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„Dobrořeč, má duše, Hospodinu,
celé nitro mé, jeho svatému jménu!
Dobrořeč, má duše, Hospodinu,
nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!
On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje,
vykupuje ze zkázy tvůj život,
věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním,
po celý tvůj věk tě sytí dobrem,
tvé mládí obnovuje jako mládí orla.
Dobrořeč, má duše, Hospodinu!“
Žalm 103

Sbor Českobratrské církve evangelické
v Čáslavi

Milí přátelé,
po letních prázdninách se zase ozýváme z čáslavského evangelického sboru
a chceme Vás pozvat k zamyšlení, k společnému slavení, k setkání a k modlitbě.
V poslední době jsme prožili věci, které jsme asi nikdy předtím nezažili, celosvětově
se šíří virus a my nemáme najednou věci pod kontrolou (i když politici se nás snaží
přesvědčit, že oni to zvládají a kontrolují).
Uvědomila jsem si, že nemít něco pod kontrolou, ztratit nad děním, nad rozhodováním,
v podstatě i nad svým životem moc a kontrolu, není nic příjemného ani jednoduchého.
Ale zároveň to s sebou přináší i něco, co můžeme sdílet s mnoha lidmi na této planetě,
kteří o svém životě nerozhodují a žijí v takové situaci třeba celý život.
Možná nás ta naše nová situace učí více spoléhat na Hospodina, více mu svěřit své cesty,
své plány i svou bezmoc. Možná nás to vede i k větší otevřenosti vůči tomu, co přijde,
co přinese nový den, nemusíme být otroky svých diářů a plánů a podle nich běžet svůj
život. Najednou nám do našich plánů vstoupilo něco, co úplně nemůžeme ovlivnit,
a to je pro mnohé z nás možná nová zkušenost. Ale je to opravdu tak? Vždyť kdo žije
ve vztazích, mnohokrát zakusil, že se musel některých svých plánů třeba vzdát nebo je
pozměnit, že nerozhoduje o všem jen sám. Možná nás ten „koronáč“, jak mu někteří
familiárně říkají, vede ke změně životního stylu.
Třeba už je na čase vzdát se spotřebního životního stylu a více než spotřebovávat
se snažit tvořit, vytvářet pokoj, dobré podmínky pro život, vztahy a pro přírodu.
Třeba už nastal čas opustit hektický životní styl a spíš než spěchat trochu zvolnit,
rozhlédnout se kolem sebe, zastavit se, popovídat si, pomoci.
A třeba už se máme vzdát i našeho naříkavého negativního životního stylu a mít jako
životní styl vděčnost. Můžeme naučit svou duši dobrořečit Bohu, protože právě vděčnost
nás udržuje v Boží blízkosti. Někdy to jde snadno, daří se nám, jsme spokojení a tak naše
duše sama o sto šest dobrořečí Bohu, ale někdy jsou chvíle, kdy se nám zdá, že je
všechno špatně, že život je nespravedlivý a všichni zlí a to dá pak práci přemluvit naši
smutnou, unavenou nebo naštvanou duši, aby dobrořečila Bohu.
Dobrořeč, duše má, Hospodinu, začíná to u mě a pak se může stát, že i lidé kolem se
naladí na stejnou vlnu vděčnosti a začnou dobrořečit a chválit a vidět kolem sebe divy,
které pro nás Pán Bůh dělá.
Přeji Vám, aby se vděčnost Bohu stala Vašim životním stylem, aby se Vaše duše naučila
dobrořečit.
Vaše farářka Drahomíra Dušková Havlíčková

MODLITBA DÍKČINĚNÍ
Laudato sii, o mi Signore, Laudato sii, o mi Signore!
Dík za všechno, co stvořil's, Pane, dík za teplo, když slunce plane,
dík za hvězdy a vánek svěží, dík za vodu, za hudbu z věží.
Laudato sii, o mi Signore, Laudato sii, o mi Signore!
Dík za vesmír, planetu Zemi, dík za chvíle, kdy dobře je mi, za přírodu,
když všechno vzkvétá, moře, hory, za krásu světa.
Laudato sii, o mi Signore, Laudato sii, o mi Signore!
Za to všechno dík Ti vzdáme, spolu s bratry žalmy zpíváme,
ať každý z nás z blízka i z dáli, celým srdcem, Tě, Pane, chválí.
Laudato sii, o mi Signore, Laudato sii, o mi Signore!

