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ÚVODEM 

 
V této výroční zprávě chceme zachytit ve slovech, obrazech a číslech život našeho 

čáslavského sboru v roce 2021, který byl v první polovině roku stále hodně 
poznamenaný pandemii Covidu-19, zároveň přinesl nové způsoby zvěstování evangelia, 
vykročení k lidem mimo církevní struktury a zapojení se do ekumenického i spolkového 

života v Čáslavi a okolí.  
 

Úsilí, které jsme v předešlém karanténním roce, věnovali rekonstrukci naší bašty, začalo 
v letošním roce sklízet úspěchy a radost – jednak jsme se už v baště na jaře, během léta 
až do adventu začali scházet s dětmi, konfirmandy, na kafe po bohoslužbách, při Kurzu 

abecedy křesťanské víry, na Martě a dalších milých setkáních, ale také naše bašta 
sklidila úspěch v soutěži Památka roku 2020 a v červnu jsme při slavnostním vyhlášení 

převzali krásnou první cenu a finanční odměnu, zároveň jsme byli nominováni za 
rekonstrukci bašty do soutěže Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro. 
Velmi si toho vážíme, ale největší radostí je, že bašta slouží k setkávání, zkrátka je to 

„bašta pro všechny.“ 
Na konci června jsme spolu s Dobročinným spolkem Marta uspořádali multižánrový 

fairtradový festival na hradbách „Bašta pro všechny“ v duchu židovské kultury, který se 
velmi vydařil, podařilo se nám navázat spolupráci s Nadačním fondem dr. Dagmar 

Lieblové, díky němuž bylo možné v době festivalu zpřístupnit návštěvníkům čáslavskou 
synagogu.  V září jsem se opět stali součástí Festivalu Dvorky, v našem kostele po celou 

dobu festivalu visel obraz Jakuba Špaňhela „Jeden“ a do kostela přilákal mnoho 
návštěvníků.  

Na podzim jsme zahájili Kurz abecedy křesťanské víry, kterého se účastnilo kolem 10 
milých lidí a rozhodli jsme se i v následujícím roce v krátkých kurzech na různá témata 

pokračovat. Novinkou byla také možnost rozhovorů v baště „Na kafe s farářkou.“ A 
velkou radostí je skupinka konfirmandů, která se hezky poskládala z našeho a 

kutnohorského sboru a v adventu se začala scházet. 
V adventu se konaly hudební nešpory, které si už loni docela oblíbila čáslavská 

veřejnost, nově jsme v předvánočním pozvali všechny smutné, osamělé a hledající na 
Smutné bohoslužby. Na podzim jsme připravovali slučování sborů Semtěš a Čáslav a 
velkou celocírkevní události v adventu bylo vydání nového evangelického zpěvníku, 

který od neděle 19. prosince používáme při našich bohoslužbách. 
 

Tyto výroční zprávy jsou jakási paměť či kronika našeho sboru.  
Doufáme, že až budete číst tyto řádky, budou se vám před očima znovu odehrávat 

setkání, kterých jste se zúčastnili, vyvstanou vám některé myšlenky, vzpomínky anebo 
se vás zmocní zvědavost a budete mít chuť se příště také zúčastnit. 

Zároveň si uvědomujeme, že ne vše lze zachytit, protože Boží Duch vane,  
kam chce a možná to nejdůležitější, je očím neviditelné, jak říká Malý princ.  
Ale za pokus to stojí a vy si můžete připomenout loňský sborový rok s námi. 

 
 



 
CHARAKTERISTIKA SBORU 

 
Čáslavský sbor je poměrně živé a pestré společenství a jsou v něm zastoupené a aktivně 
činné téměř všechny generace, i když právě rok 2020 a 2021 byl velkou změnou v tom, 
že nejstarší členky a členové přestali postupně přicházet na bohoslužby, a to nejen kvůli 
covidu, ale i svým zdravotním a rodinným obtížím, ale pokud je to možné, rádi přichází 
na naše čtvrteční Kavárničky v kavárně Diakonie a také s nimi zůstáváme ve spojení 
skrze tištěné bohoslužby a telefon. Těší nás však, že občas na naše bohoslužby nebo 
různá setkání zavítají i nově příchozí, někteří jen projdou, jiní zůstanou a jsou 
obohacením pro náš sbor.  
Posláním našeho sboru je zvěstovat evangelium, šířit víru, lásku a naději, sdílet svá 
obdarování a být tu pro druhé. A to vše s pomocí Boží.  
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 2021 
K 1.1.2021 vykazoval náš sbor 207 členů; s hlasovacím právem 101 členů, dárců bylo 
celkem 75 a 23 dárců přispívalo pravidelně (alespoň 4x v roce), salárníků přispělo 69.  
Během roku 2020 zemřelo k naší lítosti 7 členů našeho sboru (na jaře Olga Šourková a 
Jitka Jeriová, v létě Jaroslav Bareš ze Žlebů a na podzim Zdeněk Smetánka z Vinař, 
Jaroslav Komberec z Tupadel, Jaroslava Bártová a František Krauer) a konalo se 7 
církevní pohřbů. 
Oproti loňskému roku, kdy se žádný křest nekonal, se v roce 2021 konaly dva křty – 
v létě byl pokřtěn Hynek Sviták a na podzim Natálka Švarcová. Díky Bohu za ně! 
V našem kostele se také konaly 3 svatby – v březnu měli u nás svatbu členové 
Apoštolské církve a Církve bratrské, vedl ji farář Církve bratrské  Přemysl Pýter z Kolína, 
v červenci Petra Procházková a Jakub Pilc a na konci srpna členka našeho sboru Taťána 
Trnková a Josef Zmrhal.  
Dlouholetý člen našeho sboru Jakub Jun žije nyní se svou rodinou v Praze, kde se také 
stal členem sboru. Přejeme mu hezké zakotvení v novém společenství i jeho rodině. 
Kontrolou kartotéky ubylo 19 členů.  
Začátkem roku se do našeho sboru oficiálně přehlásila z vilémovského sboru rodina 
Smítkova z Okřesanče, v minulých letech už v našem sboru nechali pokřtít dvě své děti. 
K 31.12. 2021 má sbor 188 členů. 
 
Sborová kartotéka 
Sborová kartotéka je téměř hotová a stále v procesu, s. farářka navštívila již většinu členů 
sboru, v novém roce se bude snažit alespoň částečně navštívit členy kazatelské stanice 
v Semtěši.  
 
 
 
 
 



STARŠOVSTVO A SBOROVÁ SHROMÁŽDĚNÍ 
V září 2020 bylo zvoleno nové staršovstvo, které se skvěle zhostilo své 
zodpovědnosti. V červnu se konalo výjezdní staršovstvo v klášteře v Hoješíně u Seče. 
Hlavní náplní byl rozvojový plán našeho sboru. Výjezdního staršovstva se účastnila 
také s. Jana Stárková, kurátorka semtěšského sboru, která se po sloučení sboru stane 
členkou čáslavského staršovstva. Staršovstvo si rozdělilo mezi sebou různé úkoly, 
zvláště hospodářské záležitosti (smlouvy, budovy, evidence aj.) a ekonomické 
záležitosti (rozpočet, finanční rozvahy, plány aj.), ale také oblast misie, prezentace, 
hudbu, ekumenu a další. Velkým přínosem doby covidové pro fungování staršovstva je 
celkem běžná „hybridní forma“ – někdo se účastní na faře, někdo se k nám připojuje 
online z domu nebo z práce. Možná i díky této možnosti se průměrná a pravidelná účast 
na staršovstvu zvýšila. 
V březnu rezignoval z osobních důvodů na funkci staršího dlouholetý člen našeho 
staršovstva br. Eduard Wagner, za jeho službu mu velmi děkujeme a přejeme mu hodně 
zdraví a Boží ochrany a vážíme si toho, že nadále spolupracuje se staršovstvem a 
s lecčím pomáhá. Do týmu staršovstva ze své náhradnické role nastoupila s. Jana 
Vítková, jsme za to moc rádi.   
 
PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme všem členům našeho sboru, kteří se rozhodli být staršími a poté byli zvoleni, 
děkujeme za jejich ochotu se aktivně podílet na vedení a směřování našeho sboru. 
Presbyterky a presbyteři se střídají v tzv. službě presbyterů, která spočívá v otevírání a 
zavírání kostela, Komenského síně, úklidu před kostelem, vyvěšování písní, vítání 
příchozích, spočítání přítomných na bohoslužbách, spočítání spolu s někým dalším 
sbírky, přípravou chleba a vína na Večeři Páně a připravování čaje a kávy, což většinou 
v baště zajišťuje br. Homolka. Za tuto službu jim velmi děkujeme a v této službě jim 
může samozřejmě kdokoliv pomoci.  
Staršovstvo delegovalo své zástupce na seniorátní zasedání Jeronymovy jednoty  
(Eduard Wagner a náhradník Michal Vejvoda) a na konvent (Daniel Korábek, 
náhradníci Tomáš Starý a Michal Vejvoda).  
Více o práci staršovstva je ve zprávě staršovstva, kterou připravil kurátor D. Korábek.    
 
SBOROVÁ SHROMÁŽDĚNÍ 
Staršovstvo svolalo výroční sborové shromáždění na březen, ale to nebylo 
z protiepidemických nařízení možné uskutečnit, a tak se nakonec konalo 19. září 2021. 
Schvalovaly se na něm zprávy o činnosti sboru, finanční zpráva, zpráva revizorů, 
zprávy Diakonie, rozpočet. Bylo velkou většinou schváleno, že se při poslední písni při 
bohoslužbách bude stát. Nebyl schválen návrh, aby bohoslužby v Čáslavi začínaly 
v 9:30. Dále byl představen návrh na rekonstrukci Komenského síně.  
 
STATISTIKA: Staršovstvo je sedmičlenné + virilní členka farářka, se třemi (později 
jen se dvěma náhradníky), sešlo se 10x (z toho jednou online) na řádných setkání a jednou 
na výjezdním setkání , průměrná účast: 8, náhradníci se účastní nepravidelně.  
Výroční sborové shromáždění se konalo nakonec 19. 9. 2021 za účasti 18 členů 
s hlasovacím právem a dvou hostů.   



 
BOHOSLUŽBY 

Nedělní bohoslužby jsou středem sborového života. Je to křižovatka, kříží se tu cesty 
všech generací – od miminek až po téměř stoleté. 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. 
Letos se bohoslužby konaly pravidelně každou neděli, nedošlo kvůli Covidu-19 
k žádnému velkému omezení oproti roku 2020, kdy byly všechny kostely v celé republice 
několik týdnů na jaře a pár týdnů na podzim uzavřeny, včetně Velikonoc. Zároveň některé 
měsíce, zvláště ty jarní bylo znát, že účast na bohoslužbách klesla oproti běžné účasti. 
Celý rok 2021 jsme se vzhledem k epidemiologickým opatřením opět scházeli v kostele. 
Už jsme se trochu adaptovali, ke zvládání zimy pomohl také dar 50 dek od s. B. 
Procházkové. Děkujeme. A na konci roku jsme také zadali do výroby podsedáky.   
Večeři Páně jsme slavili o svátcích a vedle toho většinou i 1. neděli v měsíci.  
Celkem 16 x za rok. K vysluhování z jednoho kalicha jsme se zatím nevrátili, stále 
vysluhujeme víno z malých kalíšků. 
Zpravidla první neděli v měsíci se konaly bohoslužby pro malé i velké – děti neodchází 
do nedělky, bohoslužby jsou uzpůsobeny tak, aby jim děti rozuměly. Ostatní neděle, 
pokud to opatření umožňovala, byla 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 4. adventní neděli děti zvěstovaly vánoční evangelium opět divadlem „Nebeský 
dispečink“.   
Písně při bohoslužbách zpíváme z Evangelických zpěvníků, z Dodatku Evangelického 
zpěvníku i z mládežnického zpěvníku Svítá a od neděle 19.12. používáme nový 
evangelický zpěvník. 
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, ale v roce 2020 a 
2021 celkově ubylo starších členů sboru na bohoslužbách.  
Na bohoslužby navazuje posezení a „postávání“ u kávy, čaje a při rozhovoru. Podává 
se fairtradová káva a čaj, protože jsme fairtradovým sborem a chceme touto formou 
podpořit pěstitele v zemích třetího světa. Jelikož jsme se celý rok scházeli v kostele, tak 
se také káva po kostele odehrávala v baště, kam je radost chodit a všichni si tuto možnost 
chválí.  
 
HUDEBNÍ DOPROVOD PŘI BOHOSLUŽBÁCH  
Jsme vděčni za spolehlivou službu všech varhanic a varhaníků. Děkujeme Petru Jeriemu 
a Filipu Jeriemu, Drahomíře Férové, Kateřině Andršové a Miriam Richterové. Na flétnu 
doprovází Filip Jerie a Linda Homolková, na kytaru Mirek Richter.  
S. Kateřině Andršové děkujeme za nácvik písní s dětskou kapelou a dětem děkujeme za 
jejich chuť zpívat a hrát při bohoslužbách. 
 
 
 
 



 
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 
nebo nouzový stav, připravujeme nedělku. Děti odchází po 2. písni a zůstávají v jedné 
skupině v baště nebo v presbyterně. Do letních prázdnin se děti kvůli hygienickým 
opatřením na nedělce moc nescházely. V září začali nový cyklus „A zástup stále 
přichází“, postupně objevují biblické postavy a jejich příběhy.   
V přípravě a vedení nedělky se v tomto roce pravidelně střídaly hlavně dvě učitelky, 
kterým patří VELKÉ dík – Jitka Richterová a Lucka Korábková, ale už se i pravidelně 
zapojovaly další posily týmu -  sestry Iva Trnková, Tereza Stará, Miriam Richterová 
a Michaela Jeriová. Jsme vděční za jejich zapojení a rozšíření týmu i pestrosti 
nedělek. 
 
