
 

„Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: „Vstaňte a nebojte se.“ 

(Matoušovo evangelium 17,7) 

Milí členové a přátelé čáslavského sboru, milí přátelé v Kristu,                               

všechny Vás upřímně zdravíme a přejeme Vám hlavně Boží pokoj, požehnání 

a zdraví. Dostáváte velikonoční sborový dopis, který byl napsán ještě před 

vyhlášením nouzového stavu, takže mnohé z něho už neplatí, proto 

připojujeme ještě tento mimořádný dopis s aktuálními informacemi. 

Mimořádné listy Vám budeme v následujícím čase emailem i osobně posílat,  

abyste byli o dění v našem sboru i v církvi včas informováni a Božím slovem 

povzbuzováni a podpíráni. 

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a omezením akcí pro větší počet 

lidí a na základě doporučení Synodní rady rozhodlo staršovstvo 13. března 

2020 o zrušení společných bohoslužeb v neděli 15. a 22. března, protože 

chceme být zodpovědní zejména vůči starší generaci.  

Nyní upřesňujeme, že v souvislosti s rozhodnutím vlády ze dne 16.3.2020                   

o omezení pohybu osob se bohoslužby nebudou konat až do odvolání. 

Zároveň se přesouvá výroční sborové shromáždění a volba nového 

staršovstvo na neurčito. Včas vás budeme informovat a všem stávajícím 

presbyterkám a presbyterům děkujeme, že se budou i nadále podílet                     

na péči o náš sbor i v této výjimečné situaci.                                                                               

Rovněž rušíme všechna setkání během týdne, nebude se konat ani čtvrteční 

Kavárnička (19.3.), protože Diakonie také omezila některé své služby. 

Nebudou se konat ani setkání Broučků, děti budou dostávat pracovní listy. 

Přemýšleli jsme, jak dále naplňovat poslání církve, poslání našeho sboru - 

slavit bohoslužby, vytvářet společenství, podávat svědectví a sloužit.  

Zde jsou naše návrhy, jak… 

Slavit bohoslužby – před každou nedělí budou na sborových internetových 

stránkách vyvěšeny bohoslužby – biblické texty, modlitby, krátká úvaha. 

Rodiče dostanou materiály pro „domácí nedělku“. Ti, kteří nemají přístup na 

internet, dostanou text vytištěný. V neděli tak můžeme doma a přitom 

všichni společně v Duchu svatém být spolu, číst stejné texty, modlitby, zpívat 

stejné písně. Máme tak možnost se navrátit k evangelické písmácké tradici 

domácích rodinných bohoslužeb.   



 

Pokud raději sledujete bohoslužby naživo, zde je odkaz na přehled 

evangelických bohoslužeb přenášených online: https://www.e-

cirkev.cz/clanek/6613-On-line-vysilani-bohosluzeb-Ceskobratrske-cirkve-

evangelicke/index.htm 

Vytvářet společenství – můžeme spolu zůstávat v telefonickém nebo 

elektronickém kontaktu, a také se můžeme přidat k dalším křesťanům a 

spojit se v osm večer k modlitbě a tak tvořit modlitební společenství. 

Podávat svědectví – právě v těchto dobách neklidu, nervozity i paniky, 

můžeme podávat svému okolí svědectví o Božím pokoji, o naději a síle víry a 

modlitby. 

Sloužit – máme konkrétní výzvu k pomoci – v pondělí 16.3. se sejde krizový 

štáb města Čáslavi a br. Miroslav Nulíček vyzývá, abychom mezi s sebou našli 

ochotné dobrovolnice či dobrovolníky, kteří by mohli pomoci lidem 

v karanténě (zásobovat je potravinami, léky apod.). Více informací budeme 

mít během týdne, každopádně kdyby někdo z vás, zvláště apelujeme na 

studenty, mohl pomoci, prosím ozvěte se s. farářce!  Dále je tu možnost 

přidat se k šití bavlněných roušek, které v Čáslavi organizuje ve své šicí dílně 

paní Šaldová, je možné si u ní vyzvednout polotovary a doma je došít.                

Pokud chcete pomoci s šitím roušek pro zdravotnická a sociální zařízení,   

také kontaktujte s. farářku! 

Samozřejmě kdyby kdokoli z vás potřeboval pomoc, neváhejte se ozvat        

s. farářce na mobil 774 216 408, s dobrovolníky je schopna zajistit nákup 

nebo odvoz k lékaři či vyřízení pošty apod.                                                            

Nefungují ani knihovny, pokud byste chtěli nějakou knihu ze sborové 

knihovny, můžeme vám ji doručit, je jich tu mnoho a málokdo je čte ( 

S. farářka Dušková je vám také k dispozici pro rozhovory, návštěvy, domácí 

vysluhování Večeře Páně a duchovní doprovázení. Nebojte se na ni obrátit.  

Těšíme se na slavení společných bohoslužeb, vysluhování večeře Páně a 

další osobní setkávání v bezkoronavirových časech!  

Za staršovstvo čáslavského evangelického sboru  

Vaše farářka Drahomíra Dušková Havlíčková 

 

 

 