STARŠOVSTVO FARNÍHO SBORU ČCE V ČÁSLAV Vás srdečně zve na

VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ
S VOLBOU NOVÉHO STARŠOVSTVA
A S HLASOVÁNÍM O SLOUČENÍ SBORU ČÁSLAV
A SEMTĚŠ
které se uskuteční po skončení nedělních bohoslužeb

v neděli 20. září od 9,45 hodin

Při tomto Výročním shromáždění se ohlédneme za životem našeho sboru
v uplynulém roce 2019 a společně se zamyslíme nad jeho budoucností.
Bude přednesena zpráva staršovstva, zpráva administrátora Benjamina Kučery, zpráva o
hospodaření našeho sboru a rozpočet na rok 2019,
revizní zpráva a zprávy Diakonie.
Důležitým bodem programu bude VOLBA NOVÉHO STARŠOVSTVA,
které bude mít podle usnesení mimořádného sborového shromáždění konaného
19. 1. 2020 7 členů a 3 náhradníky.
V rámci stávajícího staršovstva jsme připravili kandidátku a s jednotlivými kandidáty
jsme také mluvili. Rádi bychom Vám je také představili, i když mnohé z nich určitě znáte.
Nově do staršovstva kandidují: Linda Homolková, Nora Procházková
a Jana Vítková.
Znovu do staršovstva kandidují: Daniel Korábek, Tomáš Starý, Petr Trnka,
Michal Vejvoda, Eduard Wagner, Miroslav Richter ml.
Na náhradníka kandiduje Miroslav Nulíček.
Nové staršovstvo složí svůj slib 22.11. při bohoslužbách.
Za jejich ochotu jim velmi děkujeme, vážíme si toho a prosíme vás všechny,
abyste přišli a vyjádřili jim tím také svoji podporu.
Dalším důležitým bodem programu bude
HLASOVÁNÍ O SLOUČENÍ SBORŮ V ČÁSLAVI A SEMTĚŠI.
Upozorňujeme, že sborové shromáždění činí platná usnesení za jakéhokoliv počtu
přítomných členů.
Do rozhodování shromáždění se mohou zapojit ti členové, kteří jsou staršovstvem
zapsáni na seznam členů s hlasovacím právem. Aktualizovaný seznam je v kostele.
Budeme také rádi, když přijdete se svými návrhy, podněty a příspěvky k rozhovoru
o životě sboru.

