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Tento Betlém vyřezal Petr Trnka z Ronova n.D.

„„A v té krajině byli pastýři pod širým nebem

a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda.
Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich.
Zmocnila se jich veliká bázeň.
Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost,
která bude pro všechen lid.
Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.
Toto vám bude znamením:
Naleznete děťátko v plenkách,
položené do jeslí.“
(Lukášovo evangelium 2. kapitola, verše: 8-12)

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Čáslavi

Milí přátelé,
vstupujeme do adventního času a vyhlížíme vánoce, svátky Božího
sklonění a potěšení. Právě v tuto dobu Vás chci pozdravit z našeho
čáslavského sboru a popřát Vám hojnost pokoje a radosti, dostatek
sil, odvahy a naděje!
Zdravím Vás, s kterými jsem se už během svého tříměsíčního
působení v čáslavském sboru potkala i Vás, se kterými se ještě
osobně neznám. Zdravím Vás, kdo jste v nemocnicích, v domovech
s pečovatelskou službou, i Vás, kdo už se těžko do našeho sboru
dostáváte, i Vás, kdo jste ztratili se sborem kontakt. Zdravím Vás,
kdo letos budete u štědrovečerní večeře někoho milovaného
postrádat.
Doufám, že se s Vámi v příštím roce uvidím u Vás doma nebo u nás
v kostele nebo někde jinde a těším se na vzájemné obohacování.
Po tříměsíčním sžívání s čáslavským sborem vidím, jak bohatá je
historie tohoto sboru a jak úžasná obdarování mají jeho členky a
členové. Věřím, že v nadcházejícím roce budeme mít mnoho
příležitostí se navzájem více poznat a společně vytvářet otevřené
společenství víry, lásky a přijetí. Na to se těším!

Vaše farářka Drahomíra Dušková Havlíčková

VÁNOČNÍ MODLITBA
Pane Bože, náš nebeský Otče,
v této vánoční době jsme tak křehcí a zranitelní.
Jsme otevření a citliví. Ve vzduchu poletuje sníh, všude jsou slyšet
koledy, sedíme u stromečku, rozbalujeme dárky a vybavují se nám
vzpomínky na dětství, vzpomínky na maminku a tatínka, na sourozence,
na vánoční stromeček, na vůni cukroví. Vybavují se nám vzpomínky,
jak jsme slavili Vánoce se svými dětmi, se svými nejbližšími, jakou měli
radost, když rozbalovali dárky, jak jsme zpívali Narodil se Kristus Pán,
jak jsme šli sněhem do kostela. Vybavují se nám také Vánoce, kdy nám
někdo milovaný chyběl u stolu a nám po něm bylo smutno.
To všechno a mnohem víc se mísí v našich myšlenkách, a proto jsme tak
křehcí a citliví. Chceme všechno nachystat, naklidit, nazdobit, aby i ty
letošní Vánoce byly krásné. Pane, dej ať při tom všem nezapomínáme,
proč vlastně Vánoce slavíme. Slavíme je proto, že ty jsi se stal křehkým a
zranitelným. Narodil ses jako dítě, jako malé bezbranné dítě.
Ty jsi nám, Pane, dal ten dárek nejvzácnější, svého Syna Ježíše Krista,
který se pro nás narodil, zemřel a nakonec byl vzkříšen.
Za to ti děkujeme, za to tě chválíme a vyvyšujeme. Amen.

ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ
V jedné prastaré adventní písni se zpívá: „Aj, čas vzácný přišel, v němž
Pán slávy vyšel k spasení lidskému.“
V tomto vzácném adventním čase se právě nacházíme.
Je nám dán, abychom čekali na světlo, na andělské zvěstování,
Boží narození.
Je nám dán, abychom se zastavili a přemýšleli o své cestě.
V dnešní době, když se naplní čas a narodí se miminko, velmi často
šťastní rodiče rozesílají hned po porodu svým nejbližším radostnou
smsku, kde se uvádí míry a váhy miminka, přesná hodina narození
a další podrobnosti.
Když se naplnil čas a narodil se Ježíš v betlémské stáji, zprávu o jeho
narození dostali jako první úplně neznámí lidé, obyčejní pastýři. Střídali
se v hlídkách u svých stád, byli zrovna na stráži a náhle se cosi rozzářilo
a nebyl to display jejich mobilu, ale byl to anděl Páně, který jim zvěstoval
zprávu o narození Spasitele.
Když se narodí dítě, mají radost především jeho rodiče, celá široká
rodina, všichni přátelé a známí. Když se narodil Ježíš byla to radost pro
všechen lid, pro známé i neznámé, pro bohaté i chudé, pro čisté i
špinavé, pro vzdálené i blízké, pro pastýře i pro krále, pro mne i pro
tebe.
V Ježíši se totiž rodí do světa Boží naděje, že všichni lidé mají šanci na
spasení, na nalezení, na přijetí. V Ježíši se Bůh vydává za lidmi, vydává
se lidem, dává se a rozdává. A je na nás, zda jeho volání zaslechneme,
zda jeho lásku přijmeme, zda jeho milosrdenství a odpuštění mezi sebou
rozhojníme.
Vánoce jsou svátkem Božího sklonění k lidem. Bůh nám dal veliký dar,
svého Syna Ježíše Krista. Marie ho přijala do svého lůna.
Josef ho přijal pod svou ochranu. Přeji nám všem, abychom ho přijali do
svého života.
Přeji Vám krásné a požehnané Vánoce plné radosti z Boží
blízkosti a těším se na setkání s Vámi.

