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„Nemějte tedy starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? 
Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš 

nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.“ 
Matoušovo evangelium 6. kapitola verše 31-33 

 
„Na Hospodina slož svoji starost,  

postará se o tebe a nedopustí,  
aby se kdy spravedlivý zhroutil.“ 

Žalm 55,23 
 
 
 

Sbor Českobratrské církve evangelické   

v Čáslavi  



Milí přátelé, 
po letních prázdninách se opět ozýváme z čáslavského evangelického sboru  
a chceme Vás pozvat k vděčnosti a díkčinění, k setkání a modlitbě, k pravidelným 
setkáním i k odloženému výročnímu sborovému shromáždění.  
 
V poslední době jsme asi všichni prožili něco, co jsme nikdy předtím nezažili, jakési 
ochromení, zastavení, uvěznění, nejistotu, ale paradoxně doba covidová byla pro mnohé 
časem navíc, časem na přehodnocení svého způsobu života a svých hodnot. Mnohým 
lidem tento čas přinesl starosti.  A starosti mají tendenci se kupit, často nás zahltí, cítíme 
je jako sevření na hrudi, někdy nás drží pod krkem, dělají nám vrásky nebo blokují krční 
páteř, svírají nám srdce, otupují mozek. Každý své starosti pociťujeme na jiném místě 
v těle a každý se svými starostmi jinak nakládáme. Někdo své starosti nese sám, neumí se 
o ně podělit, anebo nemá, s kým se o ně podělit. Někdo své starosti umí sdílet s ostatními, 
a žije se mu lehčeji, protože jak se říká „sdílená starost, poloviční starost.“ Rádi bychom 
naše starosti nesli spolu navzájem také ve sborovém společenství. 
 
Žalmista nás zve k tomu, abychom svou starost složili na Hospodina. On naše starosti 
unese, on nám ulehčí, on se o nás postará a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil. 
Jen udělat ten krok. Přiznat, že mám starostí, až nad hlavu. Přiznat si, že na své starosti 
možná nestačím nebo nechci stačit. A to není vždy jednoduché. Náš sebeobraz 
dokonalého, té, co všechno zvládá, může hodně utrpět. Zvládnu to? Unesu to? Připustím 
to? Je v tom cosi ďábelského, myslet si, že všechno vyřeším sám, že všechno musím 
zvládnout sama. Máme přátele, máme rodinu, máme své sousedy, známé, svůj sbor, své 
duchovní. A ti všichni možná čekají, že nám budou moci pomoci spolunést naše břemena 
a naše starosti.              
A nakonec nebo spíše na začátku, je tu náš Stvořitel, který se o nás chce starat, chce nám 
pomáhat, čeká, že mu svěříme své starosti, budeme ho potřebovat ve svém životě a 
budeme mu vzdávat díky.  
 
Přeji Vám, abyste na své starosti nebyli sami, uměli se o ně dělit i spolunést starosti 
druhých a spoléhali na Hospodina. Vaše farářka Drahomíra Dušková Havlíčková 
 

MODLITBA DÍKČINĚNÍ Luďka Rejchrta 

Bože věčný, Otče můj v Pánu Ježíši Kristu,  
děkuji ti, že jsi mě v noci ochraňoval od všeho zlého a dals mi probudit se do nového dne. 
Chválím tě, že smím vstát a vidět slunce. Chválím tě, že můžu myslet. 
Chválím tě, že se dokážu pohybovat a zasednout ke stolu. 
Chválím tě za dar řeči a dorozumění. Chválím tě, že slyším ptačí zpěv. 
Chválím tě, že se mohu pořád na něco těšit. 
Nic si nezasloužím, všechno mi dáváš ze své milosti. 
Prosím tě za ty, kteří žijí s bolestí, v nedostatku a v hořkosti duše: 
nahraď jim ve své laskavosti všechno, co postrádají, 
a buď jim i dnes jejich neviditelným pomocníkem. 
Do tvých rukou poroučím sebe i své drahé s důvěrou,                                                                                   
že neopouštíš ty, kdo v tebe doufají. Dej mi prožít tento den ke tvé chvále; 
vždyť ty jsi dobrý a tvé milosrdenství trvá na věky. Amen. 

