Farní sbor Českobratrské církve
evangelické v Čáslavi
……………………………………………………………………………………………………………..

Jana Karafiáta 159, 286 01 Čáslav
internet: caslav.evangnet.cz
telefon : 739 244 604 (farář J. Fér)

účet : ČS 0442 090 349 / 0800
e-adresa: caslav@evangnet.cz
776 294 778 (kurátor V. Homolka)

ADVENT a VÁNOCE 2014

Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.
Lukáš 2,11

Toto slovo z Lukášova evangelia se nám spojuje s vánocemi. Ale s vánocemi se nám
spojuje i ledacos dalšího, řada věcí a skutečností i zvyků. Však historie vánočních svátků sahá
hodně hluboko do minulosti, až do 4. století. Vánoce jako svátky vytvořila církev, jsou jejím
dílem. Církev tehdy ovšem použila a přeznačila starší tradici svátků slavených v tomto ročním
období. V průběhu všech dalších staletí k tomu pak přibyla řada tradičních zvyků a obyčejů,
včetně „bohaté“ církevní tradice.
To všechno, co se k vánočním svátkům za ta staletí nabalilo, nám zastiňuje a leckdy přímo znemožňuje, abychom vůbec dokázali porozumět té vánoční Lukášově zprávě. Už také proto, že ta zpráva nijak nemluví o Vánocích, ani není určována ročním obdobím. Vlastně to
Lukášovo vyprávění není vánoční zprávou, ale vypráví o narození dítěte v Betlémě. A tak je
to betlémská zpráva, betlémské poselství.
A je to poselství pro nás dnes. Vždyť to nám se narodil Spasitel. Nás se to týká, o nás
tady je řeč, ne o těch před dvěma tisíciletími. My dnes, stejně jako pastýři a mudrci tehdy, stojíme nejdřív v údivu nad tím, že „se Bůh sklonil k nám“. To je ta betlémská zpráva: Bůh
vstoupil naplno do našeho lidského světa, z Boží věčnosti do naší časnosti. A prošel celým naším životem, a to se vším všudy - od narození v Betlémě až po smrt na golgotském kříži.
Nestalo se to proto, aby Bůh nějak sám sebe uspokojil. Stalo se to kvůli nám. My sami
patříme do toho betlémského příběhu o zjevení Boží lásky. Když tady to zaslechneme a když
nás tohle zachytí, tak mizí údiv a nad vánoční idylou se otevírá nová skutečnost a rozevírá nadějná budoucnost. Ustupuje nejistota, soběstřednost a strach a nastupuje vděčnost.

Milí přátelé, bratři a sestry,
přejeme vám spokojené, radostné a požehnané vánoční svátky i všechny další dny v novém
roce. Dejme se vést betlémským příběhem, ve kterém se nám a dnes otevírá síla Boží lásky.
Zveme vás do všech shromáždění, která se v našem evangelickém čáslavském sboru konají během adventu, o Vánocích i dál v roce 2015 :
Ve středu 10.12. zveme do biblické pro zaměstnané, která je každoměsíční možností se setkat a
společně hovořit.
Na (před)vánoční slavnosti se sejdeme s dětmi a mládeží již 3. adventní neděli 14.12. dopoledne.
Tutéž neděli odpoledne se koná v kostele setkání při svíčkách s výstavou výtvarných prací žáků
ze školy Blahoslavy Procházkové.
Ve čtvrtek 18.12. budeme při biblické v Třemošnici slavit Večeři Páně.
Večer na 4. adventní neděli 21.12. je určen pro tradiční divadlo mládeže – letos film „Světlo“.
Advent ukončí 24.12. štědrovečerní zamyšlení v kostele ve 22 hodin.
Na Boží hod a na Nový rok budeme společně slavit svátost Večeře Páně.
Na 2. svátek vánoční 26.12. přivítáme na kazatelně ses. farářku Magdalenu Ondrovou z Kolína
a v neděli 28.12. br. faráře Ondřeje Zikmunda z Kutné Hory.
Všichni jsme také zváni k silvestrovskému setkání s pobožností navečer 31.12.

Ze sboru a seniorátu
Při výročním sborovém shromáždění bylo na dalších šest let zvoleno nové omlazené
staršovstvo. Na své ustavující schůzi 13.4. zvolilo novým kurátorem br. Václava Homolku,
jeho náměstkem se opět stal br. Ing. Eduard Wagner. Slib presbyterů i náhradníků přijal
v neděli 29.6. náměstek seniora br. farář Jan Plecháček z Heřmanova Městce. Zároveň vykonal
instalaci br. faráře Jaroslava Féra.
Také ve vedení našeho Chrudimského seniorátu došlo ke změně. Na konventu 22.11. byl
novým seniorem zvolen br. farář Jakub Keller z Horní Čermné, jeho náměstkem byl znovu
zvolen br. farář Jan Plecháček.
V neděli 12.10. jsme byli při bohoslužbách svědky konfirmace čtyř mladých lidí, dva z nich
byli současně pokřtěni. Od listopadu se tak obnovují měsíční setkání mládeže. Pravidelně se
také schází i skupinka dětí. Na tyto pondělní schůzky zveme i další děti.
Čáslavský hudební festival probíhal 9.8. již po osmé na zahradě střediska Diakonie. V neděli
nato kázala ses. farářka Drahomíra Dušková Havlíčková, která je kandidátkou na novou
farářku našeho sboru. Přijala pozvání staršovstva do schůze na 1. adventní neděli 30.11.

