
 
VÁNOČNÍ DOPIS 

2016 
 

 
 

 

„Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo;  
nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo.  

Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn,  
na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno:  

„Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“  
Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově  

a na jeho království.“ 
 

(Iz 9,1 a 5-6) 
 
 

 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické   

v Čáslavi 
 



 
VÁNOČNÍ POZDRAV 

 
Milí přátelé, 
Začal nový církevní rok, začal Advent. V Adventu mluvíme a  
zpíváme o příchodu Páně. Může to znít jako fráze, ale také nemusí. 
Myslím, že právě v tomto předvánočním čase, kdy jsme vnímavější 
než jindy, můžeme velmi intenzivně prožít příchod pokoje do našeho 
neklidu, příchod lásky do našich složitých vztahů, příchod naděje do 
našich obav a starostí, příchod laskavého Boha do našich životů. 
Přeji Vám, abyste byli vnímaví a všímaví k Božímu přicházení a také 
k sobě navzájem a chci Vás pozvat k slavení Adventu i Vánoc k nám 
do evangelického sboru v Čáslavi.  
  
Zdravím Vás, s kterými jsem se už během uplynulého roku stihla 
seznámit a potkat i Vás, se kterými se ještě osobně neznám a těším 
se na setkání v příštím roce.  
Zdravím Vás, kdo jste byli v minulém roce u nás v čáslavském sboru 
pokřtěni či oddáni i Vás, kdo jste v minulém roce prožili zármutek 
nad úmrtím někoho blízkého.  
Zdravím Vás, kdo letos Vánoce oslavíte v nemocnici, v domovech 
s pečovatelskou službou, na cestách, daleko od svých blízkých i Vás, 
kdo budete slavit Vánoce doma se svými nejbližšími. 
Zdravím Vás, kdo letos budete slavit Vánoce poprvé s nově 
narozeným miminkem i Vás, kdo 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. 
 
Vaše farářka Drahomíra Dušková Havlíčková 
 

VÁNOČNÍ MODLITBA (M. Vejvoda) 
 
Pane, 
v tomto období, kdy se den krátí a temnota noci dostupuje vrcholu, 
připomínáme si tvůj příchod. Příchod světla do temnoty, naděje do 
beznaděje. Okamžik, kdy se živý Bůh stal jedním z nás.   
Děsíme se temnoty pohledu do budoucnosti, pohledu okolo sebe, 
pohledu do svého srdce, ale tam kde je tvá záře, tam se nemusíme bát. 
Přijď, Pane a prozař nadcházející svátky  svou přítomností a zůstaň  
s námi stále. Nauč nás odrážet tvé světlo dál. Amen 
 
 



VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ 
 
Milí přátelé, 
vstupujeme do adventního času a vyhlížíme vánoce, svátky Božího 
sklonění a potěšení.  
Zatímco zpravodajství novinová, internetová, televizní i rozhlasová 
přetékají zprávami o nejistotě eura, o jistotě korupce na každém 
kroku, o zeslabující koruně a zesilujícím rasismu a nacionalismu, 
biblická svědectví přetékají zprávami o naději v beznaději, o světle 
v temnotách, o splnění Božích slibů a příchodu Spasitele mezi nás.  
 
Zatímco nás všechny rozzářené a blikající obchody a vtíravé reklamy 
zvou k nakupování za své či na dluh, k hektickému shánění dárků, 
k vyprazdňování našich peněženek, andělské zvěstování nás zve 
k tomu, abychom přijali malé bezbranné dítě jako svého Spasitele, 
abychom se zastavili u jeho jeslí a přemýšleli o svém životě a 
naplnili svou duši pokojem a láskou. 
 
Bůh přišel v Ježíši přebývat do našeho světa, protože mu nebylo 
lhostejné, co se děje na ulicích našeho města, naší vesnice,  
v našich domech a rodinách, v našich nejbližších vztazích. 
Vánoce nám vždycky naléhavě připomínají, že nemusíme být na 
zvládání našeho života sami. Že všechno nezáleží jen na naší síle, 
zdraví a výkonnosti. 
Každý rok jsme znovu obdarovaní. Jako děti – jako děti Boží. 
Dostáváme každé Vánoce darem světlo a radost, lásku a naději.  
To vše k nám září z betlémských jeslí. Když tyto dary od Pána Boha 
přijmeme, můžeme se o ně dělit s ostatními. Nemusíme se bát, že 
jich bude málo, když je rozdáme. Dobré věci se rozdáváním množí. 
 
