sborový dopis

důležité, jakýživotní obzor člověknajde a do jakého společenství patří).

Přiložená složenka je na Váš případný dar sboru. Děkujeme za Vaše salární
příspěvky, nicméně sbor se stále nemůže dostat z finančních problémů, do
kterých jsme se dostali při opravách kostelní věže, Děkujeme.

Všechna setkání jsou otevřena i pro Vás. Doporučujeme setkávání dětí a mládeže (je

staršovstvo

první čtvrtekvměsíci v19.00

Horkytřetí středu vměsíci v19.00

Vinaře čtvrtou středu vměsíci v18.00 (vprosinci vyjímečně vpondělí 20.12.)

biblické hodiny na venkově:

Třemošnice první středu vměsíci v18.00

vBousově bohoslužbyprvní neděli vměsíci v14.00

neděle

bohoslužby9.00

mládež18.30

pátek

konfirmační cvičení pro starší děti 17.30

setkání střední generace 19.00

čtvrtek

biblická hodina 17.30

příprava starších dětí ke konfirmaci (konfirmaci chystáme na svatodušní svátky) 16.30

středa

biblická hodina dětí14.00

život sboru

českobratrského
evangelického
sboru

vánoce 99
Přiblížil se vánoční čas,
Přivítejme Pána…

Vánoční radost a Boží požehnání do příštího
roku
přeje staršovstvo
Advent, vánoce, Nový rok
28.11. první adventní neděle, bohoslužby s Večeří Páně
5.12. vzpomínkový den na ženský dobročinný spolek Marta (při bohoslužbách káže, po
bohoslužbách přednáší synodní senior P. Smetana), odpolední program v středisku
Diakonie Marta v Čáslavi (přednášky, hudba)
29.11-4.12 Výstava výrobků ze střediska Diakonie Marta ve výstavní síni na pěší zóně
9.12. ve čtvrtek v 17.30 biblická hodina s filmem a vyprávěním E. Wagnera ml. o cestě do Izraele
12.12. v 16.00 výstava žáků B. Procházkové v kostele, koncert
16.12. ve čtvrtek v 15.00 vánoční besídka dětí z Diakonie Marta a z našeho sboru
17.12. v 17.00 divadlo „Studna“ s představením „Betlémský příběh“ v rámci ekumenického
vánočního setkání v katolickém kostele
24.12. Štědrý den 14.00 vánoční besídka dětí, divadla dětí a mládeže
25.12. hlavní svátek vánoční, bohoslužby s Večeří Páně v 9.00
bohoslužby také v 14.00 v Bousově
26.12. bohoslužby v 9.00, káže Anna Lavická z Telecího
31.12. v 17.00 Silvestrovské setkání
1.1. při bohoslužbách v 9.00 káže Z. Jokl

Klec?

Klec

To o té kleci, to přece není pravda!
Já nic nepletl, ani to neumím, nikdo mě to neučil. Ani bych drát tak
pěkně, pravidelně nezkroutil. Nejsem šikovný. To udělat, to přece
není jen tak. Na to člověk přece musí mít sílu a fortel. To udělali
jiní… Já to nechtěl.
…
Že mě taky viděli s drátem v ruce? Ale, ale,… to přece víte, takový
plot, taková klec – to není jen tak, to má svůj smysl. A bylo to fakt
potřeba, podívejte, jak je to pletivo potrhané. To se na mě v noci
někdo dobýval, nějaké divoké zvíře, nebo kdo, neviděl jsem mu do
tváře. Ještě že tam ten plot byl!
…
Že mě možná chtěl někdo navštívit, podat mi ruku? Chtěl pomoci?
…
Dobře, tak přiznávám, taky jsem pletl klec, a stavěl ploty, a nechal
jsem za ně postavit, a věděl jsem proč. Chtěl jsem si všechny a
všechno držet od těla. Měl jsem strach. Možná i ze sebe.
…
Dobře, přiznávám, možná jsem to pletivo pomuchlal taky já.
V zuřivosti. Nechtěl jsem být takhle zavřený. Oddělený. Vadilo mi,
že druzí jsou na „druhé straně“. Nebo jsem chtěl někomu ublížit?
…
Mohl bych snít o době, kdy „pletivo“ padne k zemi, protože
nebude potřeba, a nikdo ho nebude chtít, a nikomu se po něm
nebude stýskat, protože „vlk bude pobývat s beránkem, levhart
s kůzletem odpočívat, tele a lvíče i žírný dobytek budou spolu a
malý hoch je bude vodit…“?
…
Že bych do té doby mohl patřit? To chci! Kde je podpisový arch?
…
To jsou vánoce? Že přišel Někdo, po kom nejvíc toužíme a
z kterého máme největší strach, a bylo to tak dobré? Jakoby ploty a
klece nebyly, nebyly potřeba.
…
Že od té doby je to jinak? Že zůstal v plotě otvor? (Vzpomínám,
jak jsem jako kluk chodil kolem našeho plotu a hledal díru, kterou
bych mohl zpátky do zahrady, a jak jsem se schoulil, abych se
protáhl zpátky). Že je v plotu, v kleci otvor ve tvaru lidské postavy
s rukama (k objetí) rozpřaženýma? Že ven se dostanu jen takhle?
Proto mi to nešlo, když jsem se „choulil“?
…
Jen pro jistotu: To modré za pletivem je nebe. To světlejší dole je
vycházející slunce a svítání.

…jo o té kleci, to je dobrý, to si poslechněte
to se všichni jen tak pro nic za nic domluvili,
že zbytek života oni i všechny další generace
prožijí v kleci
no a tak upletli klec z coulového drátu kolem sebe
ohromnou klec a v ní mnoho dalších klícek,
v kterých při dlouhých zimních večerech tiše
vzlykali
v kterých plakali při porodech a jásali na pohřbech
Ti horší
prostrkávali hůlky skrz díry v kleci a šťouchali
sousedy
ti lepší
věšeli krásné goblény na strany nepříjemných
sousedů
podivný byl život v kleci vlastoručně upletené
No a pak přišel střihač drátu.
Pohyby zručného dělníka, nůžkama na plech
prostříhal otvor velikosti člověka
a všichni stažený u druhé strany klece
nenávistným pohledem sledovali kazisvěta
společného díla
který odnímal smysl dosavadní kleci
neboť klec s dírou
není klecí v pravém slova smyslu.
A tak namačkáni u jedné strany
nenáviděli skrze dveře laskavě zvoucího
který zvát nepřestával
do volné zahrady zemské
z které nikdo vyhoštěn nebude
Jen tu a tam se někdo rozloučil
s dosavadním životem v kleci
a ti pak přicházeli k díře
obcházeli klec i z druhé strany
a tam na sebe namačkaným lidem skrze díry v kleci
podávali kytice v zahradě zemské nasbírané
s rukama k východu vztaženýma.
S. Karásek
Nabízíme k zakoupení barevná novoroční přání
(PF 2000) nebo kalendář na příští rok s touto
fotografií. Objednávky ve sboru.

© Ivan Klinský

