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Krista.
Vám Všem přeje staršovstvo sboru

„Dej znát, že o mně v íš…“
Tuhle jsem slyšel poutavé vyprávění jednoho psychologa o „ přenosových předmětech“.
Víte, co to je?
To když se například dítě musí začít osamostatňovat a odejít na neskutečně dlouhé,
hrozné (bez maminky!) dopoledne do školky, tak prý si s sebou vezme nějakou věc, třeba
nějaké plyšové zvířátko – jako náhradu nebo jako ztotožnění maminčina vztahu. Drží sije
pod paží, občas je pohladí, prohodí s ním pár slov (třeba o mamince), polkne slzy a –
unese tu chvíli odloučení.
My už jsme většinou dávno osamostatnění. Nejsme někdy hodně sami?

víte, že
náš sbor má péčí Ivana Klinského internetové stránky? Adresa je:
www.sweb.cz/evangelici.caslav nebo www.jdi.na/ccecaslav. Jsou na ní některé
informace o sboru a pěkné fotografie. M ůžete ji doporučit známým.

Ne, asi už nebudeme chodit s plyšovými králíčky v podpaží.
I když – tuhle jsem viděl jednu velkou slečnu, které koukala z batohu plyšová žirafa, a
nevypadalo to vůbec tak špatně…
A ten psycholog, vzpomínám si, přiznal, že on si jako přenosový předmět – pro chvíle
přechodů z jedné situace do druhé, (neznámé a ohrožující) – vozívá housle. Vybavuje se
mi, že na ten kurs, (ostatně velmi podařený!), přijel trochu nepřipraven, (jak sám říkal),ale
ty housle s sebou měl. Asi v tom něco bude…
Pokračování na straně 2

Pokračování ze str. 1

Máte vy něco, čím se vám připomíná, že nejste tak docela ztracení a sami? Obraz na stěně?
Snubní prsten? Fotografie na stole? Figurku na polici? Medailonek na krku?
Dostane se k nám v té spoustě signálů, které k nám ze všech stran dolétají, také nějaký osobní
signál, při kterém je jasné, že jsem míněn, volán opravdu já? Stojím někomu za to, aby si na mě
vzpomněl? Nebo dostávám dokonce příslib potkání?!
A jestli i druzí nejsou až dost sami! Dáváte vy jim nějak najevo, že nejsou docela sami? Je mezi
signály, které vysíláme druhým – taky osobní, ten, že s nimi počítáme?
U nás docela často zazvoní dceřin telefon. Ona k němu nespěchá, a já už si taky zvykl, že
většinou zazvoní jen jednou. Už se ani neptám, co se děje. Řekla by: „ Někdo mě prozvání!“ Vklidu
si pak jde na telefonní display přečíst, kdo to byl, a vrátí mu to.
Ten psycholog vlastně také mluvil o mobilním telefonu. Říkal, že to je opravdu takový moderní
„ přenosový předmět“ . Člověk ho s sebou všude tahá, nosí jak dítě plyšového králíka, a v něm
jakoby se mu sbíhaly podstatné vztahy. „ Jsem k zastižení, kdybys náhodou chtěl, chtěla, něco
potřeboval…“ „ Mohu tě zastihnout…“
Musíme být opravdu hodně sami, když mobilní telefon je dnes nejčastěji viděný předmět. Na ulici,
v obchodě, ve vlaku, v restauraci… Každou chvíli se někdo dívá, jestli mu někdo píše nebo kdo ho
„ prozvonil“ .
Nemyslím, že bychom se měli všichni začít „ prozvánět“ (jako už asi nebudeme nosit plyšová
zvířátka). Ale dávat si navzájem (nějak) vědět, že o sobě víme, vzpomeneme si na sebe, a dát
příslib potkání, to má v naší době samoty (a nejistých, přechodových situací) ohromný význam. To
jsou zvláštní, „ svaté“ chvíle.
Ostatně: jak Bůh vám o sobě dává vědět?
A vy – dáte mu taky někdy vědět?

Hospodaření sboru

 Přiložená složenka je na salár („církev ní daň“, nebo lépe „Váš dar sboru“). Váš
dar je v elmi v ítán, protože finanční situace sboru se nijak zv láště nelepší.
Složenka v žádném případě není upomínkou!
 Probíhá přepojení fary na městskou kanalizaci. Náklad projektu je 40 000,- Zde
počítáme s pomocí Jerony mov y jednoty . Jestli ji ov šem dostaneme, to není
dosud jisté.
 Mládež obkládá v těchto dnech stěny Komenského sálu. Cena, kterou budeme
muset zaplatit za materiál je 8 000,-.
 Ještě na podzim se pokusíme o nejnutnější oprav u střechy kostela (sv épomocí)
 Na příští rok připrav ujeme (v Programu regenerace kulturních památek a
městský ch památkov ý ch zón) oprav u fasády v ěže našeho kostela, aby chom
v následujících létech pokračov ali v oprav ách střechy . Náš finanční podíl na této
akci by měl bý t kolem 150 000,-.













Program života sboru
bohoslužby – neděle 9.00
bohoslužby v Bousov ě – prv ní neděle 10.30
biblická hodina – středa 17.00
setkání dětí – pondělí 16.15
setkání malý ch dětí (předškolní) v e čtv rtek v 15,15 (nov á aktiv ita sboru, děti
pak odv ezeme domů)
konfirmační cv ičení – čtv rtek 17.00
mládež – pátek nebo sobota v 17.00 (dle dohody , inf. na tel. 777/187686
nebo 777/201108)
biblická hodina Třemošnice – 2.čtv rtek 18.00
biblická hodina Horky – 2.středa 18.30
biblická hodina Vinaře – 4.středa 18.30
staršov stv o – prv ní středu v měsíci v 18.30

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

Připravujeme:

 12.10. sborový den, 220 let od založení sboru.
Program:
- při bohoslužbách bude kázat br. farář F. Pavlis (někdější čáslavský farář)
- po bohoslužbách výlet do Močovic (pův odního sídla sboru)
- společný oběd
- přednáška br. faráře B.Bašteckého (minulého čáslav ského faráře) o
odkazu doby „tolerančního patentu“
- prohlídka Diakonie Marta v Čáslav i (v bý v além učitelském ústav u)
- v e sboru si můžete zakoupit k této příležitosti v y daný sborník, v kterém
najdete informace o době Tolerančního patentu, o začátcích ev angelických
církv í u nás, přepis nejstarší části kroniky čáslavského sboru (!), fotografie
z historie i současnosti sboru.
(Cena sborníku je 100,- - což obnáší pouze náklady s kopírov áním a
v azbou publikace, která má 80 stran).

 19.10. slav nost díkůvzdání za žně s Večeří Páně
 nabízíme bratřím a sestrám, kteří by chtěli přicházet na bohoslužby či jiná
setkání, sv oz auty