 



 
 

   
Zveme Vás na odložené 

 
VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ 

které se uskuteční po skončení nedělních bohoslužeb 
 

v neděli 19. září od 9,45 hodin 
 

 
 
 
 

Při tomto Výročním shromáždění se ohlédneme za životem našeho sboru 
v uplynulém roce 2020 a společně se zamyslíme nad jeho budoucností. 

Bude přednesena zpráva staršovstva, zpráva farářky, zpráva o hospodaření našeho 
sboru a rozpočet na rok 2021, revizní zpráva a zprávy Diakonie. 

 
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. 

 
 
 
 



CO JE ZA NÁMI 

FESTIVAL BAŠTA PRO VŠECHNY 
V neděli 20. června se konal první ročník multižánrového fairtradového festivalu na 
hradbách "Bašta pro všechny." Nejprve bych ráda vysvětlila, jak vznikl nápad takový 
festival uspořádat. Loni jsme slavnostně otevřeli nově zrekonstruovanou baštu za 
evangelickým kostelem a od začátku jsme chtěli, aby sloužila širší komunitě, než jen 
evangelickému sboru, chtěli jsme, aby se stala místem setkávání, rozhovorů, diskusí, 
zkrátka „bašta pro všechny“. A právě tento festival, který pořádal Dobročinný spolek 
Marta ve spolupráci s Evangelickým sborem a s Nadačním fondem dr. Dagmar Lieblové, 
byl možností se potkat nejen spolu navzájem, ale i s jinými kulturami. Letos se festival 
nesl v duchu židovské kultury. Navzdory velkému horku dorazilo hodně lidí, zažili jsme 
dvě krásná nedělní hudební matiné v kostele a jedno taneční vystoupení žáků ZUŠ Čáslav 
v trávě před baštou, v kostele si zájemci mohli prohlédnout výstavu mladé 
hendikepované malířky Elišky Svobodové z Chrudimi, ve stínu pod kaštanem nás čekalo 
skvělé představení Studia Damúzy Golem, pro děti byla připravená Velká fairtradová hra 
a pro zájemce o zpěv hudební dílna „Zpíváme židovské písničky s Kateřinou Andršovou.“ 
Letošní první ročník festivalu zakončil krásný koncert brněnské klezmerové skupiny 
HaChucpa, vyslechli jsme písně v jidiš i v hebrejštině, občerstvili jsme se fairtradovou 
kávou a čajem a máme na co vzpomínat. Ještě jednou chci poděkovat všem, kdo pomáhali 
s přípravami i organizací festivalu a jsme také vděčni Mikroprojektům Chrudimského 
seniorátu a městu Čáslav, díky jejichž laskavé finanční podpoře, se festival mohl 
uskutečnit. Náš festival se odehrává na hradbách. Hradba je obranná zeď, sloužila 
k ochraně měst, pevností, tvrzí a hradů. Vnímáme to i symbolicky, že hradba chrání 
určité hodnoty – svobodu, respekt, rozmanitost, víru a právě tyto hodnoty chceme 
prostřednictvím našeho festivalu chránit i šířit. A tak se už nyní můžete těšit na druhý 
ročník multižánrového fairtadového festivalu na hradbách 19. června 2022. 

  

    



BAŠTA SE STALA PAMÁTKOU ROKU 2020 
V úterý 22. června 2021 se v panteonu Národního muzea konalo slavnostní vyhlášení 
soutěže Památka roku 2020, kterou každoročně pořádá Sdružení historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska. Naše nově rekonstruovaná bašta u evangelického kostela vyhrála v 
krajském kole, ale vůbec jsme nečekali, že bychom mohli uspět i v kole celostátním. 
Soutěže se v roce 2020 celkem účastnilo 46 objektů – 27 v kategorii malá a 19 v kategorii 
velká. Máme velikou radost, že právě naše bašta se stala Památkou roku 2020 v kategorii 
rekonstrukce menších budov do 2 milonů Kč. Je to krásné ocenění vynaloženého úsilí. 
Rádi bychom znovu vyjádřili poděkování a vděčnost všem sponzorům a dárcům, předně 
Středočeskému kraji, městu Čáslav, Nadačnímu fondu Věry Třebické-Řivnáčové, 
Grantům Českobratrské církve evangelické a všem jednotlivcům, kteří darovali 
peníze buď jednorázově nebo i pravidelným trvalým příkazem či při různých 
koncertech. Velké poděkování patří paní architektce Radce Neumanové, která velmi 
pečlivě a obětavě dohlížela na to, aby se návrh stal skutečností, dále děkujeme grafičce 
Noře Procházkové za některé grafické návrhy (např. branka), děkujeme panu Homolkovi 
za fotodokumentaci celé rekonstrukce i naplňování záměru bašty jako památky se 
společenským využitím, firmě Merenus za provedení rekonstrukce a všem, kdo se starali 
o získání grantů i zdárné dokončení. 
Bašta č. p. 158 je sídlem Dobročinného spolku Marta, schází se v ní skupiny dětí i 
dospělých z řad evangelického sboru i veřejnosti. Věříme, že to bude opravdu bašta pro 
všechny, místo pro setkávání jednotlivců i kultur a prosíme o Boží požehnání pro 
všechny akce a setkání, která se v baště budou konat. 

