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Program života sboru,
pravidelná setkání
bohoslužby – neděle 9.00
biblická hodina – středa 17.00
děti – pondělí 16.00
mládež – pátek (sobota) 18.00
biblická hodina Třemošnice – 2. čtvrtek v měsíci
v 17.00
biblická hodina Vinaře – 4.středa v měsíci 18.30
staršovstvo – první neděli v měsíci v 10.15
Adresa sboru:
J. Karafiáta 159
28601 Čáslav
tel. 311224915
777/187686
pavjun@centrum.cz

bankovní spojení
0442090349/0800,
Čs. Spořitelna
www.caslav.evangnet.cz

Požehnané vánoční svátky a dobrý
nový rok
Vám všem přeje staršovstvo sboru
Loupežník, soudce a mnich.
V nově objeveném archivu kláštera jednoho jihofrancouzského městečka se našly
zápisky mnicha Benedikta z cest Evropou. Lze z nich usoudit, že jedné noci se kdesi
v jeskyni v lesích sešla prazvláštní společnost. Před bouří se tu skryli tři mužové:
místní loupežník, soudce, (který byl na cestě do města k soudu), a mnich (který byl
na cestě kdovíkam). Společně rozdělali oheň a potom se dali do hovoru.
Z dochovaných poznámek mě zaujaly hlavně tyto:
Soudce: „Jen já vím o rovnováze, která k životu patří. Ty, loupežníku, umíš
jen brát, a ty, mnichu, chceš jen dávat. Život ale znamená obojí, brát a
dávat, dávat a brát, a je dobře, když je to v spravedlivé rovnováze. K tomu
jsou zákony“.
Loupežník: „Já znám jen jeden zákon: co si dobudeš a udržíš je tvoje. A
pak se můžeš stát bohatý“.
Loupežník: „Jen se divím tomu, že mnich není docela ubohý, když jen dává
a dává…“
Mnich: „Je i takový zvláštní zákon ve světě: pouštěj svůj chléb po proudu a
po mnoha dnech ti ho proud přinese shora“.
Pokračování na str. 2

Pokračování ze str. 1

Soudce: „takže mám s mnichem něco společného. Taky věří v zákon spravedlnosti
a odplaty“.
Loupežník vytáhl láhev vína, otevřel ji, a nabídl ji dokola (hle, i on dává!) a řekl
s úsměvem: „I já a mnich máme něco společného. Důležité je pro nás i srdce.
Jenže já srdce kradu a mnich ho má.“

Pokračování ze str. 1

Četl jsem a jako bych cítil chlad té jeskyně! Mohl bych v tom rozhovoru sám hodiny
pokračovat. Napadlo mě: asi jsem taky trochu loupežník, trochu soudce, trochu mnich.
Všechno umím: brát; brát a dávat (nejraději z ruky do ruky); dávat. Všechno to dělám.
Jak se to všechno a tak rozdílné dá žít a unést? Být loupežník, soudce i mnich. To je
společnost…Jak to mají spolu? Potkají se jen někdy náhodou v deštivé nevlídné noci
v nějaké jeskyni k nezávaznému rozhovoru? Který z nich má pro mě hlavní slovo? Přišel
jsem na to roztřásla mě zimnice…
Pak jsem si vzpomněl. Kdyby se tak přidal ještě Jeden…
Jedna společnost (myslím společnost Kristovu a přitom nejvíc na víno Večeře Páně) má
totiž takovýhle dosah, takovou účinnost: braní a dávání se potká, ale jinak než si dokáže
představit soudce, spíš způsobem mnicha, ale ještě jinak. Loupežník přestane být
loupežníkem, spravedlivý přestane počítat, věřící dostane za pravdu.
Nevím přesně, jak se to děje. Možná se před loupežníkem otevře něco tak nesmírného, že
se to nikdy nemůže stát kořistí, že do toho se dá jen cele přepadnout. Možná soudce
z úžasu nad tím přestane soudit a prožije svobodu, jakou dosud nepocítil. A mnich se tiše
usměje – „tohle jsem tušil, ale neměl jsem to o co, o koho opřít! A je to mnohem víc a lepší
než jsem čekal.“
Jedna společnost (myslím společnost Kristovu) nás bere do společnosti Boží…
Je mi pořád zima. Za kolik dní že už bude zase neděle?
Vlastně budou Vánoce!

PJ

Lukáš 2:9 Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich.
Zmocnila se jich veliká bázeň. 10 Anděl jim řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám
velikou radost, která bude pro všechen lid. 11 Dnes se vám narodil Spasitel,
Kristus Pán, v městě Davidově. 12 Toto vám bude znamením: Naleznete
děťátko v plenkách, položené do jeslí." 13 A hned tu bylo s andělem množství
nebeských zástupů a takto chválili Boha: 14 "Sláva na výsosti Bohu a na zemi
pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení."

Adventní, vánoční a novoroční program
 12.12. v 16.00 Vánoční výstava výtvarných prací žáků B.Procházkové,
vánoční koncert.
 18.12 v 19.00 vánoční divadlo mládeže (s písněmi a filmy) tentokrát
s názvem: Vánoční hra (příběh ze života gamblerů)
 19.12. v 09.00 vánoční bohoslužby s dětmi
 24.12. v 22.00 „půlnoční“ bohoslužba v husitském kostele
 25.12. v 09.00 vánoční bohoslužby s Večeří Páně
 26.12. v 09.00 bohoslužby
 31.12 v 17.00 Starý rok - bohoslužby (poté je možno se zdržet a strávit
Silvestrovský večer spolu nebo aspoň jeho část)
 1.1. v 09.00 Nový rok - bohoslužby s Večeří Páně, káže br. farář
M. Frydrych z Kolína
Advent a vánoce ve středisku Diakonie v Čáslavi
 Adventní výstava: Od 13. do 18. 12. 2009 od 9,00 do 15,00 hodin
můžete ve středisku Diakonie v Čáslavi shlédnout tradiční vánoční
výstavu keramické dílny, kde si můžete rovněž zakoupit dárek pro své
milé a blízké.
 Klemprdovo kočovné divadlo potěší velké i malé v pátek 17.12. 2010.
Začátek v 9,30 hodin v tělocvičně Diakonie v Čáslavi.
 Vánoční slavnost: V 15,00 hodin odpoledne ve stejný den - tedy 17.12.
2010 - jste rovněž srdečně zváni na Vánoční slavnost, kterou společně
připravují klienti Diakonie se všemi pracovníky střediska. Uslyšíte písně
v doprovodu hudební skupiny sboru ČCE z Kolína a vánoční zvěst, tak jak
ji vnímáme my, obyčejní lidé ☺
 Vánoční bohoslužby Základní speciální školy Diakonie budou
v evangelickém kostele 22.12. v 12.00








Ze sboru
Letos se podařilo vyměnit elektroinstalaci v kostele.
Přiložená složenka je na Váš případný vánoční dar sboru.
Finanční situace sboru je více méně kritická. Prosíme o zvýšení Vaší
obětavosti.
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.
Nabízíme možnost svozu na bohoslužby. V případě zájmu se ozvěte.

