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Vám všem přeje staršovstvo sboru

Nikdo to nepochopí
z lidí,
ale nezbývá než vydržet,
když už jsi skladníkem
v oddělení záchranných pásů
na lodi jménem
ty-ty-ty tá-tá-tá ty-ty-ty nic.
T.Lavický (jeho verše jsou v Evangelickém kalendáři
na příští rok)

Dá se kráčet na popraviště
s hrdě vztyčenou hlavou,
dá se namířit letadlem proti mrakodrapu,
když na to přijde,
ale jak vydržet
to tiché noční hryzání
bez tváře a beze jména
a ještě se utěšovat,
že bude líp
a že se musíš trochu sebrat
a že přece …

Ne že by se snad hroutily hory
nebo svět zaplavovaly vlny beznaděje,
jenom ten pocit,
jako by nějak neseděla inventura
výdajů a příjmů.

A stejně nikdo nepochopí ten pocit,
když začneš ztrácet jistotu,
jestli ta pevná skála pod nohama
neměkne v bláto.

Až zase nebudeš vědět…

Telegrafisté

Ty-ty-ty / tá-tá-tá / ty-ty-ty. Co to je?
Přece volání o pomoc. S.O.S. v Morseově abecedě.
Správně! Vy jste telegrafisté?
Nepopírejte to. Vysíláme a přijímáme často všelijaké signály. Neděláme to se sluchátky
na uších a rukou na páčce telegrafního přístroje v telegrafní kanceláři (nebo na nějaké
lodi). Děláme to – očima, výrazem tváře, gesty, mlčením nebo mluvením, telefonem, emailem, dopisem, životním stylem, … vším.
Často se tváříme, že telegrafování (vysílání a přijímání signálů) není nic podstatného, že
to je až „ druhá věc“ , že máme důležitější věci na práci. Ale není to tak.
Milí telegrafisté, přijměte několik otázek. Nespěchejte s odpovídáním.
- Raději vysíláte nebo raději přijímáte?
- Jaký signál vysíláte nejčastěji? Je to ono „ S.O.S“ ? Nebo „ všimněte si mě,
vezměte mě vážně“ ? Nebo „ dejte mi najevo, že za něco stojím“ ? Nebo „ dejte mi
už pokoj“ ?
- Jaký signál vás nejvíc vyvede z míry? Jaký signál odmítnete? (Neohrazujte se,
prosím, že to je proti „ telegrafní etice“ , děláme to.)
Pokračování na str. 2

Vánoce, advent, Nový rok

Pokračování ze str. 1

-

Zjistili jste někdy, že jste se spletli? Že jste četli něco jiného, než bylo vysíláno? Mysleli
jste si například, že ten druhý je příliš sebevědomý a pak jste zjistili, že to bylo docela
jinak (to je velmi častý případ!)?
Jaké to je, když vám někdo neporozumí?
Jaké to je, když vám nikdo neodpoví, když voláte S.O.S., loď se opravdu potápí a nikdo
neodpovídá?
Máte vždycky chuť vysílat a přijímat? A, promiňte, nechali jste už někoho utopit?
Nepřipadáte si někdy „ na jiné frekvenci“ , v jiném vysílacím pásmu než ten druhý? Že se
tam často přepnete sami? Proč?
Začínáte s telegrafováním spíš vy nebo čekáte, až se telegraf ozve sám?
Ozval se vám už někdy telegraf tak, že vám zatrnulo, zamrazilo vás po celém těle, že
jste pochopili – tak teď jde o všechno, o mě, o život, o všechno? To by byl Bůh na druhé
straně! Nemáte z toho a ze špatných zpráv strach, takže zapínáte telegraf spíš jen když
potřebujete něco „ vyřídit“ ?

Proč si to říkáme (píšeme a čteme)? Chtěl bych vás upozornit na jeden signál do těch našich
telegrafních radostí a trampot, signál od Boha, vánoční signál od Boha („ Ježíš“ )
Vysílá jednoznačně ty-tá / tá-ty / tá-tá-tá…*
Když by se vám podařilo ho zachytit ve vánoční čistotě a síle, mohlo by se něco stát s celým
životem (s tím naším telegrafováním). Mohli byste přestat vypínat tak často telegraf, třeba se vám
vrátí chuť vysílat a také přijímat, být s druhými, pro ně. Třeba budete najednou dobře (nebo aspoň
o dost lépe) rozumět. Třeba pocítíte dokonce, že jste stále „ na příjmu“ . Třeba vás překvapí, že
unesete i složité a těžké signály. Třeba se vám pak vrátí radost do života. A naděje. Třeba i kvůli
vám pak ubude nevyslyšených volání o pomoc.
P.Jun
* …jestli nejste (ještě) tak dobří telegrafisté tak ty-tá / tá-ty / tá-tá-tá – to znamená ANO. Takové, jaké říká

Láska. Takové, které vám dovolí „ být stále na příjmu“ .

