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Milí přátelé, bratři a sestry,
poslední týdny roku vnímáme zvláštním způsobem. Jakoby nás obklopovala atmosféra
odlišná od jiných období v roce. Přispívají k tomu jak krátké dny s tmavými rány a rychle
nastupující tmou brzy odpoledne, tak i adventní koncerty a vánoční melodie. Čas adventu a
vánoc.
Poselství vánočních svátků dobře vyjadřuje znamení hvězdy, které přivádí mudrce
s dary do Betléma (Matouš 2,10), aby se poklonili narozenému dítěti. Hvězda je přitom také
zároveň symbolem adventu, těch necelých čtyř předvánočních týdnů.
Vánoční svátky vycházejí z betlémského příběhu (Lukáš 2,1nn): “Dnes se vám narodil
Spasitel“, zachránce, pomocník. Toto poselství, které zaznělo před dvěma tisíciletími, zkouší i
dnes zachytit a vyjádřit naději, která se nás týká a která otevírá prostor pro nás a pro další
generace našich dětí a vnuků. Za sebe i za ně neseme odpovědnost, ale nejsme na to sami.
Svůj život smíme žít s perspektivou naděje.
Do našeho času a do našeho prostoru vstoupilo něco, co má schopnost náš život
nadějně ovlivnit. Do našeho času a do našeho prostoru vstoupil někdo, kdo nám otevírá dveře
a kdo nás provází. V betlémském dítěti se k nám sklonil Bůh, jako pomoc a jako orientace.
Jako člověk Ježíš tady prožil celý náš lidský život, od kolébky po hrob, od betlémských jeslí
až po golgotský kříž, aby nakonec ještě znovu protrhl náš prostor a čas a rozevřel novou
skutečnost a nabídl nám nové možnosti, budoucnost, důvěru, naději.
A tak tedy radostné a nadějné adventní a vánoční dny.

Informace ze sboru
Potom, co byl b. farář Pavel Jun zvolen celocírkevním farářem pro mládež, kandidovalo
staršovstvo jako nového faráře b. Jaroslava Féra. Byl zvolen při mimořádném sborovém
shromáždění 13.října a ve sboru působí od 1.listopadu, a to na přechodnou dobu. Rezignuje
v předvečer nástupu nového stálého kazatele, se kterým staršovstvo jedná. Jako možný termín jeho
nástupu se rýsuje polovina roku 2015.
Mezitím nás ve sboru čeká oprava a úprava farního bytu, který byl naposledy renovován
téměř před 25 lety. Protože b. farář Fér na faře nebydlí, bude možné byt od jara 2014 bez problému
opravovat a připravit pro nového faráře a jeho rodinu (oprava oken, renovace koupelny, kuchyně a
WC, vymalování). K tomu budeme muset shromáždit nemalé finanční prostředky. Jistě také s pomocí
ústředí naší církve. Především ovšem bude záležet na našem zájmu, naší obětavosti a naší konkrétní
pomoci při této velké opravě.
V současnosti jsme jako sbor ve svízelné finanční situaci. Náklady na provoz sboru jsou stále
10.000 Kč měsíčně a zbývá nám zaplatit ještě 25.400 Kč jako druhou část letošního odvodu do
Personálního fondu. Prosíme o zvýšení obětavosti. Svůj příspěvek sboru poukazujte převodním
příkazem ze svého účtu na účet sboru číslo 0442 090 349/0800 u České spořitelny, případně poštovní
poukázkou. Nejlépe však je, když ho odevzdáte přímo při bohoslužbách.
Doporučujeme Evangelický kalendář 2014 a publikaci Na každý den 2014 (za 80 Kč) a
bratrská Hesla pro rok 2014 (za 40 Kč). Stejně tak doporučujeme časopisy: Český bratr (měsíčník,
předplatné 290 Kč), pro mládež Bratrstvo (10krát ročně, 250 Kč), Protestant (10krát ročně, 120 Kč).
Přihlásit se můžete buď přímo v redakci časopisů nebo ke společnému odběru na faře.
S b. farářem Férem se můžete kdykoli spojit na mobil 739 244 604. Najdete ho v Čáslavi na
adrese Koželuhy 74.

Advent
2. adventní neděle
3. adventní neděle
4. adventní neděle

8.12.
15.12.
22.12.

Štědrý den

24.12.

9.00
adventní bohoslužby
9.00 (před)Vánoční bohoslužby s dětmi a mládeží
9.00
adventní bohoslužby
19.00
divadlo mládeže:
“…GO HOME (aneb ze života jednoho squattera)“
22.00
Štědrovečerní zamyšlení

25.12.
26.12.

9.00
9.00

Neděle po Vánocích 29.12.

9.00

Rozhraní let

31.12.

Nový rok 2014
Čtvrtek

1. 1.
9. 1.

17.00
18.00
9.00
18.00

Vánoce
Boží hod vánoční
2. svátek vánoční

bohoslužby se svátostí Večeře Páně
vánoční bohoslužby s hostem
káže b. farář Pavel Jun
bohoslužby s hostem
káže b. senior Miloš Hübner z Trnávky
shromáždění v závěru roku
silvestrovská beseda
bohoslužby se svátostí Večeře Páně
Světový týden modliteb – ekumenické sejití u nás

Kromě toho se během týdne konají tato setkání :
Čáslav
pondělí
16.00
středa
17.00
Vinaře
čtvrtek 5.12.
16.00
Třemošnice
čtvrtek 12.12.
16.00

děti
setkání nad Biblí
u Hlaváčků
u ses. Hochmanové

Za staršovstvo sboru
Miroslav Richter,
kurátor

Eduard Wagner ml.
náměstek kurátora

Jaroslav Fér
farář

