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Blázen
Blázen jsem ve své vsi,
znají mne smutní psi,
bílí psi ospalí,
plynoucí do dáli,
žádný z nich neštěká:
těší mne zdaleka,
jsou to psi oblaka,
běží a nekvílí.
Smutkem jsme opilí,
kam jdeme, nevíme;
požehnej duši mé
Pastýři prastarý
s hlubokými dary
měsíce a bdění,
s trny na temeni
těžkém rozbodaném
jako srdce. Amen.
Bohuslav Reynek

Velikonoční radost a pokoj Vám přeje
staršovstvo
Spravedlnost!

Spravedlnost!

2 Petrův 3:13 Podle jeho slibu čekáme
nové nebe a novou zemi, ve kterých
přebývá spravedlnost.
Římanům 5:7 Sotva kdo je hotov
podstoupit smrt za spravedlivého
člověka, i když za takového by se snad
někdo odvážil nasadit život. Bůh však
prokazuje svou lásku k nám tím, že
Kristus za nás zemřel, když jsme ještě
byli hříšní.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Čáslavi, J. Karafiáta 159,
tel. 327/312851, 607/917686
bankovní spojení 0442090349/0800, Čs. spořitelna

Ve vlakovém kupé jsme jeli čtyři. Já, pán
v černém a dva advokáti, jak brzy vyšlo
najevo. Mluvili totiž jenom oni a pořád. O
svých případech.
Jeden advokát vyprávěl: „Mám klienta, on
koupil na splátky barák a nesplácel, dluhů
má, kam se podíváš, a kolik lidí podvedl,
moc šikovnej člověk, ale už měl exekutora
na krku za ten barák – a představ si, mně se
podařilo najít ve smlouvě o prodeji toho
baráku kličku, takže je celá neplatná a on je
z toho venku. Milion ušetřil a já si něco
vydělal!“ A hrozně dlouho se smál
koňským smíchem.
Druhý řekl: „to nic není“ , a vyprávěl
intimní, lechtivý a sprostý příběh
z rozvodového práva a nakonec se potichu
smál divně zkřivenými ústy.
První se nedal a mluvil dál: „Já zase…“ (podíval se po mně, ztišil hlas a já slyšel jen
konec): „A nakonec křivého svědka rovnou zastřelili a nikdo s tím už nehne“ . A zase
ten smích.
Tak to šlo, jako když hrají karty. Eso na eso.
Já to nakonec nevydržel, začalo se mi těžko dýchat, u srdce mě píchalo, všechno se ve
mně začalo kroutit a musel jsem ven. Vysedl jsem z vlaku pět stanic před městem, kde
bydlím. Na opuštěné zastávce v polích. Opřený o ceduli se strhaným jízdním řádem
jsem zhluboka dýchal.
pokračování na straně 2

Přijměte pozvání

pokračování ze strany 1

Pak jsem si všiml, že se mnou vystoupil také ten muž v černém. Přišel ke mně a
tvářil se starostlivě. „Není vám zle?“ Odsekl jsem mu: „Je, copak jste to neslyšel?
Zastánci spravedlnosti!“
Muž v černém se tvářil, že je nad věcí. „Co byste chtěl? Jde jen o úhel pohledu.
Když se dva lidé dostanou do sporu, a lidé jsou spolu pořád ve sporu, tak je to jen
boj „kdo z koho“ . Pak to musí vypadat tak, jak jste slyšel. Když se muž chce
rozvést, myslíte, že ho zajímá, co bude s jeho bývalou ženou? To ho zajímá, jen
jeho touha, frustrace… A co s tím zmůže nějaké právo… Smete se to se stolu a
každý ať si nese své břímě. A…“
„Tak vy patříte taky k nim?!“ zakřičel jsem na něj.
On se zarazil, pak ironicky a velmi významně řekl: „Vy také, to jsem vám chtěl
říci,“ otočil se a odcházel do polí. Díval jsem se rozhořčeně za ním, jak se pomalu
ztrácel na černém poli v mlze. A začalo mi docházet: Měl pravdu. Chtěl bych já
spravedlnost? Aby nějaký (takový nebo i docela jiný!) advokát posuzoval, co jsem
dlužen, a kdo je dlužen mně? Co jsem komu způsobil a kdo co mně?
Ach!!! Musel jsem si jít sednout. Lavička byla rozviklaná a nikde nikdo. Černé
pole v mlze.
Začalo sněžit. Díval jsem se, jak se černé pole začalo ztrácet pod bílým sněhem…






