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Jan 3:16 Neboť Bůh tak
miloval svět, že dal svého
jediného Syna,
aby žádný, kdo v něho věří,
nezahynul, ale měl život
věčný. J 3,16



bohoslužby
neděle 9.00
biblická hodina
středa 17.00
děti
čtvrtek 14.45
mládež
pátek 18.00
biblická hodina
Třemošnice
1.pondělí17.00
biblická
hodina
Vinaře
4.středa 18.30
staršovstvo
1.neděli v 10.15

Fotografie „Lávka“
je od I.Klinského

Sborový dopis
Českobratrského
evangelického
sboru

v Čáslavi

vánoce 2009
Požehnané vánoční svátky
a dobrý nový rok
Vám přeje staršovstvo sboru

Advent a vánoce v středisku Diakonie Marta v Čáslavi.

Pohlednice

 4.12. ve 12.00 Mikulášská besídka dětí ze Speciální školy Diakonie v sále evangelické fary
 od 14. do 18. 12. 2009 od 9,00 do 15,00 hodin můžete shlédnout tradiční vánoční prodejní
výstavu keramické dílny, kde si můžete rovněž zakoupit dárek pro své milé a blízké.
 12.12.2009 Adventní koncert v Rohozci v 16,00 hodin
 18.12. ve 12.00 vánoční bohoslužby Základní školy speciální Diakonie ČCE
v ev.tkostele.
 18.12 v 15,00 hodin Vánoční slavnost, kterou společně připravují klienti Diakonie se všemi
pracovníky střediska. Uslyšíte vánoční písně v doprovodu hudební skupiny sboru ČCE
z Kolína a pravou vánoční zvěst, tak jak ji vnímáme my, obyčejní lidé.

***
Pohlednici si koupím, když jsem někde na prázdninách. Je na ní scenérie, na
kterou se denně dívám. Hory, město a záliv moře.
Na druhou stranu pohlednice si napíšu datum a místo – pro vzpomínku.
Pověsím si ji pak doma na stěnu. Trochu jako trofej.
***
Pohlednici také mohu poslat. Někomu. Tobě. Na jedné straně Ti nabídnu to,
co denně vídám. Hory a záliv moře. Na druhé napíšu, že na Tebe
vzpomínám. Pak Ti ji pošlu. Přes kus cizího světa.
***
Teď si představte, že se jedna strana pohlednice propije na druhou. Že to,
jak na Tebe myslím, se nějak objeví (projeví) na druhé straně, v scenérii,
kterou vídám.
Pokr. na str.2

Adresa sboru: J. Karafiáta 159; 28601 Čáslav; tel. 311244915; 777/187686
www.caslav.evangnet.cz; junpavel@quick.cz
bankovní spojení 0442090349/0800, Čs. Spořitelna

Pokračování ze str. 1

Takhle – kvůli Tobě – vidím svět. tohle je moje perspektiva. Neříkejte, že to není možné,
přece vám je (byl) někdo blízko.
Máte nějakou takovou „pohlednici“ v hlavě, nebo vlastně v srdci? Odkud je? Z jaké
situace a chvíle?
Co by se dělalo s takovou pohlednicí z lásky, s láskou? Poslat něco takhle intimního přes
cizinu, přes kus světa … to se nedá a nedělá.
Ale kdyby to šlo! Kdybys mohl nahlédnout, jak já kvůli tobě vidím svět! A třeba i naopak!
***
Mohlo by se stát, že se cestou, někde na poště oba obrázky – můj tobě, tvůj mně –
potkají a splynou. Takže by vznikla „oboustranná pohlednice“. Na obou stranách
pohlednice obrázek. Na jedné můj. Na druhé tvůj. Jak já kvůli Tobě vidím svět. Jak Ty,
taky kvůli mně, vidíš svět.
Moje perspektiva. Poznamenaná tebou. Tvoje perspektiva. Poznamenaná mnou.
***
Takhle to měl letec s malým princem (v půvabné knize Malý princ.) Pro letce – kvůli
malému princi, který se vepsal do života letce svým smíchem a pak odešel na jednu
hvězdičku na nebi – se všechny hvězdy na nebi budou smát. To je jeho pohled, to je
jeho strana pohlednice.
A pro malého prince zase pohled k Zemi bude poznamenán vzpomínkou na vodu
z pouštní studny, kterou mu dal pít letec… a co to udělá s celým vesmírem, který byl
pouští a teď…!
***
Kdyby člověk mohl nahlédnout na druhou stranu takové dvoustranné pohlednice. Kdyby
člověk viděl – jaké má místo a jak poznamenává pohled druhého! Kdyby to bylo
v dobrém! To by bylo krásné. Já opravdu v Tvém světě, Tvé perspektivě tohle
znamenám? Nezneužíval bych to, nedíval bych se moc často…
***
Vánoční pohlednice (jedna je na začátku Dopisu – od G. Doré). Je na ní dítě v jeslích.
Pastýři, králové, často také andělé. Hvězda. „Tichá, svatá noc“. Je jasné, že jde o něco
mezi Bohem a lidmi.
Jenom: Je to pohled, perspektiva Boží…? Takhle kvůli nám, vidí svět? (Něžně…?)
Nebo lidská? Takhle – kvůli Němu můžeme vidět svět? (S dětskou důvěrou?)
Nemohlo by to být obojí najednou? Vánoční pohlednice by mohla být dvoustranná! A na
obou stranách stejný pohled! Protože je to chvíle, místo, kdy se to potkává. Moje
perspektiva, poznamenaná Tebou, Tvoje poznamenaná mnou. A děje se to mezi lidmi a
Bohem, mezi zemí a nebem!!!
Prý není kus svět, který by byl Bohu cizí. A pro lidi nemusí být kus světa, vesmíru a
budoucnosti bez Boha. Ještě jednou se podívejte na vánoční pohlednici. Takhle se
mohou všichni potkat. Stulit, schoulit kolem Jednoho.
***
Představuji si, jak andělé na nebeské poště lepí dva vánoční obrázky k sobě… a
prozpěvují si přitom. Dobrá práce! Tiše závidím.
PJ

