Adresa sboru:
J. Karafiáta 159
28601 Čáslav
tel. 327/312851
777/187686
junpavel@quick.cz

sborový
dopis

bankovní spojení
0442090349/0800,
Čs. Spořitelna

v Čáslavi
vánoce
2006

www.caslav.evangnet.cz

ve branách duše mé zaskví se stráží,
čekání barvínky slzami svlaží
zpívajíc
Bohuslav Reynek

zabije hada v něm, obludu zavěší
zčernalou, na haluz ve vlhkém zálesí
zoufání,

usnu, a přiletí radost jak pták,
srdce mi otevře, aniž zvím jak,
a v hněvu

že přece skončí se výsměšná step,
v které, cest nevida, chodím jak slep
a prahnu:

Bože můj, hořím nadějí
že věci, které se nedějí,
se stanou

Radost

Matouš 2:9 Oni krále vyslechli
a dali se na cestu. A hle,
hvězda, kterou viděli na
východě, šla před nimi, až se
zastavila nad místem, kde bylo
to dítě.
10
Když spatřili hvězdu,
zaradovali se velikou radostí.

českobratrského
evangelického
sboru

vánoce
Požehnané vánoční svátky a dobrý
nový rok
Vám všem přeje staršovstvo sboru
Co jsi zač?
Už se na to chystám dlouho a jednou to fakt udělám: Počkám si na
sebe za rohem. Nejspíš v noci. Chytnu se zezadu pod krkem a
zeptám se: ty, co ty jsi vlastně zač? O co ti vlastně jde? Kápni
božskou.
Mám to promyšlené. Musím se chytit tak akorát – ne moc, abych
ještě mohl mluvit – ale zase dost, abych neměl možnost nějakého
úskoku. Abych se nemohl vysmeknout nebo si třeba nasadit
nějakou masku. Masek mám totiž pěkný pár a měnívám je podle
situace.
Tak se chytnu za krk a přidržím se tak akorát.
A budu si dávat pozor, abych se neobelhal. Řeknu: nalej čistého
vína, žádné vytáčky, buď chlap.
Pokračování na str. 2

Pokračování ze str. 1

Jednou se chytnu pod krkem… Chystám se na to dlouho. Proč? Mám sám
sebe na krku! Musím přece vědět, co od sebe (ještě) mohu čekat. Provedl
jsem totiž sám sobě (a druhým přitom vlastně taky!) dost divných kousků.
Co od sebe mohu vlastně chtít? Jak se k sobě mám chovat?
Jednou se chytnu pod krkem… Už dlouho si to slibuji.
Ale ještě jsem to pořádně neudělal. Proč?
Jistě, mám strach z toho, co by se provalilo. Jaké tajnosti… A stejný
strach mám z toho, že bych toho uslyšel tolik… a tak různého, že bych
stejně nevěděl. Třeba bych zjistil, že jsem „neuchopitelný“. Že jsem
tajemstvím…
Tak mi dochází, že zbývá asi jen jedna šance. To kdyby mě někdo
„vylákal ven“, na světlo. Nemyslím ve zlém, nemyslím lstí, abych byl
přistižen nahý, byl odhalen a usvědčen.
Jinak. Jak se to stalo třeba Zacheovi, když potkal Ježíše.
Viděl jsem v poslední době pár vánočních obrazů Betléma a jeden krásný
obraz Golgoty. Tam všichni jsou takhle – „ze sebe sama vytažení“, jako
když Tajemství jejich života je najednou před nimi!
Vylákat ven – to pravé a skutečné ve mně, to by, tuším, mohla jen Láska.
Jinak vylézají na světlo jenom stíny…
Kdyby se přede mnou a kolem mě dělo Tajemství, kterému se říká Láska,
tak by to, co nakonec a opravdu jsem … bylo vylákáno ven. A já bych
potom mohl být najednou – sám sebou. (Nemusel bych se sledovat
podezřívavým pohledem, nemusel bych na sebe čekat za rohem. Až pak
bych byl sám sebou).
To by musela být Láska, aby mě dostala ven a ukázala, co jsem. Že jsem
nic víc a nic míň než Touha po Lásce. A ne odsouzená k zklamání.
Smysl vánoc…
PJ
Letošní muzikál naší mládeže se jmenuje „Buď sám sebou“ a zabývá se
právě tímto tématem: tématem identity. Přijďte se podívat. (23.12.06,
evangelická fara, 19.00).
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Vánoční a novoroční program
15.12. v 11. 00 vánoční besídka dětí z Diakonie Marta
17.12. v 09.00 vánoční besídka dětí s divadlem „Čertovské vánoce“
17.12. v 16.00 tradiční vánoční výstava a koncert (připravuje s.
Procházková)
23.12. v 19.00 vánoční divadlo mládeže – „Buď sám sebou“ s písničkami
(The Corrs, A.Collins, Doors, Nirvana…) a vlastnoručně natočenými filmy.
24.12. v 09.00 bohoslužby (káže br. senior Hübner)
v 22.00 ekumenická „půlnoční“ bohoslužba v našem kostele
25.12. v 09.00 bohoslužby s Večeří Páně
26.12. v 09.00 bohoslužby, káže H.Junová
31.12. v 09.00 bohoslužby, káže J.Fér
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
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bohoslužby – neděle 9.00
bohoslužby v Bousově – první neděle 10.30
biblická hodina – středa 17.00
děti – pondělí 13.15
konfirmační cvičení – pondělí 18.00
mládež – pátek nebo sobota (dle dohody) v 17.00
biblická hodina Třemošnice – 2.středa 18.00
biblická hodina Vinaře – 4.středa 18.30
staršovstvo – první středu v měsíci v 18.30

•

Děkujeme srdečně za Vaše dary na salár. Přiložená složenka je na Váš
případný vánoční dar sboru.
Děkujeme za vaše dary na opravu kostela. Letos se nám podařilo opravit kus
střechy, která byla v havarijním stavu. Brigádnicky jsme opravili vnitřek bašty.
Vedle oprav kostela potřebujeme platit také povinné odvody. Jedním z nich
je Personální fond, v kterém musíme zaplatit každým rokem 60 000,- při tom,
že náš sbor má asi 250 členů a z toho asi 120 přispívajících.
Připomínáme, že určité řešení finanční situace by byly pravidelné měsíční
platby (např. příkazem z účtu, které tolik „nebolí“). Zatím platí takto šest
členů sboru částky od 100,- do 500,-.
Nabízíme možnost svozu na bohoslužby, v případě zájmu nám dejte,
prosíme vědět.
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Ze sboru