NEŠPORNÍ BOHOSLUŽBY 
To je taková novinka, kterou do našeho sboru přinesla „doba covidová.“ Vzhledem 
k hygienickým opatřením jsme se nemohli v roce 2020 scházet při bohoslužbách ve 
větším počtu, a tak jsme v některých obdobích církevního roku měli jedny bohoslužby 
dopoledne a druhé v podvečer. Jelikož se tato tradice osvědčila a večerní nešporní 
bohoslužby přilákaly především hosty z veřejnosti, rozhodli jsme se v této tradici 
pokračovat. Letos se uskutečnilo 7 podvečerních (nešporních) bohoslužeb -  na 
popeleční středu, na Zelený čtvrtek s čtením Pašijí, ve čtvrtek Nanebevstoupení, a pak 
3x v adventu – 2. adventní neděle - hudební nešpory (Monika Drdová, zpěv a Jakub 
Pikla, klavír), 3. adventní neděle – hudební nešpory (soubor lesních rohů Corni Boemi) a 
na 4. adventní neděli se konaly poprvé v našem kostele tzv. Smutné bohoslužby  – 
prostor pro sdílení smutku a ztráty, protože pro někoho jsou Vánoce spíše než radost 
trápení. Byl to velmi silný společný zážitek ticha i sdílení gest a blízkosti. Poslední 
nešpory se uskutečnily tradičně na štědrý večer ve 22 hodin.  
Na 1. adventní neděli byl původně plánován adventní koncert s vystoupením komorního 
orchestru Vox bohemica, ale ten byl ze zdravotních důvodů zrušen.  
 
BOHOSLUŽBY V DOMĚ PRO SENIORY V ČÁSLAVI 
Bohoslužby v Domě pro seniory se konaly častěji než loni, celkem  a s. farářka byla 
několikrát pozvaná i na individuální pastoraci, zvláště v době, kdy ostatní návštěvy 
nebyly povoleny, a klienti postrádali pravidelný kontakt se svými nejbližšími.  
 
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 živelná a 
radostná. V roce 2021 se neuskutečnila velikonoční slavnost, zato se uskutečnily dvě 
vánoční slavnosti v areálu Diakonie venku před Kavárnou a bohoslužby na úvod do 
školního roku u nás v kostele.  
 
 



V roce 2021 se konaly bohoslužby každou neděli v kostele, paralelně byly k dispozici i 
tištěné bohoslužby, pokud měla bohoslužby naše farářka a rozvážela je členům sboru, 
kteří nemají internet, bohoslužby také nepravidelně rozesílala emailem na sborový 
mailing list (kolem 100 odběratelů).   
V průběhu roku v našem kostele kázali nebo bohoslužby připravovali: Drahomíra 
Dušková Havlíčková, Pavel Jun (1x), seniorátní jáhen Michal Branda (2x), výpomocní 
kazatelé Michal Vejvoda (8x), Jaroslav Fér (6x), br. Ferjenčík (1x) a čtené bohoslužby 
měl br. Tomáš Starý (1x). Všem kazatelům a kazatelkám, předčitatelům děkujeme 
za jejich službu.  
 
STATISTIKA: Bohoslužby: 54x v kostele, průměrná účast bohoslužeb: 32. 
Bohoslužby v Domě pro seniory Čáslav 5x, průměrná účast 7.                                    
Nešporní bohoslužby: 7x, průměrná účast 21. 
Večeře Páně:16x, průměrná účast při Večeři Páně 25, vysluhování VP v rodině 1x. 
Nedělka: konala se 15x, průměrná účast 6 dětí.  
 
PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ V TÝDNU 

 
ABECEDA KŘESŤANSTVÍ ONLINE 
Vedla Drahomíra Dušková H. přes sborový meetjitsi, online setkání trvalo zpravidla 35-
45 minut, na úvod biblický a teologický program, probírali jsme základní křesťanská 
témata, poté následovala modlitba a někdo z účastníků zpravidla sdílel nějakou svou 
oblíbenou hudbu, křesťanskou kapelu nebo sbor.  
STATISTIKA: online biblická hodina: středa 18 hodin, konala se 18x a  průměrně se 
připojovalo 5 účastníků.  
 
„PÁTEČNÍCI“ - STŘEDNÍ A STARŠÍ GENERACE 
Pátečníci se stihli sejít pouze v lednu, v červnu a potom na podzim.  
STATISTIKA: počet setkání 4 a průměrná účast 7. 
 
VEČERY S HOSTEM 
Ve čtvrtek 14. října se konala přednáška v rámci České křesťanské akademie, 
hostem byl sociolog PhDr. Ivan Gabal a téma přednášky bylo reflexe doby covidové.  
STATISTIKA: účast 11. 
 
Ve středu 17. listopadu se konalo v kavárně Dusíkova divadla setkání s evangelickým 
farářem, disidentem a bývalým senátorem Zdeňkem Bártou z Litoměřic, který velice 
poutavě vyprávěl o době před 1989 i po roce 1989.  
STATISTIKA: účast 15. 
 
RODIČE S PŘEDŠKOLNÍMI DĚTMI  (Broučínci) 
Stihli jsme se sejít 6x, účastnili se nejmenší děti, batolata, kterým byl přizpůsoben 
program, zpívali jsme a učili se ukazovací modlitbu, scházeli jsme se v baště a v zimním 
období v presbyterně, na programu se podílely také maminky. 
STATISTIKA: 6 setkání, průměrná účast dětí: 3 



 
 
BROUČCI mladší (předškolní a první třída) 
Stihli jsme se sejít 10x. Celý měsíc červen jsme podrobně probírali téma Letnic a na 
podzim jsme se ponořili do Ježíšových příběhů. 
STATISTIKA: 10 setkání, průměrná účast 4 děti. 
 
BROUČCI starší (školní) 
Stihli jsme se sejít 9x. Celý měsíc červen jsme podrobně probírali téma Letnic a na 
podzim jsme se ponořili do příběhů z knihy Skutků apoštolských. 
STATISTIKA: 9 setkání, průměrná účast 5 dětí.  
 
SPOLEČNÉ SETKÁNÍ MLADŠÍCH A STARŠÍCH DĚTÍ 
Zvláště kolem církevních svátků jsme mívali společná setkání dětí a jednou jsme měli 
na podzim tvořivou dílnu, vyráběli jsme batikované výrobky na adventní dobročinný 
trh. STATISTIKA: 2 společná setkání, průměrná účast: 8 dětí.  
 
STARŠÍ ŠKOLNÍ DĚTI se občas účastnily online náboženství v Opatovicích a 
v adventu se z této skupiny stali k naší velké radosti KONFIRMANDKY A 
KONFIRMANDI. Setkání se konají ve spolupráci s kutnohorským sborem. 
Konfirmační přípravy se účastní Jan a Emílie Duškovi, Bohdana Andršová, Denisa 
Smítková, Mariana a Filip Tinkovi, předpokládáme, že příprava bude trvat 2 roky. 
Čekají nás společná setkání, přespávání, víkendovky, seniorátní a celocírkevní akce. 
STATISTIKA: jedno adventní setkání spolu s kutnohorskými, bylo nás zatím jen 5. 
 
MLÁDEŽ se nescházela, ale účastnila se některých seniorátních akcí, které se konají 
téměř každý měsíc.  
 
ZAHRADNÍ SLAVNOST 
V červnu se opět konala zahradní slavnost, letos jsme se sešli u bašty. Účastnilo se nás o 
poznání než v minulých letech, ale i tak to bylo moc milé setkání. 
STATISTIKA: kolem 20 hostů, dětí i dospělých.  
 
ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU NA LICHNICI 
Letošní Vítání královničky Železných Hor na Lichnici se ve velkém nekonalo, 
s Kateřinou Andršovou jsme připravily výlet Lovětínskou roklí, únikovku a táborák na 
Lichnici, kde jsme původně plánovali tradičně i přespat, ale kvůli nepřízni počasí jsme 
se přesunuli pod střechu k Andršům. Celkem se nás z našeho sboru účastnilo cca 8 dětí 
a 5 dospělých. Byla to milá akce na závěr školního roku, děkujeme Andršům za 
přípravu.  
 
 
 
 
 



KAVÁRNIČKA  
Kavárnička je další možnost, kdy se můžeme sejít, popovídat si, něco zajímavého se 
dozvědět, posilnit se kávou či čajem, sdílet společenství s klienty z čáslavského 
střediska Diakonie. 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. 
Hosté a témata: září PhDr. Drahomíra Nováková, kurátorka čáslavského muzea, téma: 
Čáslavský sněm – 600. výročí, říjen Mgr. Jana Andrejsková, téma: Osudy Bohumila 
Böhma, profesora gymnázia Čáslav a náčelníka čáslavského Sokola, v listopadu nás 
navštívil nový čáslavský kněz Mgr. Dmytro Romanovský a povídal o své cestě ke 
kněžství a o svém povolání a v prosinci jsme se sešli nad cukrovím a s vánočním punčem.  
STATISTIKA: Kavárnička: čtvrtek 5x, účast: 13.  
 
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 organizací Multižánrového fairtradového festivalu na hradbách „Bašta pro všechny“ a 
také s přípravou sousedského jarmarku před baštou během Festivalu Dvorky a také s akcí 
Vánoční krabice od bot. S Dobročinným spolkem Marta letos navázala spolupráci ZŠ 
Náměstí, která chtěla uspořádat benefici na sbírku pro lidi postižené tornádem, požádali 
spolek, aby celou akci zaštítil, přijal peníze a převedl je na humanitární sbírku Diakonie 
ČCE na pomoc lidem na jižní Moravě. Žákům ZŠ Čáslav se během jednoho dne na konci 
června podařilo vybrat díky prodeji svých výrobků na náměstí a před školou 
neuvěřitelných 50 880 Kč. Předsedkyní spolku je Zdena Veselá, v radě spolku jsou: Jitka 
Richterová (tajemnice), Jaroslav Fér (hospodář), Linda Homolková (fairtrade) a Ruth 
Junová. Děkujeme výboru Dobročinného spolku Marta za jeho činnost a všem členům 
spolku za vše, co dělají.  
STATISTIKA: středa 3x, účast: 5. 
 
KURZ ABECEDA KŘESŤANSKÉ VÍRY 
Jelikož účast na biblických hodinách v posledních letech klesala, rozhodli jsme se 
nabídnout kratší, časově omezené a tematické „kurzy“ nejen pro členy sboru, ale také pro 
veřejnost. Prvním kurzem byl Kurz abecedy křesťanské víry, účastnili se ho jak členové 
našeho sboru, kteří dříve navštěvovali biblické hodiny, tak lidé z okraje sboru nebo 
z veřejnosti. Všech 7 setkání proběhlo v baště, na jednom setkání s tématem bible   byli 
hosty odborníci z našich sborových řad epigrafik Jan Dušek a biblista Jaroslav Fér. 
Probíraná témata: víra, bible, Ježíš Kristu, církev a různé církve, svátosti – večeře Páně a 
křest, být křesťanem v roce 2021 a poslední setkání bylo volné, účastnice a účastníci 
kurzu dostali „osvědčení“ a domluvili jsme se, že na jaře 2022 otevřeme další kratší kurz 
na téma 4 evangelia.  Byla to moc milá setkání a srdečně vás k nim zveme. 
STATISTIKA: 7 setkání, průměrná účast 9.  
 
 
 
 



MODLITEBNÍ CHVÍLE 
Během karantény, kdy se osobní setkání ve sboru nekonala, pouze online, jsme se 
scházely se s. Enou Homolkovou k modlitbám za sbor, za jednotlivce i společnost.  
STATISTIKA: 12 setkání 
 
DUCHOVNÍ OSVĚŽOVNA 
Už delší dobu jsme s členkou našeho sboru Irenou Řezníčkovou plánovaly duchovní 
obnovu v klášteře v Hoješíně, několikrát jsme musely tento typ setkání kvůli covidu 
odsunout, nakonec se mělo uskutečnit v říjnu, ale kvůli zdravotním důvodům se hodně 
účastníků odhlásilo, a tak jsme se nakonec sešli v pěti jen v páteční podvečer na 2 hodiny 
v baště. Tématem přemýšlení byl biblický oddíl z knihy Kazatel o různých časech. Další 
duchovní osvěžovnu plánujeme v postním období 2022. 
STATISTIKA: 1 setkání, účast 5.  
 
„NA KAFE S FARÁŘKOU“ 
Méně se konaly kvůli strachu z covidu návštěvy doma, proto naše farářka nabídla 
v podzimním období prostor pro rozhovory v baště „Na kafe s farářkou“, které byly ze 
strany členů a přátel sboru využívány. 
 
MIMOŘÁDNÁ SETKÁNÍ A UDÁLOSTI 

 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA U NÁS V KOSTELE 
Letos s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci nemohly skupinky tří králů 
vyrazit do ulic, ale tři králové přesto přišli, dorazili online a také bylo možné tříkrálové 
pokladničky najít na různých místech po celé ČR, i v našem kostele. Sbírka se 
uskutečnila ve spolupráci s Charitou, s rodinným centrem Kopretina. 
 
FÉROVÁ SNÍDANĚ  
Férová snídaně se kvůli protipandemickým opatřením konala u naší bašty a ne 
v Diakonii a omezeném režimu – byla to spíše Férová snídaně take away, lidé si chodili 
pro kávu a brali si ji s sebou nebo postávali před baštou, ale navzdory všem omezením 
se nás nakonec sešlo docela hodně.  
STATISTIKA: 1x za rok v květnu, účast cca 70 lidí. 
 
NOC KOSTELŮ 
Zapojili jsme se i tentokrát do Noci kostelů v pátek 28. května a opět se po roční pauze 
konal tradiční koncert ZUŠ. V roce 2021 jsme si v Čáslavi při mnoha příležitostech 
připomínali 600. výročí Čáslavského sněmu, a to i při Noci kostelů formou historické 
únikové hry pro děti, která se velmi vydařila, účastnilo se ji kolem 30 dětí, děkujeme s. 
Kateřině Andršové za její přípravu. Dále byla na programu vernisáž prodejní výstavy 
obrázků mladé hendikepované malířky Elišky Svobodové z Chrudimi, promítání fotek 
z rekonstrukce bašty, varhanní koncert, biblická čtení o zvířatech.  
Letošní Noc kostelů jsme zakončili ekumenicky na Kostelním náměstí zpěvem písní 
z Taize. Děkujeme všem za pomoc s organizací krásné akce.  
STATISTIKA: Podle odhadu se Noci kostelů účastnilo cca 150 lidí.  