VOLBA NOVÉHO STARŠOVSTVA čáslavského sboru byla plánovaná na březnové
Výroční sborové shromáždění, které se vzhledem k pandemii koronaviru nekonalo.
Děkujeme stávajícímu staršovstvu, že odpovědně fungovalo ještě skoro dalších
šest měsíců. V neděli 20. září 2020 se bude konat odložené Výroční sborové
shromáždění s volbou nového staršovstva s náhradníky na další šestileté období.
Staršovstvo je správním orgánem sboru, odpovědností celého staršovstva je pečovat o
duchovní život sboru, pastoračně doprovázet jeho členy, dbát na řádnou administrativu,
dodržování řádů a dobré hospodaření. To zní dost suše a nezáživně, tak to zkusím trochu
jinak pomocí mého oblíbeného obrazu - Staršovstvo je takový střed kola, a když ten střed
kola dobře funguje, je promazaný, nechybí v něm žádná součástka, má stabilitu, je větší
šance, že bude fungovat dobře i celý sbor, celé společenství.
Nové staršovstvo bude mít z mého pohledu před sebou různé výzvy a úkoly – péče o náš
sbor, aby se rozrůstal, abychom uměli oslovit a přivádět k víře, aby v našem sboru bylo
dobře a vládl zde Kristův pokoj; je pro nás důležitá spolupráce s Diakonií, s městem, čeká
nás dokončení obnovy bašty, výhledově také rekonstrukce Komenského síně nebo
varhan, velkým úkolem je také odpovědné hospodaření na cestě k samofinancování,
odpovědné jednání vůči přírodě a naplňování strategického plánu ČCE do roku 2030.
Nová témata určitě přinese i nové staršovstvo, na což se těším.
Drahomíra Dušková Havlíčková
SLUČOVÁNÍ SBORU ČÁSLAV A SEMTĚŠ
Staršovstvo předkládá k projednání a rozhodnutí návrh dohody o sloučení
farního sboru v Semtěši s farním sborem v Čáslavi.
Semtěšský sbor je od r. 2012 administrovaný bez vlastního kazatele. Při rozhovoru
o budoucnosti sboru v rámci širší diskuze související s přechodem církve
k samofinancování v r. 2013 staršovstvo konstatovalo, že vzhledem ke stále rostoucím
nákladům spojeným s kazatelským místem sbor už nemůže uvažovat o dalším obsazení
kazatelského místa a že jako výhled pro sbor vidí sloučení s některým ze sousedních
sborů. Od r. 2013 se už ani bohoslužby nekonají každou neděli, ale jen 1., 3. a 5. neděli,
v poslední době obvykle při počtu 3-5 účastníků.
O výhledu ke sloučení se staršovstvem mluvili také členové seniorátního výboru
při vizitaci v r. 2016. O dva roky později seniorátní výbor staršovstvu doporučil, aby
začalo promýšlet a připravovat sloučení se sborem v Čáslavi, při kterém by se Semtěš
stala kazatelskou stanicí čáslavského sboru. Nejen v reakci na výzvu seniorátního
výboru, ale mnohem spíše kvůli tomu, že semtěšský sbor přestává být fakticky schopen
zajistit vše, co existence samostatného sboru vyžaduje, a kvůli potřebě řešit budoucí
způsob zajištění bohoslužebného a vůbec církevního života na území současného
semtěšského sboru, rozhodlo staršovstvo na podzim 2018 zahájit jednání o sloučení
s farním sborem v Čáslavi.
Východiskem pro sloučení sborů je podle církevních řádů dohoda staršovstev
obou sborů o sloučení, kterou poté musejí schválit obě sborová shromáždění.
Návrh na sloučení pak projedná seniorátní konvent a rozhodne o něm synod církve.
Z jednání zástupců obou staršovstev vzešla dohoda o sloučení, kterou obě
staršovstva v květnu t.r. schválila. Podle této dohody se sloučením platným k 1. 1. 2022
stane Semtěš kazatelskou stanicí Farního sboru ČCE v Čáslavi. Bohoslužby se
v kazatelské stanici v Semtěši budou konat jedenkrát měsíčně, služebnosti (pohřby,
svatby), katecheze a pastorace budou konány podle potřeby.

Ve staršovstvu sloučeného sboru v Čáslavi bude semtěšská kazatelská stanice
zastoupena 1 členem a 1 náhradníkem z řad dosavadního semtěšského staršovstva.
O tom, kdo bude tímto členem a náhradníkem, rozhodne sborové shromáždění,
na které vás tímto dopisem zveme. Veškerý majetek sboru v Semtěši přejde sloučením
do vlastnictví sboru v Čáslavi.
Dohodu o sloučení sboru v Semtěši s čáslavským sborem na základě dohody
schválené oběma staršovstvy musejí před projednáním konventem a rozhodnutím
o sloučení synodem schválit sborová shromáždění obou sborů dvoutřetinovou většinou
přítomných členů.
Jan Plecháček, administrátor semtěšského sboru
Pozvání na sborové shromáždění, které rozhoduje o sloučení, musí proběhnout
písemnou formou. Proto vás, členy sboru s hlasovacím právem, ještě jednou zveme na
sborové shromáždění, které bude dohodu o sloučení schvalovat. Bude se konat v neděli
20. 9. 2020 od 9.45 v čáslavském kostele.
VÝROČÍ 350 LET OD SMRTI JANA AMOSE KOMENSKÉHO
Celým – byť trochu narušeným – letošním sborovým programem nenápadně
probleskuje, že 15. listopadu uplyne 350 let od smrti biskupa Jednoty bratrské, faráře,
filozofa a pedagoga Jana Amose Komenského. Úryvky z jeho knihy Obecná porada o
nápravě věcí lidských jsme společně četli při letošní Noci kostelů, také jsme shlédli
výstavu o jeho životě. S dětmi si připomeneme osobnost a dílo Jana Amose Komenského
během festivalu Dvorky v neděli 6. září při komiksové dílně se spisovatelkou Klárou
Smolíkovou u nás v Komenského síni 
Takto Komenský vyložil desatero:
I. Uctívej, ale jenom mne a kromě mne nikoho jiného.
II. Těš se z obrazů a ozdob, které jsem já vytvořil a jimiž jsem vyzdobil tvůj palác, tento
svět. Chraň se jim však sloužit nebo si k tomu účelu vytvářet jiné.
III. Mé jméno posvěcuj ve svém srdci a svými ústy, aby ses potěšil, nevyslovuj je však
nerozvážně a nadarmo.
IV. Odpočívej od svých prací a užívej si pohodlí v den, který ti k tomu dávám, v ostatní
dny však pracuj a varuj se na tomto světě nečinnosti.
V. Cti otce svého i matku svou.
VI. Hněvej se a horli, když je to třeba, ale ne ke zkáze bližního.
VII. Užívej manželství a radostí, které jsem ti povolil, nic víc.
VIII. Shromažďuj mé dary, abys něco měl díky mému požehnání, ne díky krádeži či tak,
že něco zcizíš svému bližnímu.
IX. O svém bližním říkej, co chceš a co považuješ za nutné, ale ne lež, která by mu
uškodila.
X. Žádej ode mne, co chceš, ne však to, co jsem už dal jiným.
A to je výklad Zákona daného v ráji, u Mojžíše je obšírnější atd. Kristus však chtěl
všechno vrátit do původního stavu, a proto dal opět krátké přikázání a nazval je novým.
Aby totiž všichni milovali Otce se Synem i sami sebe navzájem a dělali to, co přikázal;
nedělali, co zakázal. Abychom činili bližnímu, co bychom si přáli sami pro sebe, a nečinili,
co bychom sami strpět nechtěli. (Obecná porada o nápravě věcí lidských)