POŽEHNÁNÍ
Ať Vám milost dělá život krásným a bohatým před Boží tváří.
Láska ať Vás provází a hřeje a ať Vás brání před chladem a mrazem
lidské zloby. A Boží pravda ať Vám svítí na cestu, když se moci chopí
tma. Amen

Ze života sboru – ohlédnutí a vyhlédnutí

OHLÉDNUTÍ
Prožili jsme společně krásný podzim plný různých setkání a akcí. Nedělní
bohoslužby jsou křižovatkou sborového života. První neděli v měsíci slavíme
večeři Páně a jsou společné bohoslužby pro malé i velké. Ostatní neděle je pro
děti vždy připravena „nedělka“. Po bohoslužbách se ještě zdržíme na kávu a
čaj a kus řeči. V září jsme byli svědky křtu malé Karolínky Rokosové. V říjnu
byl naším hostem nově zvolený synodní senior Daniel Ženatý. Mluvil o tom, jak
vidí svou církev a vyslovil přání, aby naše církev byla zdravě sebevědomá, aby
si stále nenaříkala a žila radostně. V říjnu se také uskutečnila velká sborová
brigáda, při které jsme za hojného počtu „pracujících“ naplnili velký kontejner
odpadu, uklidili jsme kostel, vyklidili venkovní přístavky a připravili
Komenského síň a přilehlé prostory na zimní setkávání. Všem děkujeme za
pomoc. V neděli 25. října byla slavnostně uvedena na náš čáslavský sbor nová
farářka Drahomíra Dušková Havlíčková. Sešlo se hodně členů sboru, hostů
z okolních sborů, ze seniorátu a přátel. Celou slavnost zdokumentoval
Benjamin Skála a je možné se podívat na jeho fotky:
http://benfoto.rajce.idnes.cz/Instalace_Drazi_Duskove_Havlickove%2C_Caslav/

V adventu jsme se připojili spolu s Diakonií k mezinárodní akci „KRABICE OD
BOT“ – děti mohou darovat dárky jiným dětem, které jsou v nelehké životní
situaci. Krabic se sešlo více než 130. Jsme rádi, že tato akce vzbudila takový
ohlas a že je spousta nadšených malých i větších dárců. To je dobrá zpráva, že
děti a mládež chtějí obdarovávat. Krabice putují do Azylového domu Diakonie
Vlašim, do čáslavských zařízení oblastní Charity Kutná Hora – do
nízkoprahového střediska Domek a rodinného centra Kopretina, dětem ze
sociálně slabých rodin v Čáslavi a v okolí, do Pobytového střediska Kostelec
nad Orlicí a dalších zařízení. Všude tam z nich budou mít děti radost!
Letos v Adventu chceme také navázat na tradici dobročinných trhů, které
pořádal spolek Marta v našem sboru – dáváme prostor fair tradu, neziskovým
organizacím, Diakonii, aby mohli prodávat své výrobky a tak chceme podpořit
dobrou věc.
Nedělní bohoslužby jsou středem sborového života. Je to křižovatka, kříží se tu
cesty všech generací – od miminek až po devadesátileté. Během týdne z té
křižovatky vedou jednotlivé cesty a scházíme se k různým setkáním více méně
podle věku – schází se DĚTI k biblickým hodinám, před první adventní nedělí
přespávaly děti na faře, povídali jsme si o Adventu, napekli jsme spoustu
perníčků a užili si noční bojovku, kterou pomohla připravit mládež. Děti
společně s mládeží nacvičují vánoční divadlo, které budete mít možnost zažít
3. adventní neděli 13. prosince. Schází se jednou za 14 dní MLÁDEŽ,
zabýváme se vztahy v Bibli, je to otevřené setkávání, takže kdokoliv má chuť
se k nám přidat, bude vítán.
Schází se DOSPĚLÍ každý týden ve středu nad Biblí. Jednou za čtrnáct dní se
otevírá PROSTOR PRO … diskuzi, hosty, film. Schází se jednou za měsíc
rodiče s předškolními dětmi „BROUČCI“.
Schází se starší a pokročilí jednou za měsíc v KAVÁRNIČCE v Diakonii a
společně vzpomínáme nebo si zveme hosty. Scházíme se k biblickým chvilkám
v DIAKONII. A pak se v neděli zase naše cesty spojí a jsme všichni společně
kolem Božího slova a kolem Kristova stolu. A to je moc pěkné.
K tomu všemu Vás zveme!

