Sníh na dlaních tě bude hřát
a mráz, ten nespálí tě,
vlk s beránkem si budou hrát
a králem bude Dítě.
;

Rabi Šálom Šachna řekl: „Talmud vypráví o jednom mudrci znalém hvězd, kterému
byly dráhy nebeské tak jasné jako ulice jeho města. Kéž bychom však o sobě mohli
prohlásit, že stejně jasné jako dráhy nebes jsou nám ulice našeho města. Protože více
znamená. Zažehnout skrytý život boží v tomto nejnižším světě, ve světě tělesnosti.
M.Buber

Izajáš 9,1 Lid, který chodí v temnotách, uvidí
velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré
smrti, zazáří světlo.
***
Izajáš 60,1-2 "Povstaň, rozjasni se, protože ti
vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova
sláva. Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak
národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže
se nad tebou jeho sláva.
***
Tomu, kdo pro žal hlavu věší,
na nebi hvězda září,
zahání tmu a smutné těší,
osuší slzy s tváří.

Adre sa sboru:
J. Karafiáta 159; 28601 Čáslav
te l. 327/312851; 777/187686
junpave l@quick.cz

bankovní spojení 0442090349/0800, Čs. Spořitelna
http://caslav ev angnet.czt
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Požehnané vánoční svátky
a dobrý nový rok
Vám všem přeje
staršovstvo sboru

Mistr rybář
„U brány“ – tak se jmenuje obyčejná stará rybářská hospoda v našem malém městě.
Je v ní jeden velký stůl – ten je pro místní rybáře, a pár menších – tam byste si
mohli sednout i Vy.
Kolem velkého stolu bývá živo. Vypráví se všelijaké historky. „Já chytil včera
takovouhle štiku!“ – a ruce nestačí, když se ukazuje jak velkou. Často se opakuje
otázka – „A na co chytáš ty?“ a pak následuje zasvěcený výklad a bouřlivá diskuse.
Jednou se jeden vrátil ze Středomoří a vyprávěl, jak tam chytají ryby ve velkém do
sítí. (Do sítě se v našem rybníku chytá jen při vánočním výlovu).
Pokr. na str.2

Vánoční a novoroční program

Pokračování ze str. 1

Já „K bráně“ také někdy zajdu. Učedníci Pána Ježíše přece měli být rybáři. Ale místní rybáři
mě ke svému stolu nikdy nepozvali.
Když jsem tam byl naposled, to už bylo pár dnů do vánoc, tak jsem si všiml, že u rybářského
stolu sedí někdo nový. Do tváře jsem mu neviděl, seděl zády do výčepu. Byl celý v černém,
celou dobu potichu. A nezvyklé ticho bylo i kolem stolu a celou hospodou! Nebylo žádné
bezstarostné vyprávění rybářských historek. Prostě jen ticho. Divné. Zlověstné.
Nerozuměl jsem tomu. Brzy jsem se odešel domů. A cestou přemýšlel o tom tichu a o tom
v černém. Bylo to docela jako když mezi břídily přijde mistr! Mistr rybář!
A pak mi zatrnulo. Ano! „Ďábel“ . To je Velký Rybář!
Ten to tak dělá, to je přesný popis jeho práce – „pokušení“ : nahodí udici. Přímo před očima se
najednou vznáší něco – lákavého, tohle… tak mít, prožít… A člověk najednou „visí“ . Někdy i
za srdce! Ďábel – ten to umí. To jsou obrazy, které člověku proběhnou srdcem! To je člověk
pak docela posedlý.
A ďábel taky chytá do sítí. V síti spoutaná ryba se nemůže hnout… Ďábel to dokáže udělat
tak, že člověk je spoután sám sebou. To je nejhorší spoutání. Nic a nikdo okolo vás nezajímá,
nikdo se vás netýká, připadnete si nehybní „v středobodu vesmíru“ .
Být rybářem – to je vlastně tak divné, házet udici a chytat do sítí! Být rybou je taky divné.
Všichni jsme někdy trochu rybáři, a někdy trochu ryby. Taky „hážeme udičku“ , pokoušíme se
druhé nalákat… Taky se necháme někým a něčím zlákat, poplést si hlavu. Taky jsme někdy
spoutáni do sítě. Přijdou i chvíle, kdy nás nezajímá nic z toho, co je okolo.
Ale ten „ďábel“ , ten to opravdu umí a možná všechno nějak řídí (a dost se tím baví).
Učedníci že měli být taky rybáři? Neměl bych dát výpověď? Házet udici a chytat do sítí!
(Však mi tuhle jeden řekl: „kdybyste raději dělal něco rozumného“ ). Ale všichni to tak dělají
(loví) a všichni se toho účastní (jsou loveni).
Ach…! („K čertu!“ ). Smutně se šlo domů. Všude sněhem bílo, jak před vánoci bývá, ale
v srdci nějak špinavo.
A pak jsem si všiml, že na tmavé obloze visí velká hvězda. Jako nad Betlémem! A hlavou mi
proletěl vánoční příběh. A s ním přišel nečekaně osvobozující smích: „tak v tomhle Bůh
nejede“ ! Bůh si nemohl vymyslet nic méně okázalého (menší, horší návnadu) – než je dítě
někde v zapadlém Betlémě a chlévě. Takhle se „postavit lidem do cesty“ !
Vánoční příběh (a pak celý Kristův příběh) je o osvobození od „udic“ a „sítí“ . Vystoupení
z toho lovu, vábení a „chytání“ …
Bůh „v tomhle nejede“ ! Asi mu jde opravdu „jenom“ o Potkání! A příběh Kristův vyvádí,
vysvobozuje z prostředí lovu, vábení a poutání!
S tou učednickou výpovědí ještě počkám. Budu si ještě muset promyslet, jakými rybáři měli
být učedníci. Jestli nejde o „velký Boží výlov“ . O vytahování z nebezpečného a divného
prostředí, v kterém probíhá lov. To by pak byla dost rozumná práce.

* 12.12. v 16.00 tradiční vánoční výstava a koncert (připravuje s. Procházková)
* 17.12. v 15. 00 vánoční besídka dětí z Diakonie Marta
* 19.12. v 09.00 vánoční besídka dětí s divadlem „ Něco velkého se chystá“
* 22.12. v 19.00 vánoční divadlo mládeže – „ Pokušení“ , s písničkami (Dylan, Rolling Stones,
Marley, Clapton…) a vlastnoručně natočenými video filmy. Nenechte si ujít!
* 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 (host)
* 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
mládež – pátek nebo sobota (dle dohody) v 17.00
biblická hodina Třemošnice – 2.pondělí 18.00
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.
 potíže s pov inný mi platbami se patrně těžko zbav íme. Musíme zaplatit každým
rokem 60 000 na „Personální fond“,- 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, které tolik „nebolí“). Zatím platí takto pět členů sboru částky od 100,- do
500,-.
 Náš sbor má internetov é stránky . Adresa je: http://caslav .ev angnet.cz. Jsou na
ní některé informace o sboru, pěkné fotografie a začátkem měsíce doplňujeme
program. Můžete ji doporučit známý m
 Nabízíme možnost sv ozu na bohoslužby , v případě zájmu nám dejte, prosíme
v ědět
 Na příští rok se připrav ují oprav y fasády v ěže

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