CO JE ZA NÁMI
PŘÍFARSKÝ TÁBOR
Letos se navzdory koronaviru uskutečnil již 4. ročník přífarského tábora na faře a na
farní zahradě. Téma letošního tábora bylo Stvoření a Putování malého prince.
Vyprávěli jsme si s dětmi o tom, jak vznikla píseň o stvoření, kterou máme v bibli - zpíval
ji Izraelcům v babylonském zajetí jejich kněz, aby je potěšil a ujistil, že se nemusí bát
přírody, ani ji nemusí uctívat, že za tím vším stojí Boží moc. A tak nám na papíře vznikal
krásný obraz – každý den Pán Bůh něco stvořil a sedmého dne nic nestvořil, protože
odpočíval a my máme taky odpočívat, máme se podívat kolem sebe a zavolat
„Děkujeme!“ Od malého prince jsme se naučili zodpovědnosti, přátelství a nakonec jsme
dostali od lišky dárek, její moudrost: „Správně vidíme jen srdcem.
Co je důležité, je očím neviditelné.“

Celý tábor nás provázela píseň chval „Laudato sii.“ Každý den jsme se s Katkou
Andršovou naučili novou sloku a děti si písničku pořád pobrukovaly.

Malovali jsme na hedvábí a vytvářeli „šály přátelství“, které se dětem úžasně povedly,
takže je budeme vytvářet ještě jednou pro Adventní dobročinný trh, budete mít tak
možnost si jejich krásné šály zakoupit a přispět tak na dobrou věc! Pondělní odpoledne
jsme strávili spolu s rodiči v zámeckém parku Kačina. V úterý za námi na zahradu přijel
pan Jankovský z Jihlavské astronomické společnosti a pozorovali jsme pozorovali Slunce.

Ve středu odpoledne nás čekala divadelní dílna pod vedením Kláry Fidlerové a celý tábor
jsme tradičně zakončili ve čtvrtek zahradní slavností malého prince, nepršelo, ale bylo
chladno, a tak jsme docela uvítali, že jsme se šli na závěr dívat na animovaný film o
malém princi do Komenského síně.

Už teď se těšíme na příští přífarský tábor! Celkem se účastnilo tábora kolem dvaceti dětí,
průvodkyně tábora letos byly: Drahomíra Dušková H., Lucka Korábková, Katka
Andršová, Jitka Richterová a Lola Vejvodová. Děkujeme!!!