Lukáš 2:14 "Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v
nich má zalíbení."

Vážení bratři, vážené sestry,
Chtěli bychom Vás jménem staršovstva našeho i Vašeho sboru upozornit, že finanční
situace sboru je kritická. Pokud se výrazně nezvýší obětavost členů, hrozí že nebude
možno hradit ani běžný chod sboru (roční platby jsou přes 120 000,-).
Mimo zmíněný běžný provoz nám každoročně nabíhají platby seniorátních a
celocírkevních repartic a odvod do personálního fondu, který bude v příštím roce činit
celých 71 000 Kč. Celocírkevní i seniorátní repartice jsou přitom odváděny za každého
člena sboru, tedy i nepřispívajícího.
Z výše uvedených důvodů bychom Vás tedy chtěli poprosit o pomoc a finanční
obětavost úměrnou situaci sboru. Mrzí nás, že na naší minulou výzvu téměř nikdo
nereagoval.
Při této příležitosti bychom chtěli zmínit, že se podařilo opravit kostel díky příspěvku
Ministerstva kultury ve výši 4.500 000 Kč, oprava však byla dražší a museli jsme si půjčit
dalších 100 000 Kč od Jeronýmovy Jednoty. I tuto půjčku budeme muset splácet.
Dále bylo zjištěna naléhavá potřeba rekonstrukce elektroinstalace na půdě kostela,
neboť v opačném případě hrozí požár.
U saláru a darů ve výši nad 1000 Kč lze vystavit potvrzení, aby částka mohla být
odečtena od základu daně z příjmů. Vítaným způsobem placení saláru a darů je
pravidelná měsíční platba trvalým příkazem z účtu.
V dopise Židům ve 13. kapitole, 16. verši je napsáno: „Nezapomínejte ovšem na
dobročinnost a štědrost, neboť takové oběti jsou Bohu příjemné“.
Pán s Vámi,
Vaše staršovstvo.

Adventní, vánoční a novoroční program
 9.12. v 17.00













Biblická hodina s promítáním dokumentárního filmu o křesťanství (z
edice Světová náboženství od H.Künga)
13.12. v 09.00 bohoslužby, káže B.Baštecký
v 16.00 Vánoční výstava výtvarných prací žáků B.Procházkové, vánoční koncert.
14.12. v 17.00
biblická hodina s br.far. Davidem Šormem z Horní Krupé
20.12. v 09.00
vánoční dětské bohoslužby
Na ‚CT 1 v pořadu Cesty víry dokument o manželích Markových,
který se natáčel také v našem sboru při biblické hodině
21.12. v 18.00
vánoční koncert pěveckého sboru SOŠPg
23.12 v 18.00
vánoční divadlo mládeže (s písněmi a filmy) tentokrát s názvem:
Gloria et…
24.12. v 22.00
„půlnoční“ bohoslužba v evangelickém kostele
25.12. v 09.00
vánoční bohoslužby s Večeří Páně
26.12. v 09.00
bohoslužby, káže br. far.J.Fér
27.12. v 09.00
bohoslužby káže s. far.Anna Lavická z Chrudimi
31.12 v 17.00
Starý rok - bohoslužby (poté je možno se zdržet a strávit Silvestrrovský večer spolu nebo aspoň jeho část)
1.1. v 09.00
Nový rok - bohoslužby s Večeří Páně

Přiložená složenka je na Váš případný vánoční dar sboru.
Nabízíme možnost svozu na bohoslužby. V případě zájmu se ozvěte.