 
SBOROVÝ DEN – FESTIVAL „BAŠTA PRO VŠECHNY“ 
Velkou událostí roku 2020 v našem sboru byla rekonstrukce bašty, a tak i sborový den 
souvisel s jejím otevřením, které se konalo v neděli 4. října 2020 (těsně před dalším 
lockdownem). Byla to krásná událost, které se zúčastnilo cca 120 návštěvníků, proto 
jsme se v roce 2021 rozhodli na tuto akci navázat založením tradice multižánrového 
fairtradového festivalu na hradbách „Bašta pro všechny“. Konal se ke konci školního 
roku 20. června 2021. Dopoledne probíhal spíše program sborový – bohoslužby, 
hudební matiné dětí i dospělých z našeho sboru, poté koncert ZUŠ a sborový oběd, 
odpoledne následoval bohatý program pro sbor i pro veřejnost, který se nesl v duchu 
židovské kultury. Navázali jsme při té příležitosti také spolupráci s Nadačním fondem 
Dr. Dagmar Lieblové, který zpřístupnil čáslavskou synagogu během konání našeho 
festivalu. Velký úspěch mělo divadlo pro děti „Golem“ (Studio Damúza Praha) a skvělý 
koncert brněnské klezmerové skupiny HaChucpa. Během odpoledne vystoupily také 
žákyně tanečního oboru venku před baštou, konaly se různé dílničky a Kateřina 
Andršová vedla také hudební dílnu s nácvikem židovských písniček a nemohla chybět 
velká fairtradová soutěž pro děti. Vydařený sborový den a díky veřejnosti i naplněný. 
Velké poděkování patří také spoluorganizátorům Dobročinnému spolku Marta a 
Nadačnímu fondu Dr. Dagmar Lieblové, všem dobrovolnicím a dobrovolníkům a 
štědrým sponzorům – městu Čáslav a Mikroprojektům Chrudimského seniorátu. Náš festival se odehrává na hradbách. Hradba je obranná zeď, sloužila k ochraně měst, pevností, tvrzí a hradů.  Vnímáme to i symbolicky, že hradba chrání určité hodnoty – svobodu, respekt, rozmanitost, víru, a právě tyto hodnoty chceme prostřednictvím našeho festivalu chránit i šířit. A tak se už nyní můžete těšit na druhý ročník multižánrového fairtadového festivalu na hradbách 19. června 2022.  

   



     
 
BAŠTA SE STALA PAMÁTKOU ROKU 2020 V úterý 22. června 2021 se v pantheonu Národního muzea konalo slavnostní vyhlášení soutěže Památka roku 2020, kterou každoročně pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Naše nově rekonstruovaná bašta u evangelického kostela vyhrála                      v krajském kole, ale vůbec jsme nečekali, že bychom mohli uspět i v kole celostátním. Soutěže se v roce 2020 celkem účastnilo 46 objektů – 27 v kategorii malá a 19 v kategorii velká stavba. Máme velikou radost, že právě naše bašta se stala Památkou roku 2020                   v kategorii rekonstrukce menších budov do 2 milonů Kč. Je to krásné ocenění vynaloženého úsilí. Rádi bychom znovu vyjádřili poděkování a vděčnost všem sponzorům a dárcům, předně Středočeskému kraji, městu Čáslav, Nadačnímu fondu Věry Třebické-Řivnáčové, Grantům Českobratrské církve evangelické a všem jednotlivcům, 
kteří darovali peníze buď jednorázově nebo i pravidelným trvalým příkazem či při 
různých koncertech. Velké poděkování patří paní architektce Radce Neumanové, která velmi pečlivě a obětavě dohlížela na to, aby se návrh stal skutečností, dále děkujeme grafičce Noře Procházkové za některé grafické návrhy (např. branka), děkujeme panu Homolkovi za fotodokumentaci celé rekonstrukce i naplňování záměru bašty jako památky se společenským využitím, firmě Merenus za provedení rekonstrukce a všem, kdo se starali o získání grantů i zdárné dokončení. Bašta č. p. 158 je sídlem Dobročinného spolku Marta, schází se v ní skupiny dětí i dospělých z řad evangelického sboru i veřejnosti. Věříme, že to bude opravdu bašta pro všechny, místo pro setkávání jednotlivců i kultur a prosíme o Boží požehnání pro všechny akce a setkání, která se v baště budou konat. 

   
 



 
PŘÍFARSKÝ TÁBOR  
I v roce 2021 se navzdory koronaviru uskutečnil již 5. ročník přífarského tábora na 
faře a na farní zahradě. Téma tábora bylo Noe a jeho zvěřinec. Vyprávěli jsme si s dětmi příběh o potopě a o záchraně. Každý den ráno jsme se sešli na arše (v 
presbyterně) a četli si z Noemova deníku o jeho dobrodružství a o tom, jak je dobré 
poslouchat Boha, který zachránil nejen Noeho, ale i zvířátka.  Celý tábor nás provázela táborová hymna, která měla na začátku 2 sloky, a postupně každé družstvo přidávalo svojí vlastní sloku s pokračováním příběhu praotce Noeho.  

   
„Praotec Noe, postavil velkou archu a v té arše se plavil 40 dní, nocí. V té arše Noe, 
zachránil svou rodinu a zvířata po páru, bílou holubici.“ Mottem celého tábora byla slova táborové písně: „Stará archa chrání Noa před vodou, 
Bůh duhu na oblohu dá… Když černej mrak na nebi slunce zakrejvá, navzdory černejm 
tmám, duha nám jak slunce svítí, Bůh duhu na oblohu dá.“ Když se nad námi zatáhnou temné mraky, máme zvednout oči k nebi. Bůh duhu na oblohu dá. Když nám bude smutno, máme zvednout oči k nebi. Bůh duhu na oblohu dá. A když se na nebi objeví duha, která sjednocuje nebe a zemi, znamená to, že na nás Bůh nezapomněl a má nás rád. Nemusíme se bát. To je svátek.  
Tábor jsme zahájili rodinnými bohoslužbami, při kterých děti dostali lodní deník psaný 
v hebrejštině. V pondělí jsme si ověřili, jakou mají děti znalost zvířat a hlavně jsme 
s keramičkou Tamarou tvořili zvířátka do archy z hlíny, aby se stihly do konce týdne 
vypálit. Vznikala krásná díla.  



V úterý se děti dozvěděli, že Izraelci rozdělovali zvířata na čistá a nečistá a učili se je 
třídit, potom stavěly své archy z omezeného materiálu a odpoledne pro ně Ruth Junová 
připravila tvořivou dílnu plstění duhových náramků a kuliček. Ve středu jsme se poprvé 
vydali na celodenní výlet na zámek v Třebešicích, cestou jednotlivá družstva plnila 
různé úkoly, na zámku nás čekal řízek a krásná zahrada. Ve čtvrtek děti malovaly 
obrázky na téma „modlitby z archy“, z obrázků pak vznikla krásná výstava na plotě a 
také batikovaly duhová trička, odpoledne nás Městská policie převedla přes čáslavský obchvat do Muzea zemědělské techniky, to byl pro děti opravdu akční zážitek, v muzeu jsme si užili prohlídku i jízdu na kárách, cestou zpátky jsme parádně zmokli. A ještě akčnější byla pro starší děti, které na faře přespávaly, noční bojovka v kostele. V pátek 
nás čekala duhová olympiáda a odpoledne duhová slavnost, bohužel vše se odehrálo 
v Komenského síni. 

