, neboť právě v křesťanských
sborech se odjakživa probouzí v lidech láska, smysl pro spravedlnost, soucit,
pochopení, respekt, vzájemná solidarita, pokora a spousta dalších důležitých
vlastností, které neodmyslitelně patří i k myšlence spravedlivého obchodu.
Těšíme se i na rok 2019, který bude opět nabitý pozitivním myšlením a podporou fair
trade. Nejbližší fairtradové akce nás čekají v květnu – Férová neděle a Férová snídaně.
Budťe u toho s námi- má to smysl!
Linda Homolková
PŘÍFARSKÝ TÁBOR
Na začátku letních prázdnin 2018 byl pro Broučky a mladší školní děti připraven
přífarský tábor,na kterém spolu prožili „dobrodružství krále Davida“. Tábora se
účastnilo 23 dětí. Dopolední biblické příběhy a tematické hry na faře byly doplněny
odpoledními výlety s rodiči. Poslední den pak byl korunován zahradní slavností, při
které byl nalezen poklad krále Davida. Příjemné odpoledne na farní zahradě za hojné
účasti rodičů a prarodičů tak zakončilo letošní vydařený tábor.
Tereza Stará

ADVENTNÍ DOBROČINNÝ TRH
Adventní dobročinný trh se konal již po čtvrté a navazuje na tradici vánočních bazarů,
které pořádal Dobročinný spolek Marta. Na trhu se prodávají výrobky klientů
Diakonie, fairtradové zboží, výrobky členek a členů Dobročinného spolku Marta a děti
prodávaly svá přáníčka a korálkové ozdoby, aby vydělaly nějaké peníze na plínky pro
syrské děti, které jsou v uprchlických táborech v Jordánsku, vybraly letos úžasných
1600,- Kč. Tento trh přináší nekomerční adventní náladu a potěšení z pomoci druhým,
což láká i veřejnost, letos „trhem prošlo“ zhruba 70 návštěvníků.
VÁNOČNÍ KRABICE OD BOT
Již po čtvrté jsme se spolu s Diakonií připojili k milé předvánoční akci „Krabice od
bot“ – aneb děti darují dětem. Letos byl trochu jiný trend oproti loňskému roku –
snažili jsme se vybrat méně dárků a více kvalitních, stanovili jsme si strop 500 dárků,
které jsme sami distribuovali na Čáslavsku, Kutnohorsku a Kolínsku, nakonec jsme
vybrali cca 700 dárků. Také jsme zkrátili dobu vybírání dárků – vybíralo se pouze 1
týden od neděle do neděle, v neděli vždy na faře a během týdne v Diakonii na recepci,
kde byl vždy nějaký dobrovolník z našeho sboru, z Dobročinného spolku Marta nebo
z Diakonie. Dobrovolnicím a dobrovolníkům za jejich službu moc děkujeme!!!!
Dárky opět putovaly k dětem z chudých rodin v Čáslavi a v okolí, v pobytovém
středisku v Kostelci nad Orlicí, k dětem z ProstoruPlus v Kolíně, do kojeneckého
ústavu v Kolíně a do dětského domova ve Zruči nad Sázavou.
Na akci se podílely ZŠ a SŠ z Čáslavi, z Kutné Hory, z Ronova, z Třemošnice,
knihovna Vrdy, obec Močovice a některé sbory ze seniorátu a mnoho jednotlivců.
Všem dárcům děkujeme!
KONCERTY A DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
V roce 2018 se v našem kostele konaly 2 koncerty. V neděli 9. září se uskutečnil
slavnostní koncert k 100. výročí vzniku Českobratrské církve evangelické, vystoupila
kapela SVATOPLUK i se Sváťou Karáskem, koncert měl úspěch.
Děkujeme za finanční podporu Městu Čáslav.
Další koncert proběhl v adventním čase – koncert Seniorátního pěveckého sboru pod
vedením Moniky Drdové, letos byla na programu ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ od J. J.
Ryby a koncert měl velký úspěch, navštívilo ho cca 150 lidí.