CO JE PŘED NÁMI
V pátek 2. října a v sobotu 3. října proběhnou v ČR krajské a senátní volby.
V sobotu 3. října od 8,30 do 12 hodin bude PODZIMNÍ SBOROVÁ BRIGÁDA.
Je potřeba připravit Komenského síň na bohoslužby, uklidit kuchyňku, toalety, chodbu a
rovněž presbyternu (umýt okna a připravit místnost pro setkávání dětí, mládeže a
dalších skupin). Práce je také na zahradě kolem kostela (hrabání listí, úklid aj.) a úklid
bašty a prostranství před baštou. Budeme vděčni za jakoukoliv pomoc!
V sobotu 10. října od 9 – 19 hodin Duchovní obnova pro ženy (vede Drahomíra
Dušková H. a Irena Řezníčková)
V sobotu 7. listopadu se bude konat KONVENT Chrudimského seniorátu.
V úterý 17. listopadu v 17:11 hodin u památníku u gymnázia bude EKUMENICKÁ
PŘIPOMÍNKA 17. LISTOPADU 1989 a poté beseda v kavárně v Dusíkově divadle.
Adventní PŘESPÁVÁNÍ DĚTÍ na faře – od soboty 28.11. do první adventní neděle
29.11.
CYKLUS „CÍRKEVNÍ ROK“
V novém školním roce budeme s dětmi v nedělce objevovat církevní rok a chceme
k tomu přizvat i celý náš sbor. V září, kdy se děti vracejí do škol, otevíráme otázku, co
to je vlastně učení se životu. Během října probíhají v našich sborech bohoslužby s
díkůvzdáním za úrodu, budeme se tedy věnovat našemu vztahu k přírodě, jídlu, darům.
Listopad je napříč křesťanskými tradicemi spojen se vzpomínkami na zemřelé. Umírání,
smrt a pohřeb jsou slova, která bychom před dětmi neměli vynechávat. Prosincovou a
lednovou látku tvoří základní příběhy vánočního evangelia, ale také biblické texty o
předpovězeném mesiáši a podobenství o jeho novém příchodu. Pak vstupují církve do
postního období, k samotnému postu patří podle nás diakonická témata, která bychom
rádi vnesli i mezi děti. Následně jsou zas podrobně probírána zastavení v Ježíšově cestě
na Golgotu a setkání učedníků se Vzkříšeným. Po Velikonocích navrhujeme několik
příběhů o cestě evangelia do světa, o křtu, moci Ducha svatého. V červnu, čase
předprázdninovém, bychom s dětmi rádi mluvili o nakládání s časem a o tom, co to je
odpočinek. Také se chceme s dětmi zastavit u událostí, které se běžně nepřipomínají: den
reformace, týden modliteb za jednotu křesťanů, den matek atd. Naučíme se liturgické
barvy pro jednotlivé církevní svátky a děti budou vyrábět svíčky se symbolem svátků na
stůl Páně.
MILOSTIVÝ ROK PRO STVOŘENÍ
Poradní odbor ČCE pro otázky životního prostředí vyzval ve sborové zásilce sbory
i jednotlivce, aby se připojili ke slavení Období pro stvoření, které začíná 1. září
a trvá do 4. října 2020. V posledních letech si čím dál více z nás uvědomuje, že musíme
své chování k planetě Zemi značně změnit, abychom se mohli zpříma podívat do očí