   
Počasí po celý tábor odpovídalo našemu tématu, často pršelo, ale to nedokázalo nic 
změnit na tom, že jsme si i letos tábor báječně užili. Krásná plavba, milé děti, žádné úrazy, nová přátelství, prima posádka i kapitáni. Zažili jsme, to, co jsme celý týden zpívali: "když černej mrak na nebi slunce zakrejvá, navzdory černejm tmám duha nám jak slunce svítí, Bůh duhu na oblohu dá." Celkem se účastnilo tábora kolem dvaceti dětí ve věku od 2-15 let. Letos jsme měli na arše kapitána Noeho – Radovana Kadlece, Lucku Korábkovou, Katku Andršovou, Jitku Richterovou a Drážu Duškovou H. Děkujeme!!! Už teď se těšíme na příští přífarský tábor! 
STATISTIKA: Celkem se účastnilo tábora přes dvacet dětí od 2-15 let 

 



FESTIVAL ČÁSLAVSKÉ DVORKY První zářijový víkend se od pátečního večera do nedělního večera v Čáslavi a okolí opět konal festival Dvorky, který organizuje spolek Formanova Čáslav a kterého jsme i letos byli součástí.  U nás v kostele a u bašty byl „dvorek číslo 2.“ V kostele jsme po celou dobu Dvorků „hostili“ obraz "Svatá Trojice" Jakuba Špaňhela, jednoho z nejvýznamnějších současných českých malířů. Lidé přicházeli, prohlíželi si obraz, prohlíželi si kostel, usedali do lavic, spočinuli, meditovali nad obrazem, někteří se dokonce vraceli v různou denní a večerní dobu.  Díky dobrovolnicím a dobrovolníkům ze sboru i mimo sbor, kterým patří velký dík, víme, že kostel během Dvorků navštívilo více než 500 návštěvníků. Máme z toho radost.   

      V sobotu odpoledne prostor od vstupu z ulice až k baště zabydlel sousedský jarmark, který spolupořádal náš Dobročinný spolek Marta. Stánky působily velmi mile a malebně a pořád se to tu hemžilo lidmi. Někteří prodávající připravili pro návštěvníky také tvořivé dílničky, a tak bylo možné si u Ruth Junové plstit kuličky nebo náramky, ve stánku Diakonie si zájemci mohli udělat placku s různými motivy. Náš Dobročinný spolek Marta připravil fairtradové občerstvení. Na jarmarku panovala sousedská atmosféra.  A v neděli odpoledne na našem dvorku probíhala hudební gospelová dílna s česko-africkou skupinou Nsango malamu, kterou si možná pamatujete z našich oslav 150. výročí kostela. Účastníci workshopu vystoupili na závěrečném koncertu na náměstí. Všechno se uzavřelo, ale ještě nás pár zůstalo, poseděli jsme společně a uzavřeli krásné Dvorky u vína, kávy a koláče.   

    



         
 
OSLAVY 30. VÝROČÍ DIAKONIE A BENEFIČNÍ KONCERT Noční optiky 
Společné oslavy 30. výročí Diakonie jsme společně připravovali i uskutečnili na první 
říjnovou neděli 3.10. a nazvali jsme tuto neděli „Neděle vděčnosti za činnost Diakonie 
ČCE v Čáslavi“. Celé oslavy jsme zahájili bohoslužbami v kostele, kázání měla naše 
farářka a br. farář Fér na téma 4 diakonických hodnot (milosrdenství, společenství, 
naděje a fortelnost), po bohoslužbách následovalo pásmo vzpomínek a přání různých 
pamětníků, zejména bývalé ředitelky ZŠ speciální a praktické Diakonie Jitky 
Richterové, současné ředitelky Základní speciální školy Diakonie Květuše Mašínové a 
současného ředitele Diakonie Střední Čechy Petra Dvořáka. Odpolední program se 
odehrával na zahradě Diakonie a vyvrcholil benefičním koncertem jazzového uskupení 
Noční optika. Na vstupném jsme vybrali 3 000 Kč, které jsme rozdělili jako dar pro 
středisko a pro školu. Děkujeme městu Čáslav za dotaci na jazzový koncert. Další 
program oslav pokračoval během celého týdne v Diakonii. 
STATISTIKA: účast v průběhu neděle cca 90 lidí. 
 

    
 

   
 
 
 



VÝSTAVA NA STROMECH                    
Výstava na stromech je celorepublikový výstavový happening na podporu důstojné 
práce. Akce se koná každý rok v říjnu během Týdne důstojné práce. Jednotlivé výstavy 
se tak každý rok dostanou do parků a náměstí stovky míst republiky. Letos se v týdnu 
od 2. do 9. října 2021 konal sedmý ročník zaměřený na podmínky pěstování bavlny.  
V posledních třech letech jsme se i v Čáslavi připojovali k tomuto happeningu a výstavu 
bylo možné díky Dobročinnému spolku Marta zhlédnout vždy v horní části čáslavského 
náměstí na stromech. Letos bylo poprvé možné plakátovou výstavu s názvem „Život 
v bavlně“ zhlédnout v areálu evangelického kostela u nově rekonstruované bašty. 
Děkujeme V. a L. Homolkovým za přípravu. 
 
EKUMENA  
Letos se nekonaly ekumenické bohoslužby ani v rámci Týdne modliteb za jednotu 
křesťanů, ani na Světový den modliteb. Na podzim jsme se seznámili s novým panem 
farářem z římskokatolické farnosti Dmytrem Romanovským.  
V rámci ekumeny jsme si opět připomněli 17. listopad 1939 a 1989 u památníku u 
gymnázia za účasti cca 50 lidí, připomněli jsme si také 10. výročí úmrtí Václava Havla 
a ze svíček jsme kolem památníku vytvořili srdce. Čtyřikrát se konala ekumenická 
snídaně, jednou v Diakonii, dvakrát v baště a jednou na radnici za účasti 3-4 
duchovních.  
Letos jsme byli za ekumenu pozváni pronést sváteční slovo při rozsvícení vánočního 
stromku na první adventní neděli a potom pronést vánoční slovo na balkóně radnice 23. 
prosince. Obě vystoupení v ekumenickém duchu měla dobré ohlasy a pokud budeme i 
nadále městem či spolkem Formanova Čáslav pozváni, opět společně vystoupíme.  
 
PROMÍTEJ I TY 
Náš sbor se pravidelně zapojuje do projektu Promítej i ty. V rámci Pátečníků nebo 
Dobročinného spolku Marta promítáme dokumentární filmy Jeden svět. V roce 2021 
jsme plánovali promítat film „Hon za utopií“ v rámci Noci kostelů, ale vzhledem 
k nulové účasti v tak pozdní hodinu proběhlo promítání takřka bez diváků. 
STATISTIKA: účast 2 lidi. 
 
ADVENTNÍ DOBROČINNÝ TRH 
Adventní dobročinný trh, který pořádá Dobročinný spolek Marta, se konal tentokrát v 
baště, ale zdálo se nám, že nebyl tak navštívený jako v minulých letech. Na trhu se 
prodávaly výrobky klientů Diakonie z Čáslavi, fairtradové zboží, výrobky členek a členů 
Dobročinného spolku Marta a broučků. Tento trh přináší nekomerční adventní náladu a 
potěšení z pomoci druhým, což láká i veřejnost, letos „trhem prošlo“ zhruba 90 
návštěvníků. STATISTIKA: odhadovaná účast 70 lidí. 
 
ADVENTNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA 
Kvůli covidu a zdražování energií přibylo hodně potřebných. Dobročinný spolek Marta 
se rozhodl stejně jako loni zorganizovat Adventní potravinovou sbírku, bylo možné nosit 
trvanlivé potraviny a drogerii do kostela nebo do bašty.  



Vše, co jsme společnými silami, nashromáždili, a bylo toho docela hodně, postupně 
putuje k rodinám v krizi, opuštěným seniorům, lidem v dluhových pastích, rodičům 
samoživitelům, lidem bez domova a zázemí. Děkujeme za vaši pomoc! 
 
VÁNOČNÍ KRABICE OD BOT 
Již po šesté jsme se spolu s Diakonií připojili k milé předvánoční akci „Krabice od bot“ 
– aneb děti darují dětem. Dárky opět putovaly k dětem z chudých rodin v Čáslavi a 
v okolí, v Azylovém domě Diakonie Vlašim, v pobytovém středisku v Kostelci n Orlicí, 
i k dětem z ProstoruPlus v Kolíně. Letos byl o dárky ze stran organizací mimořádný 
zájem, potřebných přibylo, a tak jsme měli na sběrném místě v Čáslavi velký úkol, 
shromáždit 550 dárků, což se nám nakonec podařilo, i když jsme asi 50 dárků pro 
chlapce ve věku 12-17 let museli dokupovat, ale díky štědrým dárcům jsme to zvládli. 
Děkujeme týmu dobrovolnic z okruhu Dobročinného spolku Marta, které se služeb při 
vybírání dárků každoročně ujímají a letos také velké díky patří dvěma dobrovolnicím 
z čáslavského gymnázia, které se zapojili do třídění dárků. A samozřejmě děkujeme 
všem dětem, mladým lidem i dospělým, mateřským, základním i středním školám a 
rodinným centrům či pracovním kolektivům, kteří se letos do sbírky zapojili a 
obdarovali děti i dospělé z chudých poměrů. Vážíme si této úžasné ochoty pomáhat. 
 

    
 
NÁVŠTĚVY U ČLENŮ SBORU, PASTORACE 

Letos se konalo hodně předsvatebních a předkřestních příprav a rozhovorů před 
pohřbem. Důležitá byla pastorace v Domě pro seniory v Čáslavi zvláště během 
lockdownů. Návštěvy u členů sboru jsou velmi důležitou náplní farářské práce, během 
pandemie však návštěv v domácnosti ubývá. Farářka se snažila být se členy sboru 
v telefonickém kontaktu, občas se s někým potkala při rozvozu tištěných bohoslužeb. 
 
ÚKLID SBOROVÝCH PROSTOR A SBOROVÉ BRIGÁDY 

V roce 2021 se ve sborových prostorech moc nepobývalo, tak se ani moc neuklízelo. 
Konala se sborová brigáda, příprava na sborový den. Všem pomocníkům děkujeme za 
jejich ochotu pomoci s úklidem.  
 
 
 



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 mládež je Lucie Korábková. 
Farářka Drahomíra Dušková H. je interní supervizorkou ČCE, je také 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. 
Máme dva výpomocné kazatele – br. Michala Vejvodu a br. faráře Jaroslava Féra, oba 
jsou velkou pomocí pro náš sbor a zapojují se v mnoha sborech našeho i poděbradského 
seniorátu, kde vypomáhají s vedením bohoslužeb.  
V listopadu 2020 se nekonal konvent chrudimského seniorátu, byl odložen na rok 
2021, konal se online, a tak jsme s kurátorem Danem Korábkem byli připojeni 
k seniorátnímu společenství konventuálek a konventuálů z naší farní kanceláře. Byl 
zvolen znovu seniorem na další období farář Jakub Keller. Řádný konvent se konal již na 
živo v listopadu v Chrudimi a zvolil Michala Brandu na další období jako seniorátního 
jáhna pro mládež a vyjádřil mu poděkování za jeho skvělou práci s mládeží.  
Faráři se pravidelně 1x měsíčně účastní pastorálních konferencí v různých sborech 
našeho seniorátu (v roce 2021 některé pastorálky proběhly online), lednový farářský kurz 
v Praze se poprvé nekonal, br. farář Fér se účastní i kurzu v Daňkovicích. Výpomocný 
farář Michal Vejvoda se účastní Kurzu pro výpomocné kazatele, v roce 2021 byl v Brně.   
 
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. V roce 2021 se 
opět konaly biblické chvilky v Diakonii, celkem 5x v denním stacionáři (průměrná účast 
12) a 5x v sociálně-terapeutické dílně (průměrná účast 15). Věnovali jsme se církevním 
svátkům a Ježíšovým příběhům. Farářka má také biblické chvilky podle domluvy v ZŠ 
praktické a speciální. 
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.  
A také nás těší, že někteří klienti Diakonie spolu s pečovateli navštěvují nedělní 
bohoslužby. 
V tomto období jsou členy dozorčí rady za náš sbor Tomáš Starý a Jaroslav Fér, který se 
stal předsedou nové dozorčí rady. I jim patří dík za jejich práci v dozorčí radě i předávání 
informací na staršovstvu. 
 
Všem vám děkujeme, že se podílíte také na širším životě naší Českobratrské církve 
evangelické a Diakonie ČCE. 
 
 
 
 



VEŘEJNÁ PREZENTACE SBORU 
V roce 2021 jsme poslali všem členům 3 sborové dopisy (velikonoční, podzimní a 
adventní), ale také v době nouzového stavu různé mimořádné sborové dopisy a emaily.  
Sborové webové stránky najdete na adrese http://caslav.evangnet.cz 
Velmi pečlivě je obstarával br. Ivan Klinský. Na sborové stránky vyvěšuje měsíční rozpis 
sborového program i pozvánky na mimořádná sejití ve sboru. Sborový web stojí za 
prohlédnutí, kromě fotografické dokumentace sborových a jiných akcí tam jsou i 
informace z dějin sboru (z „dílny“ br. Wagnera a br. faráře Féra, který stále přidává nové 
články, stojí za pozornost). Br. Farář Fér také aktivně doplňuje web 
https://mistareformace.cz/ , který stojí rovněž za prozkoumání a je možné se také aktivně 
zapojit do tvorby webu, pokud vás baví historie a cestování. 
Během pandemie začal být díky péči D. Korábka a naší farářky aktuální a aktualizovaný 
také náš facebookový profil  https://www.facebook.com/CCECaslav/ 
 