   
 

 



PŘÍFARSKÝ TÁBOR  
Letos se na konci srpna uskutečnil již 5. ročník přífarského tábora na faře a na farní 
zahradě. Téma letošního tábora bylo Kapitán Noe a jeho zvěřinec. Vyprávěli jsme si 
s dětmi příběh o potopě a o záchraně.  

 

 
 
Celý tábor nás provázela táborová hymna, která měla na začátku 2 sloky, a postupně 
každé družstvo přidávalo svojí vlastní sloku s pokračováním příběhu praotce Noa.  
Mottem celého tábora byla slova táborové písně: „Stará archa chrání Noa před vodou, 
Bůh duhu na oblohu dá… Když černej mrak na nebi slunce zakrejvá, navzdory černejm 
tmám, duha nám jak slunce svítí, Bůh duhu na oblohu dá.“ Když se nad námi zatáhnou 
temné mraky, máme zvednout oči k nebi. Bůh duhu na oblohu dá. Když nám bude 
smutno, máme zvednout oči k nebi. Bůh duhu na oblohu dá. A když se na nebi objeví 
duha, která sjednocuje nebe a zemi, znamená to, že na nás Bůh nezapomněl a má nás rád. 
Nemusíme se bát. To je svátek.  
 
Každý den děti dostaly z hebrejštiny přeložený kousek lodníku pratotce Noa, a tak se 
postupně dozvídaly, co všechno se událo před potopou i po potopě. 

   
 



Celý týden jsme si skvěle užili, počasí obdivuhodně ilustrovalo biblický příběh o potopě, 
a tak jsme nejednou během týdne museli strávit celý den na arše, ale nenudili jsme se - 
vytvářeli zvířátka z hlíny, plstili duhové náramky, vyráběli lodě, barvili duhová trička a 
připravili jsme také malou výstavu "Modlitby z archy" na plotě před kostelem a také jsme 
společně každý den tvořili svojí duhovou modlitbu. V ten den, kdy zrovna nepršelo, jsme 
vylétli jako holubice z archy ven a vydali se na průzkum okolí, užili jsme si pěší výlet do 
Třebešic do zámeckých zahrad a ve čtvrtek nás Městká policie převedla přes čáslavský 
obchvat do Muzea zemědělské techniky, to byl pro děti opravdu akční zážitek. A ještě 
akčnější byla pro starší děti, které na faře přespávaly, noční bojovka v kostele.  

   
Krásná plavba, milé děti, žádné úrazy, nová přátelství, prima posádka i kapitáni. Zažili 
jsme, to, co jsme celý týden zpívali: "když černej mrak na nebi slunce zakrejvá, navzdory 
černejm tmám duha nám jak slunce svítí, Bůh duhu na oblohu dá." Těšíme se zase za rok! 
Celkem se účastnilo tábora kolem dvaceti dětí ve věku od 2-15 let. Letos jsme měli na 
arše kapitána Noa – Radovana Kadlece, Lucku Korábkovou, Katku Andršovou, Jitku 
Richterovou a Drážu Duškovou H. Děkujeme!!! Už teď se těšíme na příští přífarský tábor! 
 
FESTIVAL ČÁSLAVSKÉ DVORKY 
První zářijový víkend se od pátečního večera do nedělního večera v Čáslavi a okolí opět 
konal festival Dvorky, který organizuje spolek Formanova Čáslav a kterého jsme i letos 
byli součástí.  U nás v kostele a u bašty byl „dvorek číslo 2.“ V kostele jsme po celou dobu 
Dvorků „hostili“ obraz "Svatá Trojice" Jakuba Špaňhela, jednoho z nejvýznamnějších 
současných českých malířů. Lidé přicházeli, prohlíželi si obraz, prohlíželi si kostel, 
usedali do lavic, spočinuli, meditovali nad obrazem, někteří se dokonce vraceli v různou 
denní a večerní dobu. Díky dobrovolnicím a dobrovolníkům ze sboru i mimo sbor, 
kterým patří velký dík, víme, že kostel během Dvorků navštívilo více než 500 
návštěvníků. Máme z toho radost.  

