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Fotografie z jarního pobytu ve Veselí v březnu 2001

velikonoce 2001

Velik onoční pokoj a radost přeje
staršovstvo sboru

Dveře
V Čáslavi se tento obrázek rozdával jako PF 2001. Někteří z nás měli to
potěšení, že jej dostali.
Co říkáte těm dveřím? Dopřejte si čas, podívejte se na ně pořádně. A nechte
myšlenky běžet.
Tak jaké jsou ty dveře?
Jsou mohutné.
Jsou zanedbané, oprýskané. Kdo ví, kdy je kdo naposled natíral.
A kdo ví, kdy je kdo naposled otvíral…
Ale mají odkrytou jednu klíčovou dírku!
Možná se někdo jen díval dovnitř.
Jednomu člověku jsem ten obrázek ukázal a řekl mu: „Podívej se dovnitř!“ a on
skutečně zavřel jedno oko a obrázek si přiložil k druhému. Jako malé dítě. Pak se
na mě zlobil, že jsem ho „napálil“ . Ale já to skoro udělal taky, když jsem ten
obrázek dostal a chvíli se na něj díval.
Co jsme tam chtěli vidět?
Možná něco, možná někoho.
Kdy jste se naposled dívali klíčovou dírkou vy? A proč?
Když vám chyběl klíč a nemohli jste dál? Nebo když jste jako dítě věděli, že u
něčeho být nemáte a vy jste to nechtěli připustit?
Kam všude byste se chtěli podívat a nemůžete, protože vám v tom něco brání? U
čeho byste chtěli být? S kým? Jak?
Kdyby nám tak život nebo smrt nebo čas nebo vina nebo slabost nebo rozum
nebo hloupost nebo únava nebo… nebrali, nevzali klíče!!!
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Čáslavi, J. Karafiáta 159,
tel. 0322/312851, 0607/917686

Abych nezapomněl: jsou to dveře od našeho kostela. Ty boční.
A tohle bych ještě nechtěl zapomenout: celý ten kostel s velikou věží a několika
dveřmi postavili kvůli Jednomu, který má prý klíče i od smrti a hrobu.
Nepodíváte se?

Program života sboru
 25.3. v 09.00 výroční sborové shromáždění

Velikonoční svátky:
 Květná neděle 8.4. bohoslužby v 9.00;
v 18.30. pak koncert pěveckého sboru Vocatus a hostujícího sboru
z Německa
 Velký Pátek 13.4. v 9.00 a v 17.00 s Večeří Páně
 velikonoční neděle 15.4. v 9.00 s Večeří Páně a v 14.00 v Bousově
 velikonoční pondělí 16.4. v 9.00
 27.-29.4. seniorátní dny mládeže v Pardubicích (naše mládež zde má hrát vánoční
divadlo „Když se naplnil čas“)
 30.5. přednáška br. M. Heryána v rámci Křesťanské akademie (téma: Ekumenismus
– církev, tělo Kristovo)
 3.6. sborový zájezd (Poděbrady, Libice…)
 25.-27.6. návštěva čtyřicetičlenné skupiny Ten Singu z Norska
 6.-13.7. návštěva přátel z Holandska
 o prázdninách rodinný pobyt v Křižlicích

Zveme vás také k účasti na těchto pravidelných sborových setkáváních:
 čtvrtek 15.00 biblická hodina dětí
17.30 biblická hodina
19.00 biblická hodina střední generace (první čtvrtek v měsíci je schůze
staršovstva)
 pátek nebo sobota (dle dohody) je setkávání mládeže (předtím sportovní hry na
zahradě)
 neděle 9.00 bohoslužby
každou první neděli v měsíci bohoslužby v 14.00 v Bousově u br. M. Štolce
 biblické hodiny jsou ještě pravidelně:
1. středu v měsíci v Třemošnici v 18.00 u Hochmanů
2. středu v měsíci na Horkách v 19.00 u Banovčanů
4. středu v měsíci ve Vinařích v 18.00 u Hlaváčků
Všechna setkání jsou otevřená i pro vás.

„Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev – a hle, živ
jsem na věky věků Mám klíče od smrti i hrobu.“ Zj 1,17-18

Hospodářské plány

V letošním roce by chom chtěli:
zřídit jednoduchou sprchu v suterénu fary (pro návštěvy , které jsou poměrně časté)
ozvučit kostel
připravit pro příští rok opravu střechy sborové bašty
mluví se také opravě varhan
Máme 60 000,- dluh v „personálním fondu“.

P řiložená složenka je na salár.
P rosíme, nechápejte nikdy jakoukoli složenku jako upomínku.
Není dost dobře v našich silách při rozesílání sborového dopisu vytřídit složenky zdopisů
těch, kteří salár zaplatili.