VÝHLEDY
Leden se každoročně nese v duchu ekumeny. Ve spolupráci s ostatními
křesťanskými církvemi v Čáslavi připravíme společný program v rámci Týdnu
modliteb za jednotu křesťanů, který se bude konat od 18. do 25. ledna 2016.
Tématem nadcházejícího Týdne modliteb je „Povoláni hlásat mocné skutky
Páně“ (1P 2,9).
Staršovstvo rozhodlo, že bohoslužby na Nový rok 1.1.2016 se konat nebudou,
sejdeme se k novoročním bohoslužbám první lednovou neděli 3.1.2016 a bude
při nich vysluhována také večeře Páně. O podobě bohoslužeb a o různých
bohoslužbách během církevního roku chceme s Vámi se všemi mluvit na
výročním sborovém shromáždění. Chystáme se také připravit anketu týkající se
právě bohoslužeb – jejich liturgie, četnosti vysluhování večeře Páně, zpěvu,
zapojení laiků při bohoslužbách atd.
Na staršovstvu se často vrací myšlenka a chuť navázat na myšlenku a práci
dobročinného spolku Marta, jehož členové by pořádali různé charitativní akce,
navštěvovali a přiváželi na bohoslužby starší členy sboru apod.

ČTYŘLETÁ PÍSMÁCKÁ OBNOVA 2015-2018
Chceme Vás pozvat k čtyřleté biblické obnově 2015 -2018. Evangelíkům se
v minulosti přezdívalo „Písmáci“. Nebyla to hanlivá přezdívka ani nadávka, ale
byla to čest – evangelíci se vždy vyznačovali hlubokou znalostí Bible.
Bohužel se nám tato znalost a zájem o Bibli z naší tradice vytrácí a to je
škoda. Spolu se staršovstvem jsme se rozhodli, že od září 2015 do roku 2018
společně projdeme celou Bibli – Starý i Nový Zákon – s dětmi na nedělce, na
středečních biblických hodinách a v kázáních.
Toto období je navíc lemováno mnoha důležitými a s Biblí spojenými výročími,
která si také chceme připomínat:
ROK 2015 – je rokem Mistra Jana Husa.
ROK 2016 – rok Hlaholské bible a rok Mistra Jeronýma Pražského
- 600 let od doby, kdy byla v pražském klášteře Na Slovanech (zvaného
Emauzy) dopsána bible, zvaná dnes Hlaholská či Vyšebrodská. Jedná se
o unikát, neboť jde o staročeskou bibli, napsanou pomocí hlaholské abecedy
kvadrátního typu
- 600 let od uvěznění smrti Husova kolegy a přítele, mistra JERONÝMA
PRAŽSKÉHO, byl v Kostnici vězněn, vyslýchán, odsouzen a nakonec
30. června jako kacíř upálen.
ROK 2017 – rok Reformace
- 500 let od počátku německé reformace – roku 1517 přibil Martin Luther
svých 95 tezí na dveře kostela ve Wittenbergu
ROK 2018 – rok Českobratrské církve evangelické
- 100 let od založení Českobratrské církve evangelické
- 100 let od konce první světové války a rozpadu Rakousko-uherské říše
Všechny tyto události a mnoho dalších si budeme připomínat – v kázáních,
v přednáškách, výstavách, koncertech i případných výpravách na oslavy
(např. na výročí reformace do Německa) apod.