     



V sobotu odpoledne prostor před od vstupu z ulice až k baště zabydlel sousedský 
jarmark, který spolupořádal náš Dobročinný spolek Marta. Stánky působily velmi mile a 
malebně a pořád se to tu hemžilo lidmi. Někteří prodávající připravili pro návštěvníky 
také tvořivé dílničky, a tak bylo možné si u Ruth Junové plstit kuličky nebo náramky, ve 
stánku Diakonie si zájemci mohli udělat placku s různými motivy. Náš Dobročinný spolek 
Marta připravil fairtradové občerstvení. Na jarmarku panovala sousedská atmosféra.  A 
v neděli odpoledne na našem dvorku probíhala hudební gospelová dílna s česko-africkou 
skupinou Nsango malamu, kterou si možná pamatujete z našich oslav 150. výročí kostela. 
Účastníci workshopu vystoupili na závěrečném koncertu na náměstí. Všechno se 
uzavřelo, ale ještě nás pár zůstalo, poseděli jsme společně a uzavřeli krásné Dvorky u 
vína, kávy a koláče.  

   
 

         
 

    
 



CO JE PŘED NÁMI 

V pátek 8. října a v sobotu 9. října proběhnou v ČR volby do poslanecké sněmovny ČR. 
„Berte volby na vědomí, věnujte jim svou pozornost, čas a energii, aby konečně přestali 
vládnout ti, kdo nenávist rozdmýchávají, živí a těží z ní svůj prospěch.“ (B. Roll) 
 
Ve čtvrtek 14. října od 18 hodin se v Komenského síni v rámci České křesťanské 
akademie uskuteční přednáška sociologa PhDr. Ivana Gabala na téma Doba 
pandemická a její stopy v církvi a ve společnosti. Nechte se pozvat na reflexi doby, 
kterou jsme prožili a prožíváme. 
 
Od pátku 16. října do soboty 17. října vás srdečně zveme na DUCHOVNÍ 
OSVĚŽOVNU do kláštera v Hoješíně u Seče. Je to prostor pro duchovní usebrání, 
zastavení, přemýšlení. Připravuje Drahomíra Dušková H. a Irena Řezníčková. Těšíme se 
na setkání, a prosíme, přihlašujte se na caslav@evangnet.cz nebo D. Duškové na 
774 216 408 nejpozději do středy 6.10., abychom věděly, kolik míst v Hoješíně 
rezervovat. 
 
V sobotu 6. 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 s farářem, disidentem a bývalým 
senátorem Zdeňkem Bártou v kavárně v Dusíkově divadle. Doufáme, že letos se snad 
uskuteční. 
 
Adventní PŘESPÁVÁNÍ DĚTÍ a KONFIRMANDŮ na faře – od soboty 27.11. do první 
adventní neděle 28.11.  

 
CYKLUS NEDĚLKY „Zástup stále přichází a zas jde dál…“ 
V novém školním roce budeme s dětmi v nedělce objevovat naše předky ve víře, 
jednotlivé biblické postavy a jejich příběhy.  
 
NOVÝ EVANGELICKÝ  ZPĚVNÍK bude na konci roku. Už se moc těšíme. V našem sboru 
jste si individuálně objednali celkem  37 zpěvníků, 34 zpěvníků chcete darovat pro sbor, 
a pro sbor jsme objednali celkem 70 zpěvníků.  
 
SLUČOVÁNÍ SE SBOREM V SEMTĚŠI. Letošní synod odsouhlasil sloučení sboru 
v Semtěši a sboru v Čáslavi. Od 1.1.2022 budeme tedy jeden sbor, v Semtěši se budou 
konat 1x měsíčně bohoslužby.  
 

 
 
 
 
 

 
 



    
 

Srdečně a radostně Vás zveme na 
 

OSLAVY 30 LET DIAKONIE V ČÁSLAVI 
 

    
 

   
 

v neděli 3. října 2021 
v areálu evangelického kostela a Diakonie v Čáslavi 

 
Bohoslužby budou výjimečně začínat v 9:30 hodin!!! 