svých vnuků. Období pro stvoření může být příležitostí k promítnutí tohoto postoje
do života církve.
Pro inspiraci doporučujeme publikaci, kterou najdete hned v několika jazykových
mutacích na adrese: https://seasonofcreation.org/celebration-guide/
Přeloženou do češtiny (díky iniciativě Žít Laudato si') ji najdete na tomto odkazu:
https://www.zitlaudatosi.cz/wp-content/uploads/2020/08/Pr%C5%AFvodceslaven%C3%ADm-Doby-stvo%C5%99en%C3%AD-2020.pdf
MEZINÁRODNÍ EKUMENICKÁ PODPORA OBČANŮM BĚLORUSKA
Evangelická církev augsburského vyznání v Polsku zve ke společným modlitbám
za situaci v Bělorusku.
Občanské protesty po běloruských prezidentských volbách eskalují. Stranou
nezůstávají ani tamější církve. Otevírají své kostely jako bezprostřední útočiště
pro demonstrující, vyzývají k nenásilí, zvou ke společným modlitbám...
Běloruskem zní také kostelní zvony na protest proti policejním represím v ulicích.
Právě tvrdost policejních zásahů je alarmující: násilí, výhrůžky, únosy, zastrašování...
Zatčených či zadržených je zatím kolem sedmi tisíc, počty zraněných se pohybují
v řádech stovek. Policejní brutalita, která ze všech sil brání režim diktátora Alexandra
Lukašenka, má na svědomí už i první mrtvé.
Církve v Bělorusku pomáhají diakonickou prací, podporou v nemocnicích i přímo
v ulicích měst. A skrze Světový luterský svaz nyní naléhavě žádají mezinárodní
společenství o modlitební podporu a symbolickou sounáležitost. Velmi pomáhá,
když vidí, že před ohromnou silou režimu nestojí sami.
Evangelická církev augsburského vyznání v Polsku na tyto prosby zareagovala a
vyzvala ke společným modlitbám. Napříč Polskem i v dalších evropských zemích
se
v neděli 23. srpna 2020 v podvečer spojili v modlitbě, jejíž text vám nyní
přinášíme a zveme vás k ní:
Přicházíme k Tobě, Všemohoucímu Pánu a Bohu, který jsi Bůh pořádku a míru, přivádíme
k Tobě naše východní sousedy. Prosíme, ukonči násilí, zastaň se těch, kdo utrpěli újmu, ale
dej jim také sílu odpustit pachatelům. Ukonči nenávist a místo toho daruj vzájemný
respekt.
Dej moudrost, obezřetnost a dar jednoty všem, kdo budou rozhodovat o budoucnosti
Běloruska. Svěřujeme Ti všechny, kteří se společensky angažují a riskují svůj život nebo
zdraví. Prosím, utěš ty, kteří při protestech ztratili své blízké, dávej pozor na ty, jejichž
milovaní zmizeli, a posilni ty, kteří byli fyzicky a duševně zlomeni.
Dej svobodu, spravedlnost a mír našim sousedům, Pane, a učiň nás vnímavými k lidskému
utrpení, nespravedlnosti a zlu, abychom mohli podle našich schopností správně reagovat.
Chceme být solí a světlem tohoto světa! Amen.
My se k této modlitbě připojíme ve středu 9. 9. v 18 hodin po promítání filmu
„Běloruský sen,“ který promítneme na setkání Dobročinného spolku Marta v rámci projektu
„Promítej i ty“, za kterým stojí festival Jeden svět, největší přehlídka dokumentárních
filmů o lidských právech na světě.

Srdečně a radostně Vás zveme na

SLAVNOST DÍKČINĚNÍ
v neděli 4. října 2020

v areálu evangelického kostela v Čáslavi

Chceme Pánu Bohu poděkovat za vše, co se urodilo na našich polích, zahradách, sadech,
v našich životech, vztazích, myšlenkách, na celém světě i za naši opravenou baštu.

9:00 Bohoslužby Díkčinění pro malé i velké s večeří Páně
a s finanční sbírkou pro sociální a charitativní činnost evangelické církve, ze které se
v minulosti přispívalo různým zemím při zemětřesení a živelných či válečných pohromách
10:30 Promítání fotografií z rekonstrukce bašty
11:00 Výstava na stromech zaměřená na změnu pracovních podmínek,
které s sebou v blízké budoucnosti přinese automatizace a robotizace
11:30 Férový piknik na zahradě – lokální a fairtradové dobroty s sebou!
14:00 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ BAŠTY
14:15 Představení Dobročinného spolku Marta
14:30 Loutkové divadlo Drak N´Roses ze Soběslavi
16:16 „Bašta pro všechny“ – pohoštění a prohlídka bašty
Slavnostní otevření nově zrekonstruované bašty se koná za laskavého přispění města Čáslav.
Bašta byla zrekonstruována díky dotaci od Středočeského kraje, města Čáslav a mnoha štědrých dárců
z řad evangelického sboru i veřejnosti. Upřímně všem děkujeme!

Vás srdečně zve na setkání

KAVÁRNIČKA

zpravidla druhý čtvrtek v měsíci

od 9-11 hodin
v kavárně Diakonie Čáslav
(bezbariérový vchod mezi husitským a evangelickým kostelem)

Čtvrtek 10. září 2020 9-11 hodin
Host: Mgr. Františka Tichá, husitská farářka v Čáslavi
Téma: Církev československá husitská - 100 let služby Bohu, pomoci člověku
Čtvrtek 15. října 2020 9-11 hodin
Host: doc. Jan Dušek, Ph.D.
Téma: Co obnáší práce epigrafikova?
Čtvrtek 12. listopadu 2020 9-11 hodin
Host: Mgr. Drahomíra Nováková, kurátorka čáslavského muzea
Téma: čáslavský rodák Josef Svoboda, scénograf a tvůrce Laterny magiky
Čtvrtek 17. prosince 2020 9-11 hodin
ADVENTNÍ KAVÁRNIČKA S PUNČEM a zpíváním koled
Kavárnička je setkání všech generací (převážně však té starší) evangelického sboru v Čáslavi,
klientů sociálně-terapeutické dílny střediska Diakonie v Čáslavi a široké veřejnosti. Zahajujeme
krátkou biblickou úvahou, společně vzpomínáme, zveme si zajímavé hosty, zpíváme.
A ZVEME VÁS MEZI NÁS!