HOSPODAŘENÍ 

Spolu s celou Českobratrskou církví evangelickou prochází i náš sbor cestou přechodu 
k samofinancování, staršovstvo se budoucností našeho sboru aktivně zabývá, hledá 
různé jiné zdroje financování, zvláště pro akce zaměřené více „ven“, pro veřejnost nebo 
pro děti a mládež. Vytváří také rozvojový plán našeho sboru. 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.  
Domníváme se, že svou roli sehrála také výzva 5% a hlavu vzhůru, kterou v roce 2019 
spustila naše církev, a děkujeme touto cestou všem, kdo své roční příspěvky na sbor 
zvýšili a přizpůsobili nebo plánují zvýšit (5% z čistého měsíčního příjmu není mnoho, 
ale pro fungování sboru je to zásadní částka).  Materiály k této výzvě členové sboru 
dostali se sborovým dopisem, případně je možné se znovu podívat na web: 
http://hlavuvzhuru.e-cirkev.cz a pro zájemce je možné si je opět připomenout. 
Ano, je jen na nás, jestli tu evangelická církev, resp. evangelický sbor v Čáslavi bude i 
za pár let, zda bude mít svého vlastního faráře a farářku, zda bude nabízet různé 
aktivity, možnosti setkávání a sdílení, zda bude nést Kristovo evangelium do světa. 
Na kulturní a volnočasové aktivity se našemu sboru daří sehnat peníze i z jiných zdrojů 
(dotace od Středočeského kraje, z grantu ČCE, příspěvky města, dary Jeronymovy 
jednoty aj.) Je ale nutné zaplatit provoz sboru - elektřinu, plyn a vodu ve všech 
sborových prostorách, provoz kanceláře, cestné, nutné opravy a potřebné rekonstrukce, 
povinné odvody na plat kazatele či na provoz církevních institucí apod. 
Jsme vděčni za každého, kdo k chodu sboru přispívá konkrétní pomocí, finančními či  
hmotnými dary nebo zájmem o sbor a modlitbou.  
Sborové účetnictví vede svědomitě br. MUDr. Miroslav Nulíček, 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 roce 2020 naše účetnictví převzal od Magdaleny Férové 
účetní Jan Hrubo.  
 
 



OPRAVY A REKONSTRUKCE 
V letošním roce se mnoho nebudovalo, jednalo se spíše o drobné opravy a nákupy. 
Největší akcí bylo pořízení nového osvětlení do kostela, které jsme mohli pořídit díky 
individuální dotaci od města Čáslav (60 000 Kč) a díky účelové sbírce od členů našeho 
sboru ( Všem dárcům srdečně děkujeme, že jste přispěli na nové osvětlení do kostela a 
těšíme se, až bude instalováno. 
Dále jsme oslovili na doporučení varhaníka Jakuba Smešného organologa p. Štěpána 
Svobodu a zadali mu vypracování restaurátorského záměru za max. 20 000 Kč. Tato 
studie bude financována z účelové sbírky na varhany, která od roku 2017 průběžně 
vynesla 27 000 Kč. Restaurátorský záměr bude mít dvě části 1) nálezovou (v jakém 
stavu je nástroj, hodnocení, co má význam a nemá význam zachovat, posouzení 
životnosti nástroje z dlouhodobého hlediska) a 2) návrhovou část, kde podrobně 
zpracuje, co s jednotlivými částmi dělat, jaké materiály použít, jaké technologie, 
prostředky, co si dát potom do poptávky). Součástí bude také oponentura návrhu, pan 
Svoboda dá svůj návrh jiným organologům k posouzení, a interní rozpočet. Na základě 
tohoto restaurátorského záměru můžeme  1) žádat NPÚ o závazné stanovisko, které je 
podmínkou jakýchkoli oprav, 2) žádat o zapsání nástroje do listu kulturních památek 
(budeme-li chtít) a 3) žádat o dotace. 
Zakoupili jsme venkovní posezení před baštu z dotace ze Seniorátních mikroprojektů 
a nechali jsme zhotovit podsedáky do kostela v čáslavské firmě Ekona. 
 

PODĚKOVÁNÍ 
 
Děkujeme staršovstvu za jeho práci, všem presbyterkám a presbyterům, že věnují svůj 
volný čas někdy nekonečným jednáním, čilé emailové komunikaci, práci v jednotlivých 
komisích, že mají služby a usilují různým způsobem podle svých obdarování o 
zachování našeho čáslavského sboru, aby se zde i nadále kázalo evangelium dalším 
generacím i lidem z našeho okolí.  
 
Děkuji bratru kurátorovi Danu Korábkovi, že převzal kurátorskou štafetu, najde si 
čas jednou měsíčně se se mnou sejít, probrat sborové záležitosti, myslet na členky a 
členy našeho sboru, připravit body na jednání staršovstva, účastnit se seniorátních i 
celocírkevních akcí. Je mi velkou oporou a pro sbor požehnáním!!!  
 
Děkujeme pokladnímu bratru Nulíčkovi za vedení sborové pokladny i době covidové, 
kdy byl jako lékař „na roztrhání“, vážíme si jeho služby té lékařské i pokladnické. Ke 
konci roku br. Nulíček požádal, aby ho ve vedení pokladny někdo zastoupil, protože je 
ve své práci přetížen, toho se s ochotou ujala s. Miriam Richterová, za což ji velmi 
děkujeme.  
 
Děkujeme revizorkám sborového účetnictví s. Olze Vejvodové a s. Ivě Trnkové za 
kontrolu účtů, ceníme si jejich ochoty a pečlivosti, s kterou prochází sborové účetnictví. 
 
 



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. Také děkujeme dětem a mládeži, že se 
s radostí zapojují do hudebního doprovázení našich bohoslužeb, děkujeme také Katce 
Andršové, že s dětmi nacvičuje hudební doprovody.   
 
Děkujeme učitelkám 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 bratrům Trnkovi, Wagnerovi, Klinskému, Korábkovi, Homolkovi a dalším za 
sečení trávy kolem kostela a péči o sborové budovy, br. Starému za péči o mixážní pult 
a elektroniku a všem dalším za pomoc. 
 
Děkujeme správci našich sborových internetových stránek bratru Klinskému, který 
ačkoliv už péči o stránky předal jiným, o ně stále pečuje! Děkujeme Danu Korábkovi za 
péči o sycení sborového facebooku a Pavlu Dočekalovi za sycení facebooku 
Dobročinného spolku Marta. Děkujeme s. Noře Procházkové za grafické vyvedení 
některých sborových plakátků a pozvánek a br. Josefu Opaskovi za pomoc s jejich 
tiskem.  
 
Děkujeme těm, kdo uklízí naše sborové prostory pravidelně i těm, kdo se účastní 
sborových brigád. Děkujeme všem, kdo si všimnou, že se něco rozbilo, že něco chybí, 
že je potřeba něco udělat a bez upozorňování to zařídí. Děkujeme br. Homolkovi za péči 
o baštu a prostranství kolem bašty. 
 
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 za službu našim výpomocným kazatelům Jaroslavu Férovi a Michalovi 
Vejvodovi i ostatním kazatelům za jejich pomoc. 
 
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 na bohoslužby. 
 
Děkujeme Dobročinnému spolku Marta za jejich sborovou diakonii i dobročinné 
akce směřující mimo sbor. Děkujeme Lindě Homolkové a V. Homolkovi za péči o 
fairtrade a propagaci fairtradu v našem sboru i v Čáslavi. 
 
Děkujeme všem, kdo 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, dětem, rodičům a přátelům za jejich velikou 
podporu, oporu a pochopení!!! 
 

ZÁVĚREM 
 

 
Hospodin je náš pastýř, nebudeme mít nedostatku…. 

 
Děkujeme za pomoc, podporu, čas, peníze, občerstvení, modlitby  

a hlavně za Vaši účast na všem, co nás potkalo ve sborovém životě  
v roce 2021!  

 
 

Pokud jsem někde udělala nějakou chybu nebo něco opomněla,                                  
moc se omlouvám, nebyl to záměr. 

 
farářka Drahomíra Dušková Havlíčková 