 
9:30 BOHOSLUŽBY VDĚČNOSTI ZA 30 LET DIAKONIE V ČÁSLAVI 

10:30 CESTA DIAKONIE V ČÁSLAVI (vzpomínání, pozdravy a přání) 
11:15 VERNISÁŽ VÝSTAVY NA STROMECH před baštou 

14-16 VYSTOUPENÍ ZUŠ ČÁSLAV v areálu Diakonie 
17:00 BENEFIČNÍ KONCERT JAZZOVÉHO USKUPENÍ NOČNÍ OPTIKA v kostele 

 
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI A VÍTÁNI. 

 
V týdnu od 4.-8. října bude v areálu Diakonie probíhat bohatý program,  

sledujte facebook Diakonie nebo čáslavského evangelického sboru.  
https://www.facebook.com/diakonie.stred/ 

https://www.facebook.com/CCECaslav/ 
 

 
ŽIVOT V BAVLNĚ (NEJEN) V ČÁSLAVI  



 

 

Výstava na stromech je celorepublikový výstavový happening na podporu 
důstojné práce. Akce se koná každý rok v říjnu během Týdne důstojné práce. 
Jednotlivé výstavy se tak každý rok dostanou do parků a náměstí stovky míst 
republiky. Letos se v týdnu od 2. do 9. října 2021 koná sedmý ročník zaměřený na 
podmínky pěstování bavlny.  

V posledních třech letech jsme se i v Čáslavi připojovali k tomuto happeningu a 
výstavu bylo možné díky Dobročinnému spolku Marta zhlédnout vždy v horní 
části čáslavského náměstí na stromech. Letos chystáme novinku! Plakátovou 
výstavu s názvem „Život v bavlně“ bude možné zhlédnout v areálu evangelického 
kostela u nově rekonstruované bašty, která se stala Památkou roku 2020. 
Slavnostní otevření se bude konat v neděli 3. října od 11:15 hodin u bašty  
za evangelickým kostelem, bude připraveno také fairtradové pohoštění.                         
V týdnu se můžete na výstavu přijít podívat a u toho popít fairtradovou 
kávu, čaj či víno od pondělí 4.10. do pátku 8. 10. vždy od 15 do 18 hodin.               
Ve středu 6. 10. bude od 17 hodin připraven doprovodný program – 
přehlídka dokumentárních filmů souvisejících s nelehkým životem  a prací 
v třetích zemích, při promítání budete moci ochutnat fairtradové pochutiny.  

Bavlna patří mezi nejdůležitější textilní suroviny. Pěstuje se v subtropickém pásmu 
v 80 zemích světa, nejvýznamnějšími producenty jsou Indie, Čína a Spojené státy 
americké. Většina bavlny pochází od drobných pěstitelů jako je Katha Mahananda z 
indického družstva Pratima Organic Grower Group (na snímku). Způsob pěstování 
bavlny i celý svět oblékání a módy potřebuje změnu. Stojí totiž na drancování 
přírody a zneužívání pěstitelů bavlny i zaměstnanců textilních továren. 
Prostřednictvím fotografií od lidí napojených na Fairtrade můžete nahlédnout do 
života pěstitelů bavlny a společně s námi se zamyslet nad možnostmi udržitelnější 
produkce. Bez plýtvání vodou, bez genetické modifikace bavlníků, s minimem 
pesticidů, bez dětské práce, s lepšími výkupními cenami a šetrnějším přístupem k 
životnímu prostředí.  

Dobročinný spolek Marta a evangelický sbor v Čáslavi dlouhodobě upozorňují na 
témata spojená s fairtradem a pořádají různé akce právě na podporu fairtradu a 
malých pěstitelů. Zveme vás na výstavu i k přemýšlení! 

Za Dobročinný spolek Marta Linda Homolková 



 

 

   
Srdečně a radostně Vás zveme na  

SLAVNOST DÍKČINĚNÍ  
v neděli 17. října 2021  

 
Chceme Pánu Bohu poděkovat za vše, co se urodilo na našich polích, zahradách, sadech, 

v našich životech, vztazích, myšlenkách, na celém světě. 
 