NABÍDKA ČASOPISŮ A PUBLIKACÍ
Je možné se stát pravidelným předplatitelem církevních časopisů, poštovné
bude platit sbor a předplatné vy: Český bratr (12 čísel, roční předplatné
290,-Kč); nezávislý evangelický měsíčník Protestant (10 čísel, roční
předplatné 220,-Kč, v odůvodněných případech 120,-Kč), časopis pro mládež
„Nota nebe“ (10 čísel, roční předplatné 250,-Kč) a týdeník Kostnické jiskry
(37 čísel, roční předplatné 481,-Kč). Doporučujeme uhradit předplatné v lednu,
případně v lednu a v červnu.
Nabízíme Evangelický kalendář 2016 „Dobrý den“ (uspořádaly Lenka
Ridzoňová a Jana Plíšková), čtení Na každý den 2016 (uspořádal David
Sedláček) – po 90,-Kč a Hesla Jednoty bratrské 2016 za 40,-Kč.
PODĚKOVÁNÍ
Staršovstvo děkuje všem za veškerou duchovní i praktickou pomoc (úklidy,
služby, hudební doprovod, vedení nedělky a další) a za všechny poskytnuté
dary. Děkujeme, že finančně přispíváte salárem a dary na sborové,
celocírkevní i charitativní aktivity. Pokud jste ještě letos neměli příležitost
přispět, můžete tak učinit přiloženou složenkou, převodem na sborový účet
nebo osobně. Sbírka na opravu farního bytu bude ukončena ke konci roku a
zpráva o hospodaření bude předložena v příštím sborovém dopise a na
výročním sborovém shromáždění.
ČÍSLO SBOROVÉHO ÚČTU JE: 0442 090 349/0800
Každý dárce obdrží do konce února potvrzení o celkové výši poskytnutých darů
a salárů za předchozí kalendářní rok, které slouží jako příloha k daňovému
přiznání/ doklad pro účetního v zaměstnání. Daňový základ bude poté snížen o
výši poskytnutých darů. V závislosti na výši příjmů Vám následně finanční úřad
vrátí přeplatek na dani ve výši cca 15% poskytnutých darů

PASTORACE A ROZHOVORY
Farářka sboru je Vám také k dispozici pro osobní rozhovory, předkřestní a
předsvatební přípravu, rozhovory a doprovázení při úmrtí někoho blízkého,
návštěvu v nemocnici, návštěvy doma i vysluhování svátostí.
Neostýchejte se dát vědět!
Možnost osobních rozhovorů na faře v úředních hodinách ve středu od
9,00 do 11,00 hodin nebo jindy po domluvě na telefonu 774 216 408.

HLEDÁME další DOBROVOLNÍKY
Hledáme rodinu nebo i jednotlivce, kteří by byli ochotni převzít 1x za čtvrt roku
úklid kostela a sborových prostor. Pokud máte chuť a čas s čímkoliv ve sboru
pomoci, do něčeho se zapojit, budeme rádi.

Děkujeme Vám všem, kdo jakkoli pamatujete na svůj sbor.

Za staršovstvo farářka Drahomíra Dušková Havlíčková a kurátor Václav Homolka

SBOROVÝ PROGRAM PROSINEC 2015
13.12. neděle
3.ADVENTNÍ
NEDĚLE

9:00

10:30
16-18

14.12. pondělí
15.12. úterý
16.12. středa

17.12. čtvrtek

15:00
17:00
19:00
9-10

12:00
17:00

VÁNOČNÍ SLAVNOST pro malé i
velké – vánoční divadlo dětí a
mládeže
Posezení u kávy a čaje
Setkání staršovstva
ADVENTNÍ DOBROČINNÝ TRH
rukodělné výrobky, kávy, čaje, a
čokolády fair-trade, výrobky
Diakonie ČCE atd.

far. Drahomíra
Dušková Havlíčková

Komenského síň

Vánoční puding s dětmi
Vánoční biblická hodina pro dospělé
PROSTOR PRO… ADVENTNÍ
VEČER se zpěvy z TAIZE.
ADVENTNÍ KAVÁRNIČKA s
Kavárna Diakonie
hostem a s punčem v kavárně Diakonie
Paní Alena Al Sharua z Diakonie Čáslav
bude povídat o slavení Vánoc v Sýrii
Kostel
VÁNOČNÍ KONCERT
Kostel
VÁNOČNÍ KONCERT
skladby českých a světových autorů
klasické a populární hudby a pásmo koled
v úpravě A. Tučapského.
Účinkuje: Pěvecký sbor Střední odborné
školy pedagogické v Čáslavi pod vedením
prof. Jany Vratové, za klavírního
doprovodu prof. Lukáše Ondrašíka a prof.
Ilony Pipkové. Vstupné 50 Kč.