SBOROVÝ VÝLET
Letos jsme v sobotu 28. září 2018 společně navštívili celocírkevní oslavy 100 let ČCE
v Pardubicích, které se všem účastníkům moc líbily.
NÁVŠTĚVY U ČLENŮ SBORU, PASTORACE
Návštěvy u členů sboru jsou velmi důležitou náplní farářské práce. Farářka se snaží
postupně navštívit všechny členy našeho sboru, letos hodně návštěv souviselo
s rozdáváním sborových dopisů a revizí kartotéky. Farářka se snaží 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 v roce 2018 starali F. Jerie, R. Junová a V. Homolka,
L. Homolková, Duškovi. Za jejich ochotu jim velmi děkujeme a bude jen dobře, když
se najde ještě někdo další, kdo by byl ochoten sborové prostory uklízet.
Sborové brigády se konaly 2x – jarní úklid kostela a podzimní 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. Zvláště letos, kdy náš kostel bude slavit 150 let, by se
slušelo ho pořádně uklidit (
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 Lucie Korábková.
Farářka Drahomíra Dušková H. je interní supervizorkou ČCE, je členkou Komise
pro celoživotní vzdělávání kazatelů při Synodní radě a podílí se na přípravě
katechetických pomůcek pro nedělní školy.
Drahomíra Férová je zapojena do činnosti Seniorátního pěveckého sboru, další
zájemci o zpívání jsou vítáni.
Michal Vejvoda byl povolán naším sborem, byl ordinován, stal se výpomocným
kazatelem, účastní se vzdělávání pro výpomocné kazatele a je velkou pomocí ve sboru
(vedení bohoslužeb ve sboru i v Domově důchodců) i v seniorátu.
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. Od října, kdy
nastoupila naše sestra farářka na mateřskou pauzu, je zaměstnán na Dohodu o
provedené práci a koná 2x měsíčně a o svátcích bohoslužby, bohoslužby v Domově
důchodců, biblické hodiny a kavárničky.
Bratr farář Jun se stal farářem ve sboru v Pečkách, někteří členové našeho sboru se
účastnili jeho instalace, opět spolu s mládeží připravil tradiční Divadlo s filmem, které
se odehrálo 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 10. listopadu se konal v Chrudimi konvent chrudimského seniorátu,
kterého se účastnil za náš sbor kurátor Václav Homolka.

Faráři se pravidelně 1x měsíčně účastní pastorálních konferencí v různých sborech
našeho seniorátu a lednového farářského kurzu v Praze. Výpomocný farář Michal
Vejvoda se účastní Kurzu pro výpomocné kazatele v Praze.
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
slavnosti.
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 při programu Kavárničky
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, které se bohužel od září nekonají.
Koncem roku 2018 skončilo volební období Dozorčí rady střediska. Staršovstvo na
další čtyřleté období zvolilo za náš sbor členy Dozorčí rady střediska Diakonie Střední
Čechy Tomáše Starého, Jaroslava Féra a za klienty čáslavské Diakonie Jiřího Musila;
náhradníky se staly Jitka Richterová a Iva Trnková. Na ustavující schůzi Dozorčí rady
střediska byl předsedou zvolen Jaroslav Fér. Děkujeme br. kurátorovi Václavu
Homolkovi za jeho práci v Dozorčí radě v minulých čtyřech letech.
VEŘEJNÁ PREZENTACE SBORU
V roce 2018 jsme poslali všem členům 3 sborové dopisy (velikonoční, podzimní a
vánoční).
Sborové webové stránky najdete na adrese http://caslav.evangnet.cz
stále jsou díky br. I. Klinskému aktuální, visí tam sborové programy a pozvánky na
různá setkání.
Br. Tomáš Starý navrhl nové internetové sborové stránky, které jsou ve zkušebním
provozu a čekají na náplň.
Sbor má také nástěnku umístěnou vedle vstupu do fary, kam vyvěšujeme aktuální
informace o dění ve sboru. Některé informace o činnosti sboru zasíláme také do
Čáslavských novin aj.
Slavení vánočních svátků v našem sboru se věnuje Tv Čáslav, najdete na:
https://youtu.be/kbH1GXLZ9V0

HOSPODAŘENÍ
Spolu s celou Českobratrskou církví evangelickou prochází i náš sbor cestou přechodu
k samofinancování. Velmi si vážíme dědictví po paní Věře Myšičkové, která
zaopatřila náš sbor a také 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
prostřednictvím fondů České spořitelny, kam poukazujeme finanční přebytky.
Sborové účetnictví vede br. MUDr. 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. Naše účetnictví zpracovává konkrétně Magdalena Férová
z Kutné Hory.