       

    

   
 

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 
 

 



 
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 9. září 2021  9-11 hodin 
Host: PhDr. Drahomíra Nováková, kurátorka čáslavského muzea 

Téma: Čáslavský sněm – 600. výročí 
 

Čtvrtek 14. října 2021  9-11 hodin 
Host: Mgr. Jana Andrejsková 

Téma: Osudy Bohumila Böhma, profesora gymnázia Čáslav a náčelníka 
čáslavského sokola  

 
Čtvrtek 11. listopadu 2021 9-11 hodin  

Rozhovor s novým správcem katolické farnosti v Čáslavi  
Mgr. Dmytro Romanovským  

 
Čtvrtek 16. prosince 2021  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! 



 

 
 
 

srdečně zve na přednášku 

DOBA PANDEMICKÁ A JEJÍ STOPY 
V CÍRKVI A VE SPOLEČNOSTI 

 

 
 

hostem bude 

PhDr. IVAN GABAL 
český politik a sociolog, jeden ze zakladatelů Občanského fóra v roce 1989,                         

v letech 2013 až 2017 poslanec Poslanecké sněmovny PČR za KDU-ČSL 

 
ve čtvrtek 14. října 2021 od 18 hodin 

evangelická fara Čáslav – Komenského síň 
(ul. Jana Karafiáta 159) 

Česká křesťanská akademie – místní skupina Čáslav. Kontakt: D. Dušková H. (774 216 408)                         
 

Vstupné dobrovolné 
 

 



 
 

A JEDNA NOVINKA, MŮŽETE POZVAT SVÉ ZNÁMÉ, SOUSEDY, KOLEGY NA KURZ 
ABECEDY KŘESŤANSKÉ VÍRY NEBO SE MŮŽETE SAMI ZÚČASTNIT. 

 

 
KURZ 

ABECEDA KŘESŤANSKÉ VÍRY 
aneb všechno, co jste chtěli vědět o křesťanství a báli jste se zeptat  

nebo jste se neměli, koho se zeptat… 
Prostor pro rozhovor, otázky, sdílení, vzdělání. 

 
Cyklus šesti setkání o víře a křesťanství pro veřejnost nebo pro ty,   

kdo si chtějí připomenout hlavní součásti křesťanské víry.                               
Pro zájemce o křest v našem evangelickém sboru  

je kurz součástí přípravy na křest. 
A jedno setkání v Adventu navíc… 

 
7 SETKÁNÍ 

1. Víra   (6.10.2021) 
2. Bible  (13.10.2021) 

3. Ježíš Kristus (20.10.2021) 
4. Církev a různé církve (3.11.2021) 
5. Křest a Večeře Páně (10.11.2021) 

6. Být křesťanem v roce 2021 (24.11.2021) 
7. Co se nevešlo… (1.12.2021) 

Ve středu v 18 – 19 hodin 
 

Více informací a přihlášky na tel. 774 216 408 nebo emailem caslav@evangnet.cz 
Kurzy pořádají křesťané z evangelické církve v Čáslavi 

http://caslav.evangnet.cz/ 
https://www.facebook.com/CCECaslav/ 

Místo konání: Bašta za evangelickým kostelem, Jana Karafiáta 158, Čáslav 
nebo online podle aktuální situace. 

 
 
 

 
 
 
 
 



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.  
 
ZVU VÁS „NA KAFE S FARÁŘKOU“– můžete přijít si popovídat nebo se jen na chvíli zastavit, 
odpočinout si, dát si fairtradovou kávu…. Poslední středu v září a každou středu 
v říjnu mezi 9-12 hodinou v baště. Těším se na vás!!! 
 
 

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.  

 

ČÍSLO SBOROVÉHO ÚČTU JE:   0442 090 349/0800 

 

SBÍRKA NA OSVĚTLENÍ V KOSTELE 

Do konce roku 2021 chceme instalovat nové osvětlení v kostele, protože stávající 
osvětlení je v havarijním stavu a neodpovídá našim potřebám. Od města Čáslav jsme 
dostali dotaci ve výši 60 000 Kč, ale celé osvětlení i s elektroinstalací bude finančně 
náročnější, proto Vás prosíme o Vaše dary. Vyhlašujeme od října do prosince 
účelovou sbírku na osvětlení. Pokud budete své dary posílat na sborový účet, prosíme, 
uveďte do zprávy pro příjemce svoje jméno a účel: „dar na osvětlení“. Děkujeme!  
 
 

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/ 