18.12. pátek
19.12. sobota
20.12. neděle
4.ADVENTNÍ
NEDĚLE

21.12. pondělí
22.12. úterý
23.12. středa
24.12. čtvrtek
ŠTĚDRÝ
VEČER
25.12. pátek
BOŽÍ HOD
VÁNOČNÍ
26.12. sobota
27.12. neděle

11:00

VÁNOČNÍ SLAVNOST DIAKONIE
v kostele a v Diakonii

9:00

BOHOSLUŽBY
Posezení u kávy a čaje

far. Drahomíra
Dušková Havlíčková

18:00

tradiční DIVADELNÍ
PŘEDSTAVENÍ MLÁDEŽE
s filmem „KUDY KAM?“ – představí
evangelická mládež z různých koutů

Komenského síň

22:00

far. Drahomíra
Dušková Havlíčková
a mládež
far. Drahomíra
Dušková Havlíčková

9:00

ŠTĚDROVEČERNÍ ZASTAVENÍ
v kostele při svitu svíček, se zpíváním a
poezií
SLAVNOSTNÍ VÁNOČNÍ
BOHOSLUŽBY PRO DĚTI I
DOSPĚLÉ s vysluhováním večeře Páně
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY

9:00

HUDEBNÍ BOHOSLUŽBY

9:00

hudbou je bude provázet zpěvák a kytarista
skupiny Oboroh Slávek Klecandr, slovem
farářka Drahomíra Dušková Havlíčková

far. Drahomíra
Dušková Havlíčková
far. Drahomíra
Dušková Havlíčková

PRAVIDELNÝ SBOROVÝ PROGRAM
Neděle od 9,00 hodin (v zimním období v Komenského síni)
BOHOSLUŽBY
Většinou 1. neděli v měsíci budou bohoslužby pro malé i velké – tak aby jim
rozuměly i děti a budou s vysluhováním Večeře Páně.
Ostatní neděle souběžně s bohoslužbami probíhá Nedělka (bohoslužby pro
děti) a po bohoslužbách setkávání všech při kávě, čaji a rozhovoru.
STARŠOVSTVO se schází většinou 2. neděli v měsíci po bohoslužbách.
Středa od 15,00 hodin (fara Čáslav)
BIBLICKÁ HODINA PRO MLADŠÍ i STARŠÍ DĚTI
Středa od 17,00 hodin (fara Čáslav)
BIBLICKÁ HODINA PRO DOSPĚLÉ
Setkání spolu navzájem nad otevřenou Biblí – necháme se obohatit starými
biblickými texty a budeme hledat jejich propojení s našim životem, s naší
dobou, s tím, co právě prožíváme. Probíráme příběhy z 1. knihy Mojžíšovy.
Biblické hodiny ve Vinařích a v Třemošnici se budou konat podle dohody.
Středa od 18,30 hodin (vždy 1. středu v měsíci bez hosta a 3. středu v měsíci
s hostem) PROSTOR PRO … diskuzi o současných tématech, o tom, co nás
zajímá, pálí, těší – z pohledu Bible i z pohledu hostů – odborníků na dané
téma. V lednu 6.1. v 18,30 hodin Tříkrálové setkání a 20.1. v 18,30 Prostor pro
ekumenu (Týden modliteb za jednotu křesťanů). V únoru 3.2. a 17.2.
V březnu 2.3. a 16.3.
Čtvrtek od 9-11 hodin kavárna Diakonie
KAVÁRNIČKA PRO STARŠÍ A POKRO-ČILÉ
V roce 2016: vždy 2. čtvrtek v měsíci 14.ledna, 4.února (z důvodu prázdnin),
10.března, 14.dubna, 12.května a 9.června.
Středa 6. ledna od 9-11 hodin „BROUČCI“ – setkání předškolních dětí s rodiči
v Diakonii škola, Komenského náměstí (dříve kavárna Šálek kávy)
VŠECHNA SETKÁNÍ JSOU OTEVŘENÁ A VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI!
FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V ČÁSLAVI
Jana Karafiáta 159, Čáslav 286 01
Číslo účtu: Česká spořitelna 0442 090 349/0800
E-mailová adresa: caslav@evangnet.cz
Telefon: Tel. 774 216 408 (farářka), 776 294 778 (kurátor)
Informace a zprávy ze sboru najdete na internetu: http://caslav.evangnet.cz/