ZÁŘÍ 2020
2.9. středa
3.9. čtvrtek
4.9. pátek

18:00

Setkání nedělkářů

presbyterna

11:00

kostel

5.9. sobota
6.9. neděle

18:00
17:30-18:00
9:00

Zahajovací bohoslužby školy a
střediska Diakonie Čáslav
Zahájení festivalu DVORKY
Koncert Těremin a hlas festival Dvorky
BOHOSLUŽBY pro malé i velké
s večeří Páně
ÚVOD do nového ŠKOLNÍHO roku
Gospelový workshop
Komiksový workshop o J. A.
Komenském pro děti
Závěrečný koncert gospelové
workshopu a festivalu Dvorky
Pastorální konference

FESTIVAL
DVORKY
ČÁSLAV

10:15-13:30
12:30-14:00
17:00-18:00

7.9. pondělí
8.9. úterý
9.9. středa

9 - 16

10.9. čtvrtek

9-11

11.9. pátek

18:00
19:00

12.9. sobota
13.9. neděle
14.9. pondělí
15.9. úterý
16.9. středa
17.9. čtvrtek
18.9. pátek
19.9. sobota
20.9. neděle

21.9. pondělí
22.9. úterý
23.9. středa
24.9. čtvrtek
25.9. pátek
26.9.sobota
27.9. neděle
28.9. pondělí
30.9. středa

18:00

Marta – dobročinný spolek
„PROMÍTEJ I TY“ – promítání filmu
Běloruský sen + modlitba za Bělorusko
KAVÁRNIČKA
Host: husitská farářka Mgr. F. Tichá
Téma: Církev československá husitská 100 let služby Bohu, pomoci člověku

Gumárna
kostel
far. D. Dušková H.
kostel
Komenského síň
kostel
Horní Čermná

Kavárna Diakonie

Schůze staršovstva

PÁTEČNÍCI – setkání generací - sdílení
prázdninové četby a výletů

farní zahrada

9:00
9:15

BOHOSLUŽBY
Nedělka pro děti

v. k. Monika Drdová

17:00

Biblická hodina pro dospělé
Synod ČCE Praha
Synod ČCE Praha
Synod ČCE Praha
BOHOSLUŽBY
Nedělka pro děti
Výroční sborové shromáždění s volbou
nového staršovstva a s hlasováním o
slučování sboru Čáslav a Semtěš

9:00
9:15
9:45

9:30-11
17:00

Broučínci – předškolní děti s rodiči
Biblická hodina pro dospělé

9:00
9:15

Sjezd (nejen) evangelické mládeže
Sjezd (nejen) evangelické mládeže
BOHOSLUŽBY
Nedělka pro děti
Den české státnosti
Biblická hodina pro dospělé

17:00

far. D. Dušková H.

Vsetín
Vsetín
far. Jaroslav Fér

NA VŠECHNA SETKÁNÍ JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!!!

ŘÍJEN 2020
1.10. čtvrtek
2.10. pátek
3.10. sobota
4.10. neděle
SBOROVÝ
DEN

5.10. pondělí
6.10. úterý
7.10. středa
8.10. čtvrtek
9.10. pátek
10.12. sobota
11.10. neděle
12.10. pondělí
13.10. úterý
14.10. středa
15.10. čtvrtek
16.10. pátek
17.10. sobota
18.10. neděle
19.10. pondělí
20.10. úterý
21.10. středa
22.10. čtvrtek
23.10. pátek
24.10. sobota
25.10. neděle
26.10. pondělí.
27.10. úterý
28.10. středa
29.10. čtvrtek
30.10. pátek

8:30 - 13
9:00

Sborový areál
f. D. Dušková H.