Oprava farního bytu
Začíná nákladná oprava bytu faráře. Jedná se o částku jeden a čtvrt milionu korun, podle celkového nacenění nutných oprav a úprav. Získali jsme dar od ústředí Jeronýmovy jednoty
300 tisíc korun. Ústřední shromáždění JJ dále doporučilo náš sbor, „kromě daru ze sbírky darů,
také na dar z Projektkatalogu Gustav Adolf Werk 2016 ve výši 700.000 Kč na rekonstrukci

bytu faráře“. Na tuto částku bude mít sbor tzv. překlenovací půjčku, takže máme zajištěny
finance na podstatnou část opravy farního bytu.
V současné době se chystá oprava střechy a svodů, výběrové řízení už proběhlo. Je připraven
projekt ústředního topení. Část prací chceme udělat svépomocí, při těchto pracích staršovstvo
uvítá pomoc dobrovolníků z řad členů sboru.

Naše společná obětavost
Přesto zůstává ještě částka cca 200 tisíc korun, abychom mohli celou opravu realizovat bez
toho, že bychom určité věci „nedotáhli“. Proto se obracíme na vás všechny s výzvou
i prosbou, abyste kromě finanční částky na letošní salár a na salární příspěvek roku 2015 přispěli svým darem na opravu bytu faráře.
Jak tento dar, tak salární příspěvek (určený na běžný provoz sboru) můžete poukázat převodem na sborový účet u České spořitelny číslo 0442 090 349/0800 nebo odevzdat při nedělních, i svátečních, bohoslužbách. Nově se stal pokladníkem sboru MUDr. Miroslav Nulíček,
Svůj finanční příspěvek můžete předat v ordinačních hodinách přímo jemu v ordinaci v Čáslavi, Fibichova 1338 (mobil 732 439 713).

Nová farářka
Staršovstvo začíná se ses. farářkou Duškovou připravovat její povolací listinu. Máme naději,
že podle předpokladu proběhne celá rekonstrukce farního bytu včas a od léta příštího roku bude mít náš sbor novou farářku.

Nabídka
Doporučujeme přihlásit se ke stálému odběru časopisů: Český bratr (12 čísel, roční předplatné
290 Kč) - časopis Protestant (10 čísel, roční předplatné 120 Kč) - časopis pro mládež „nota
nebe“ (10 čísel, roční předplatné 250 Kč) - Kostnické jiskry (37 čísel, roční předplatné
481 Kč). Doporučujeme platit alespoň pololetní předplatné.
Nabízíme Evangelický kalendář 2015 (uspořádaly Drahomíra Dušková Havlíčková a Olga
Mrázková) a příručku Na každý den 2015 (je inspirována Husovým výročím) – po 90 Kč.

Pravidelná setkávání
Upozorňujeme a zveme vás všechny také k pravidelným týdenním a měsíčním
setkáním během týdne na faře :
setkání pro děti
setkání nad Biblí
setkání mládeže

pondělí
středa
pátek (po domluvě)

16:00
16:00
18:00

biblická pro zaměstnané/diskusní kroužek
biblická hodina Třemošnice
zpravidla
biblická hodina Vinaře u Hlaváčků

2. středa v měsíci
3. čtvrtek v měsíci
pátek (po domluvě)

18:15
16:00
16:00

Prosinec 2014
1. pondělí
2. úterý
3. středa
4. čtvrtek
5. pátek
6. sobota
7. neděle
8. pondělí
9. úterý
10. středa
11. čtvrtek
12. pátek
13. sobota
14. neděle

15. pondělí
16. úterý
17. středa
18. čtvrtek
19. pátek
20. sobota
21. neděle

22. pondělí
23. úterý
24. středa
25. čtvrtek
26. pátek
27. sobota
28. neděle
29. pondělí
30. úterý
31. středa

16:00

biblická pro děti

16:00

biblická Čáslav

14:00
09:00
09:15
16:00

setkání starší mládeže s dětmi
bohoslužby
nedělní škola
biblická pro děti

16:00
18:15

biblická Čáslav
biblická pro zaměstnané / diskusní kroužek

16:00

biblická Vinaře

u Hlaváčků

09:00
16:00
16:00

(před)vánoční bohoslužby
s dětmi a mládeží
v kostele při svíčkách s Blahoslavou
biblická pro děti

3. adventní
10:00 u kávy a čaje
Procházkovou

16:00
16:00
18:00

biblická Čáslav
biblická Třemošnice s Večeří Páně
vánoční mládež

09:00
09:15
19:00

bohoslužby
nedělní škola
„divadlo mládeže“ – film „Světlo“

4. adventní
10:00 u kávy a čaje

22:00
09:00
09:00

Štědrovečerní zamyšlení
vánoční bohoslužby s Večeří Páně
bohoslužby – káže far. Magdalena Ondrová

v kostele
10:00 u kávy a čaje
10:00 u kávy a čaje

09:00

bohoslužby – káže far. Ondřej Zikmund

10:00 u kávy a čaje

17:00

Silvestrovské setkání s pobožností

v Diakonii
2. adventní
10:00 u kávy a čaje

u ses. Hochmanové

1. ledna 2015 bohoslužby se sv. Večeří Páně v 9 hodin

Za staršovstvo

Jaroslav Fér, farář
Václav Homolka, kurátor
Eduard Wagner, náměstek kurátora