Náš sbor…

Na posledním staršovstvu jsme zkoušeli obrazy
(přirovnáními) vyjádřit, jak vnímáme sbor, a já jsem
říkal, že si někdy připadám jako (nic moc) ředitel
banky. Že ta banka mívá určité potíže. Že to asi bude
tím, že se málo vkládá, případně se jen vybírá. Chtěl
jsem říci, že sbor potřebuje nejrůznější vklady:
modlitební, vklady času, vklady fantazie, nápadů,
impulsů, odvahy a ochoty se potkávat na biblických
hodinách, vklady myšlenek, vklady odvahy být
osobní…
Jeden bratr starší mě potom právem napomenul, že to není jen naše věc. To je pravda. Ta banka stojí
pevně. Má dobrý základní vklad. Boží. Ale je škoda, když leží ladem. Při vybírání člověk musí osobně být
(nemáme tu bankomaty, které by nás prostě obsloužily). A přitom přináší něco ze své osobnosti, ze svého
života. To patří k věci (k podstatě toho Vkladu) – že při přijímání člověk také dává. Viz podobenství o
hřivnách. (Mat 25,14nn)

16.12. v 16.00 tradiční vánoční výstava a koncert (připravuje s. Procházková)
21.12. v 15. 00 vánoční besídka dětí z Diakonie Marta s dětmi z našeho sboru. Hraje se
vánoční divadlo „ Pastuškovi přicházejí“ .
23.12. v 09.00 vánoční besídka dětí s divadlem „ Pastuškovi přicházejí“
23.12. v 18.00 vánoční divadlo mládeže „ Jen si mluv, já Ti stejně nerozumím“ (písně
s hudbou P. Simona, Mamas and Papas, B.Dylana, J.Nohavici), situované do TV studia, s
vlastoručně natočenými video reklamami a reportážemi!
24.12. v 22.00 ekumenická „půlnoční“ bohoslužba v kostele CČSH
25.12. v 09.00 bohoslužby s Večeří Páně
26.12. v 09.00 bohoslužby, káže br. Taich
30.12. v 09.00 bohoslužby, káže br. Jokl
31.12. v 17.00 bohoslužby
1.1. v 09.00 bohoslužby s Večeří Páně
Program života sboru
 bohoslužby – neděle 9.00
 bohoslužby v Bousově – první neděle 14.00
 biblická hodina – středa 17.00
 děti – pondělí 16.15
 mládež – pátek nebo sobota (dle dohody) v 17.00
 střední generace – úterý 19.00 třetí úterý v měsíci
 biblická hodina Třemošnice – 2.čtvrtek 17.00
 biblická hodina Horky – 2.středa 18.30
 biblická hodina Vinaře – 4.středa 18.30
 staršovstvo – první středu v měsíci v 18.30
Připravujeme
 9.1. další přednáška v rámci Křesťanské akademie v Čáslavi: Václav Malý, na
Malé scéně Dusíkova divadla
 v třetím lednovém týdnu by se mělo uskutečnit ekumenické modlitební setkání
křesťanů z Čáslavi
 jarní pobyt 11.-15.3. v Křižlicích
 v létě bychom měli jet na návštěvu do partnerského sboru v Zaandamu
v Holandsku
 počítáme také s pravidelným táborovým pobytem dětí a mládeže

Finanční situace sboru

Mluvili jsme v poslední době na staršovstvu častěji než dřív o finanční situaci sboru. Je složitá. Opravy
kostela v minulých létech nás dovedly na „dno pokladny“ a my se nějak od toho dna už dva roky nemůžeme
odrazit. Dlužíme za loňský rok Synodní radě na personálním fondu 40 000,-, za letošní 20 000,- Pokladna je
prázdná. Spočítali jsme, že na běžný provoz (personální fond, topení, telefony, cestovní náklady atp.)
potřebujeme mít příjem měsíčně 10 000,-. Je to hodně, když nedělní sbírky vynášejí okolo 2000,-.
Staršovstvo jako jednu z reálných možností řešení zvažuje tuto: dobrovolné pravidelné dary (měsíční,
zasílané např. platebním příkazem) v dobrovolné výši. (Kdyby např. sbor měl 50 dárců, kteří měsíčně zašlou
100,-, tak by to velmi pomohlo. Není to málo, ale když na druhou stranu zvážíme, kolik nás stojí běžné věci,
např. noviny, jak snadno a někdy „zbytečně“ utratíme 100,-, tak to není nemožné.)