NÁJEMNÍ SMLOUVY
Jedna sborová garáž je pronajata Dr M. Čapkovi. Pachtovní smlouvy, se
Zemědělským družstvem Potěhy, Krchleby 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
V roce 2018 jsme s vděčností přijali dotace z Grantového systému Českobratrské
církve evangelické v celkové výši cca 91 000,- Kč. Získali jsme finance pro rozvoj
Dobročinného spolku Marta, mohli jsme zakoupit nový počítač a nechat vypracovat
architektonický návrh na opravu historické bašty, kde je také sídlo spolku. Tento návrh
vypracovalo architektonické studio Kubla and architects (Ing. arch. Radka
Neumanová) a nyní žádáme na celkovou rekonstrukci dotaci od Středočeského kraje.
V průběhu minulých let jsme si všimli, že ve sboru přibývá členů, kteří mají problémy
se sluchem, proto jsme se rozhodli situaci řešit a s pomocí grantu ČCE "To abych lépe
slyšela…" jsme v kostele (podle vzoru ve sboru v Proseči) vylepšili ozvučení,
instalovali mixážní pult a pořídili mobilní sluchátka. Postupovali jsme podle
předloženého plánu a rozpočtu od Ing. Tomáše Juna, který v červnu 2018 materiál
nakoupil a spolu s naším presbyterem T. Starým pomohl s instalací celého systému.
Poté proběhlo školení presbyterů, kteří mívají každou neděli službu při bohoslužbách.
Služba každou neděli vždy při vstupu do kostela připraví naslouchátka. Pravidelní
účastníci bohoslužeb s poruchou sluchu mají "své" přístroje, pro nepravidelné
účastníky a hosty jsou k dispozici volná zařízení. Služba vždy po bohoslužbách zařídí
dobíjení sluchátek. Velké díky Tomáši Starému, Tomáši Junovi i všem presbyterům,
kteří o sluchátka pečují.
S vděčností jsme také přijali dotaci od Nadačního fondu Věry Třebické-Řivnáčové ve
výši 30 000,- Kč na vnitřní vybavení bašty, dotaci od Města Čáslav ve výši 12 000,Kč na koncert skupiny Svatopluk a na vystoupení violoncellisty Jana Zemena a dar
od Jeronýmovy Jednoty ve výši cca 19 000,- Kč na splátku dluhu, který vznikl při
rekonstrukci bytu převodem eur.

SLOVO FARÁŘKY, t.č. na mateřské pauze
Každý rok si uvědomuji, jak je skvělé se zastavit a vzpomínat na to, co bylo,
vybavovat si náladu, slova, která zazněla, co jsme prožívali, co se nám hnalo hlavou,
čím jsme žili, co nás oslovovalo, co nás naštvalo nebo „nakoplo“, co nám dodalo sílu,
co se podařilo a co tak úplně nevyšlo, jaká setkání nám přišla smysluplná a kterých
jsme se účastnili jen ze slušnosti a co máme na našem sboru rádi a co bychom rádi
změnili. A přesně k tomu všemu slouží výroční sborové shromáždění a také výroční
zprávy.
Minulý rok se mi v našem sboru žilo hezky, měla jsem pocit, že jsme se tu už
s rodinou zabydleli a že jsme se také navzájem za ty tři roky mého působení v Čáslavi
poznali. Měla jsem radost z toho, že některá setkání se už stala tradicí a pevnou
součástí sborového života (Kavárničky, Férová snídaně, Adventní dobročinný trh aj.) a
zároveň jsem si uvědomila, že některá setkání v našem sboru a městě asi nezakoření
(např. Postní meditace). Těšilo mě setkávat se se všemi generacemi, hlavně s dětmi a
velikou radost jsem měla z dalšího přífarského tábora, kterého se účastnilo i několik
mimosborových dětí a na jeho přípravě se podílelo více lidí než v předminulém roce.

Od konce listopadu, kdy se nám narodila dcera Luisa, jsem trochu ze sborového dění
„vypadla“ a některé věci a dění pozoruji z dálky nebo z jiné pozice, což je pro mě také
velmi zajímavé. Jsem vděčná staršovstvu za vstřícné a praktické přijetí nové a
nečekané situace, že si rozdělili některé činnosti a úkoly a také děkuji administrátorovi
B. Kučerovi a br. faráři Férovi, že pokračují v péči o duchovní a sborový život.
V poslední době hodně přemýšlím o misii a o službě – co může náš sbor přinést a
nabídnout druhým? Jak zvěstovat evangelium lidem kolem nás? Jak pozvat nové lidi
k nám do sboru, na cestu víry? Co děláme pro druhé a jak moc je to pro nás důležité?
Je na nás vidět radost z evangelia, z víry, z naděje? Jsme vidět v našem městě, v našem
okolí jako křesťané, evangelíci?
V této souvislosti vidím jako smysluplné angažování se ve věcech veřejných (večery
s hostem, připomínka 17. listopadu aj.), ve věcech dobročinných (spolupráce
s Diakonií, Dobročinný spolek Marta, fairtrade), v duchovním životě sboru i
jednotlivců (modlitby, bohoslužby) a ve službě druhým (bohoslužby v Domově
důchodců). Jako velmi smysluplnou vnímám jakoukoliv službu druhým a také misii,
protože pokud zůstaneme jen pro sebe, zahledění do svých akcí, tradic, budov, nebude
mít náš sbor žádnou budoucnost. Věřím, že Pán Bůh nám v tom požehná.
Drahomíra Dušková Havlíčková
ZÁVĚREM

Děkujeme za pomoc, podporu, čas, peníze, občerstvení, modlitby
a hlavně za Vaši účast na krásné cestě rokem 2018!

