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

všechny Vás upřímně zdravíme a přejeme Vám hlavně Boží pokoj, požehnání 
a zdraví. Opět jsme se ocitli v podobné situaci jako na jaře, přišla druhá vlna 
koronaviru, a s ní i mnohá opatření vlády ČR, která se týkají nás všech osobně 
i našeho sboru. 

Měla jsem radost, že se některá setkávání po prázdninách hezky obnovila, 
v minulém týdnu jsme měli biblické chvilky v Diakonii, sešli se Broučci i 
Broučínci, byla biblická hodina pro dospělé i schůzka Dobročinného spolku 
Marta, bohužel nyní se nebudeme moci zase nějaký čas scházet. Doufejme, 
že to nebude trvat tak dlouho jako na jaře.  

 

Nebudou se konat biblické hodiny, ani Kavárničky, nebudou setkání 

Broučků, ani Pátečníci. Pátečníci se mohou sejít on-line jako na jaře, docela 
dobře to fungovalo, domluvíme se e-mailem. 

Ani nedělní bohoslužby se nakonec v neděli 18.10. a 25.10. konat nebudou, 
původně bylo povoleno sejít se v počtu 10 lidí, to jsme plánovali ranní a 
večerní bohoslužby, ale vzhledem k omezením, která platí od 12.10., se 
scházet k bohoslužbám nebudeme. To neznamená, že se nebudeme modlit, 
číst z bible, mít domácí bohoslužby a doma si i zpívat. Farářka Drahomíra 
Dušková je zároveň připravena sloužit na požádání a po domluvě pobožnosti 
v kostele nebo na faře, venku nebo u vás doma, samozřejmě v souladu 
s platným nařízením vlády, tj. do 6 lidí. 



Bohoslužby pro Vás budeme připravovat podle sborového programu – 
v neděli 18.10. farář Jaroslav Fér a v neděli 25.10. farářka Drahomíra Dušková 
H. Tištěné bohoslužby budeme opět roznášet do Vašich schránek a také je 
budeme rozesílat do Vašich elektronických schránek a v sobotu budou 
k dispozici na webových stránkách.  

Na jaře jsme přemýšleli, jak i v nouzovém stavu 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 bohoslužeb vytištěný do schránky. V neděli tak 
můžeme doma a přitom všichni společně v Duchu svatém být spolu, číst 
stejné texty, modlitby, zpívat stejné písně. Pokud máte zájem o tištěné 
bohoslužby do schránky, prosíme, ozvěte se s. farářce. 

Pokud raději sledujete bohoslužby naživo, zde je odkaz na přehled 
evangelických bohoslužeb přenášených online: https://www.e-
cirkev.cz/clanek/6621-Cirkev-doma/index.htm 

Nebo si můžete poslechnout pobožnosti, modlitby a další zajímavé texty na 
evangelickém audioarchivu: https://soundcloud.com/ecirkev 

Vytvářet společenství – můžeme spolu zůstávat v telefonickém nebo 
elektronickém kontaktu a v modlitebním spojení. 

Podávat svědectví – právě v těchto dobách neklidu, nervozity a strachu, 
můžeme podávat svému okolí svědectví o Božím pokoji, o naději a síle víry a 
modlitby. 

Sloužit –  můžete-li, buďte solidární, protože bude přibývat těch, kteří budou 
potřebovat nějak pomoc (např. zásobovat v době karantény, nakupovat 
apod.), modleme se, nebojme se, pomáhejme si. A 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. Farářka D. Dušková je vám také k dispozici pro 
rozhovory, návštěvy, domácí bohoslužbu a duchovní doprovázení. Nebojte 
se na ni obrátit.  

Těšíme se na slavení společných bohoslužeb, vysluhování večeře Páně a 

další osobní setkávání v bezkoronavirových časech! A myslíme na Vás 

v modlitbách. Za staršovstvo čáslavského evangelického sboru  

Vaše farářka Drahomíra Dušková Havlíčková 

P. S. A kdybyste se chtěli zasmát a pobavit, podívejte se na dva evangelické faráře 
youtubery: https://www.facebook.com/pg/pastoralbrothers/posts/ 

https://www.youtube.com/channel/UCcAEom6iByNi_jG9V2x8KHA 