 25.-27.4. jsou seniorátní dny mládeže v Čáslavi
Naše mládež zde bude v pátek v 19.30 hrát vánoční divadlo
„ Detektivní kancelář ztrát a nálezů“
V sobotu v 9.15 zde bude přednášet S.Karásek o víře a politice.
Na obojí jste všichni srdečně zváni!!!
Prosíme také o pečivo pro mládež
 v květnu chceme navštívit partnerský sbor v Lovasberenyi v Maďarsku a
český sbor v Peregu Mare v Rumunsku
 29.5. je svátek nanebevstoupení, bohoslužby budou v 17.00
 8.6. jsou svatodušní svátky (s vysluhováním Večeře Páně)
 v červnu se také chystáme na Kirchentag do Berlína
 o prázdninách mají přijet přátelé z Holandska
 připravujeme pobyt dětí v Křižlicích a „ vandr“ mládeže po Valašsku
 na září (13.-14.9.) připravujeme dvoudenní zájezd do polského Zelova (kde je
také český sbor), k tomu ovšem potřebujeme vědět, zda obsadíme
autobus. Prosíme o vaše přihlášky do konce dubna!!!

Domů jsem dojel stopem. Zastavilo mi první auto. (Přestože já jsem autem už rok
žádného stopaře nevzal!).
V autě bylo teplo. Zavřel jsem oči, a vzpomínal jsem na chvíle, kdy jsem necítil, že
jeden člověk by byl proti druhému, kdy to nebylo „kdo z koho“ a kdy jsem vůbec
nepotřeboval nějakého advokáta, aby to „mezi námi dal do pořádku“ .
Jestli to má všechno dát nějaký smysl, tak takhle to Jednou, Nakonec Bude.
V tom autě mi došlo a na tom trvám: Na Konci není žádný (klasický) soud. Jsem si
teď naprosto jistý, že Bůh by do tohohle nikdy nešel. Že Bůh do toho jde docela
jinak. Že jde a půjde jen o to, že lidé (a Bůh) budou spolu a ne proti sobě.
Jak tohle jenom Bůh dokáže?! Tak na to jsem tedy hodně zvědav.
(„Víc než jen zvědav!“ opravilo mě moje srdce tím, že se nějak rozbušilo, ale tak
hezky, jakoby chtělo pár kroků popoběhnout).












P.S.1. Cesta domů trvala krásně dlouho. Jako bychom jeli oklikou.
P.S.2. Pamatuji si dodneška, jak se na mě ten můj řidič pěkně usmál.

-

Různé

přiložená složenka je na zaplacení Vaše dobrovolného příspěvku na Jeronymovu
jednotu. (Jeronymova jednota je církevní fond, od kterého lze žádat půjčku či darna
stavební akce.) Tuto sbírku celou odešleme na ústředí Jeronymovy jednoty. Do
rubriky Zpráva pro příjemce (pokud chcete svůj dar věnovat na Jeronymovu jednotu)
napište JJ

Velikonoční svátky:
Květná neděle 13.4. v 9.00
Velký Pátek 18.4. v 9.00 a v 17.00 s Večeří Páně
velikonoční neděle 20.4. v 9.00 s Večeří Páně a v 10.30 v Bousově
velikonoční pondělí 21.4. v 9.00

-

Týden ve sboru
bohoslužby – neděle 9.00
bohoslužby v Bousově – první neděle 10.30
biblická hodina – středa 17.00
děti – pondělí 16.15
mládež – pátek nebo sobota (dle dohody) v 17.00
střední generace – úterý 19.00
biblická hodina Třemošnice – 2.čtvrtek 18.00
biblická hodina Horky – 2.středa 18.30
biblická hodina Vinaře – 4.středa 18.30
staršovstvo – první středu v měsíci v 18.30

Stavební plány: letos musíme (co nejdříve) přepojit kanalizaci fary na městskou
kanalizaci.
Mládež si upraví hřiště na farní zahradě.
Finanční situace sboru se nijak zvláště nemění. Zůstává nám dluh u Synodní rady.
Provoz sboru více méně s obtížemi zvládáme. Za Vaše dary, za Vaši obětavost
srdečně děkujeme.
Musíme uvažovat o opravách kostela, snad příštím rokem se nám podaří s nimi znovu
začít.

