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Požehnané vánoční svátky a dobrý nový rok 

Vám všem  přeje staršovstvo sboru

Konec…
Řekněte si, prosím, to slovo několikrát  za sebou. „Konec, konec…“ 
Jak vám to slovo chutná? Hořce? Odporně? Raději jste je rychle vyplivli? 
Nebo chutnalo aspoň jednou malinko sladce? Kdy? 

Jaký může mít konec význam? Různý, že? 
Přijďte se podívat  poslední adventní neděli na vánoční divadlo mládeže, 
které se jmenuje „Eschatologický filmový festival“. Mohli byste tu uvidět 
několik vlastoručně, tedy vlastníma rukama naší mládeže vyrobených 
krátkých filmů o konci, o koncích. 
Tak jen abyste byli t rochu připraveni: jakou roli může mít konec, co může 
znamenat? 

***
Konec bývá nečekaný, najednou přijde… v malé chvíli, nečekaně, často 
bez ohlášení, vtrhne jako vichřice nebo voda z protržené hráze. 
Někdy ani člověk neví, co se děje… Někdy jen zírá…Někdy se člověk 
zmůže jen na kletbu… 
Na festivalu uvidíte film „A je to tady. Je to pryč“.

Pokračování na str. 2L
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Pokračování ze str. 1

***
Konec dává také otázku po „směru“, tíhnutí. 
K jakému konci t íhne – život, svět? Od sebe, rozchod, rozvod, rozpad, nebo naopak 
k sobě, sejítí, setkání? 
Na festivalu uvidíte film kosmologický „Od nebo k?“. 

***
Konec přichází zvenku, ohrožuje, svírá. 
Je mimo lidský dosah. Nic se nenadělá, i když se o něm ví. Chvíli se zdá, že se vyhne, 
že se ještě dá odsunout, že se protlučeš, ale možná je to stejně jen „protentokrát“… 
Konec děsí. 
Na festivalu uvidíte film katastrofický „Double Trouble aneb neštěstí nechodí nikdo 
samo, chodí po dvou případně i po čtyřech“. 

***
Z konce máme strach. Vnímat ho pro sebe – neumíme. Hranice, konec, smrt, to je dnes 
tabu… Ale stejně – možná by člověk nakonec asi nechtěl zůstat  „mimo“. 
Na festivalu uvidíte animovaný film „Simpsonovi a konec světa“. 

***
Proč by vlastně člověk nechtěl zůstat  mimo? 
Blížící se konec znamená lhůtu a s tím také, že každá chvíle a každé rozhodnutí před 
ním už se nebudou opakovat , jsou jedinečné, mají (vzhledem ke konci) nekonečnou
závažnost a s tím také cenu a smysl. 
Bez konce by to tak nebylo. Bez konce by nebylo nic jedinečného. Vše by se mohlo 
nekonečně opakovat . Bez hranic bych měl nepřeberně možností, možností změn, 
možností zlých činů a jejich nekonečného napravování. Mohl bych být tím a tím a tím 
a tím… a co bych byl nakonec, když konec není? 
Na festivalu uvidíte sci-fi „Ad infinitum“ o hledání hranic vesmíru (a všimněte si, že 
při průchodu hranicemi vesmírů si astronauti nasazují „anihilační čepičky“ a po 
překročení hranic každého vesmíru musí znovu nahlásit  svou (obnovenou) existenci).  

***
Konec se mě tedy také ptá, co je v mém životě to jedinečné. Co jsem vlastně zač? 
Jakou mám totožnost, identitu? Čím žiji a pro co? Jak a pro co se rozhoduji? A jestli 
něčím „sahám“, přesahuji přes svůj konec. 
Kam sahají mé vztahy? Je možný vztah až k základu bytí, k Bohu, přes všechny konce 
i ten můj definitivní…? Kde má ten vztah „svůj konec“, kde a jak bych se ho (jako 
nosného lana) mohl zachytit? 
Když mou jedinečnost vytvářely vztahy (což by tak vlastně mohlo být!), a k tomu ten 
vztah přese všechno, mohu mít naději, sahající přes „konec“. 
Na festivalu uvidíte akční film ze života posledního amerického vojáka „Míříme na 
sebe“ a finální „Poslední soud“. 

***********************
Mohli bychom objevit, že vánoce jsou místem, kde se lze zachytit toho „konce“ Vztahu 
a přes něj… a co to  znamená.                

Přijďte se podívat.

Vánoční a novoroční program
14.12. v 16.00 tradiční vánoční výstava a koncert (připravuje s. Procházková)
19.12. v 15. 00 vánoční besídka dětí z Diakonie Marta
21.12. v 09.00 vánoční besídka dětí s divadlem „ Vánoční televize“
     v 19.00 vánoční divadlo mládeže „ Eschatologický filmový festival“  (písně s hudbou 

Beach Boys, Creedence, Beatles) opět (jako loni) s vlastoručně natočenými video filmy! 
24.12. v 22.00 ekumenická „půlnoční“ bohoslužba v našem kostele 
25.12. v 09.00 bohoslužby s Večeří Páně
26.12. v 09.00 bohoslužby
28.12. v 09.00 bohoslužby, káže br. sen. Hübner
31.12. v 17.00 bohoslužby (poté je možno se zdržet a strávit Silvestrovský večer spolu nebo 

aspoň jeho část)
1.1. v 09.00 bohoslužby s Večeří Páně

Program života sboru
 bohoslužby – neděle 9.00
 bohoslužby v Bousově – první neděle 10.30
 biblická hodina – středa 17.00
 děti – pondělí 16.15
 malé děti – čtvrtek 16.00
 konfirmační cvičení – čtvrtek 17.15
 mládež – pátek nebo sobota (dle dohody) v 17.00 
 biblická hodina Třemošnice – 2.pondělí 17.00 
 biblická hodina Horky – 2.středa 18.30
 biblická hodina Vinaře – 4.středa 18.30
 staršovstvo – první středu v měsíci v 18.30

Ze sboru
 Děkujeme srdečně za Vaše dary  na salár. Přiložená složenka je na Váš případný 

v ánoční dar sboru. 
 Máme stálou potíž s pov inný mi platbami (zv láště s „Personálním fondem“). 

Musíme zaplatit každý m rokem 60 000,- při tom, že náš sbor má asi 300 členů a 
z toho asi 120 přispív ajících. 

 Určité řešení finanční situace by  by ly  prav idelné měsíční platby  (např. příkazem 
z účtu). Zatím platí takto šest členů sboru částky  od 100,- do 700,-. 

 Podařilo se (zv láště péčí mládeže) obložit stěny  Komenského síně. 
 náš sbor má péčí Iv ana Klinského internetov é stránky ? Adresa je:  

w w w .sw eb.cz/ev angelici.caslav  nebo w w w .jdi.na/ccecaslav . Jsou na ní některé 
informace o sboru a pěkné fotografie a začátkem měsíce doplňujeme program. 
Můžete ji doporučit známý m. 

Pokud nestojíte o zasílání sborového dopisu, dejte nám to, prosíme vědět