10:30
11:00
11:30
14:00
14:15
14:30
16:16
9 – 15
9:30-11
17:00
18:00

Sborová brigáda – úklid sálu atd.
BOHOSLUŽBY DÍKČINĚNÍ pro
malé i velké s Večeří Páně
Promítání fotografií z rekonstrukce
Výstava na stromech
Férový piknik na zahradě
Slavnostní otevření bašty
Představení Dobročinného spolku
Loutkové divadlo Drak N´Roses
„Bašta pro všechny“ - pohoštění
Pastorální konference
Broučínci – předškolní děti s rodiči
Biblická hodina pro dospělé
Dobročinný spolek Marta

9-19
9:00
9:15

Duchovní obnova pro ženy
BOHOSLUŽBY
Nedělka pro děti

fara, bašta
kaz. Monika Drdová

9-11

Kavárna Diakonie

19:00

KAVÁRNIČKA
Host: doc. Jan Dušek, Ph.D.
Téma: Co obnáší práce epigrafikova?
Pátečníci

9:00
9:15

BOHOSLUŽBY
Nedělka pro děti

f. D. Dušková H.

9:30-11
17:00

Broučínci – předškolní děti s rodiči
Biblická hodina pro dospělé

9:00
9:15
14:00

BOHOSLUŽBY
Nedělka pro děti
Bohoslužby Díkčinění s VP

f. Jaroslav Fér

Den vzniku samostatného
československého státu

prázdniny

Linda Homolková

D. Dušková H

Domov důchodců Čáslav

prázdniny
prázdniny

NA VŠECHNA SETKÁNÍ JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!!

PASTORACE A MOŽNOST ROZHOVORŮ
Farářka Drahomíra Dušková H. je Vám k dispozici pro osobní rozhovory,
předkřestní a předsvatební přípravu, rozhovory a doprovázení při úmrtí někoho
blízkého, návštěvu v nemocnici, návštěvy doma i vysluhování svátostí.
Můžete ji oslovit, nebo ji zavolat (774 216 408), a požádat o osobní rozhovor.
Tato možnost je otevřena nejen pro členy sboru či církve, ale i pro pracovníky
Diakonie, pro její klienty a jejich rodinné příslušníky i pro kohokoli zvenčí.
Neostýchejte se dát vědět!
Občas v životě prožíváme těžká a krizová období. A někdy je to bohužel tak, že
právě v takovém období nemáme nikoho, s kým bychom si mohli popovídat,
sdílet své trápení a kdo by nám naslouchal. Mlčenlivost je samozřejmostí.
PODĚKOVÁNÍ
Staršovstvo děkuje všem za veškerou duchovní i praktickou pomoc
(úklidy, služby, příprava pohoštění, hudební doprovod, vedení nedělky a další)
a za všechny poskytnuté dary. Děkujeme, že finančně přispíváte salárem a dary
na sborové, celocírkevní i charitativní aktivity. Velmi si toho vážíme! Pokud jste ještě
letos neměli příležitost přispět, můžete převodem na sborový účet nebo osobně.
Stále je možné přispívat na rekonstrukci bašty, která jen kvete před očima,
a už se moc těšíme, až v ní bude první biblická hodina nebo Broučci, nedělka
či setkání Dobročinného spolku Marta!!!
ČÍSLO SBOROVÉHO ÚČTU JE: 0442 090 349/0800

Zahajovací bohoslužby Diakonie v našem kostele v pátek 4. září 2020

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V ČÁSLAVI
Jana Karafiáta 159, Čáslav 286 01
Číslo účtu: Česká spořitelna 0442 090 349/0800
E-mailová adresa: caslav@evangnet.cz
Telefon: Tel. 774 216 408 (farářka), 776 294 778 (kurátor)
Informace a zprávy ze sboru najdete na internetu: http://caslav.evangnet.cz/

Srdečně Vás zveme na

SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY
PRO malé i VELKÉ
u příležitosti začátku nového školního roku
s vysluhováním Večeře Páně a se zpěvem táborové písně i hymny

V NEDĚLI 6. září 2020 v 9 hodin
v evangelickém kostele v Čáslavi

„Sbohem,“ řekl malý princ. „Sbohem,“ řekla liška.
„Tady je to mé tajemství, úplně prostinké:
správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“
„Co je důležité, je očím neviditelné,“ opakoval malý princ, aby si to zapamatoval…
Děti, učitelé (i nedělky) dostanou požehnání do nového školního roku.
Šály přátelství si můžete vzít s sebou 
Těšíme se na setkání!