Přejeme Vám, abyste u Ježíšových jeslí letos o Vánocích odložili 
těžkosti a starosti svého života a načerpali naději a radost.  
Přejeme Vám, abyste se setkávali s lidmi, kteří se s Vámi budou 
dělit o radost i trápení.  
Přejeme Vám, abyste se setkali s Bohem, kterému můžete svěřit 
všechny svoje nejistoty, váhání a bolesti. 
Přejeme Vám neustálou radost z tiché Boží přítomnosti v našem 
hlučném světě! 
 
 
 



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) 
KONFIRMAČNÍ PŘÍPRAVA 
 
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 Knih Samuelových a 
Královských. 
Biblická hodina v Třemošnici se koná poslední pondělí v měsíci od 17 hodin  
u Hochmanů. 
 
1. středa v měsíci od 18,00 hodin (fara Čáslav) 
SETKÁNÍ DOBROČINNÉHO SPOLKU MARTA 
 
2. středa v měsíci od 18,30 hodin (fara Čáslav) 
DISKUSNÍ KRUH – prostor pro diskuzi nad biblickými texty a o současných 
tématech. 
 
2. čtvrtek v měsíci od 9-11 hodin (kavárna Diakonie) 
KAVÁRNIČKA PRO STARŠÍ A POKRO-ČILÉ  
V roce 2017: 12. ledna, 9. února, 9. března, 20. duba (z důvodu velikonočních 
prázdnin v Diakonii), 11. května a 8. června. 
 
1. a 3. úterý v měsíci od 9-11 hodin „BROUČCI“ – setkání předškolních dětí 
s rodiči v Diakonii škola, Komenského náměstí (dříve kavárna Šálek kávy) 
2. a 4. úterý v měsíci od 15,30  „BROUČCI“ – setkání předškolních dětí bez 
rodičů na faře (probíráme příběhy z Nového zákona) 
 
V pátek 2x v měsíci od 15:30 hodin v Opatovicích na faře  
NÁBOŽENSTVÍ pro mladší školní děti 
 
Mládež se koná v sobotu v 18.30 dle dohody (viz sborové programy) 
 

VŠECHNA SETKÁNÍ JSOU OTEVŘENÁ A VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI. 
 



ZPRÁVY ZE STARŠOVSTVA 
 
Několik zpráv ze staršovstva: text nedělních ohlášek visí vždy na nástěnce, 
pokladna na sbírku je přesunuta dovnitř do Komenského síně a Večeře Páně 
se bude slavit vždy 1. neděli v měsíci, a to i v případě, že daný měsíc bude 
církevní svátek, při kterém se bude též slavit večeře Páně. Důvody: někteří 
členové sboru, kteří nejsou pravidelní návštěvníci bohoslužeb, nemají 
k dispozici internet nebo sborový program na daný měsíc, počítají s Večeří 
Páně vždy 1. neděli v měsíci a nejsou schopni sledovat výjimky. První neděli 
v měsíci se také konají bohoslužby pro malé i velké, rodiny tak mohou slavit 
Večeři Páně dohromady. Staršovstvo si váží obětavosti členů a přátel sboru, 
přípravy pohoštění na všechny podzimní akce a různorodé práce pro sbor. 
 

POZVÁNÍ 
Ekumena 
Leden se každoročně nese v duchu ekumeny. Ve spolupráci s ostatními 
křesťanskými církvemi v Čáslavi připravujeme stejně jako v loňském roce  
společný program „Poznej svého souseda aneb putování po čáslavských 
kostelech a církvích“. Rozpis ekumenických setkání bude na internetových 
stránkách sboru a v Čáslavských novinách. 
Alianční týden modliteb proběhne 8. - 15. ledna 2017. 
Týden modliteb za jednotu křesťanů se bude konat od 18. do 25. ledna 2017 a 
jeho tématem je „Smíření – Kristova láska nás nutí“ (2K 5,14). 
Neděle s hostem 
V neděli 12. února 2017 bude naším milým hostem při bohoslužbách i po 
bohoslužbách bývalý synodní senior, nyní seniorátní farář ústeckého seniorátu 
JOEL RUML. Bude mluvit o zkušenostech z ročního pobytu v Německu i 
z Ústeckého seniorátu. 
Ples Diakonie se uskuteční v pátek 27. ledna v hotelu Grand. 
 
 

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. Nyní jsme u příběhů knih 
Samuelových a Královských. 
S touto obnovou také souvisí připomínání různých výročí (2015 – Jan Hus, 
2016 – Jeroným Pražský). ROK 2017 je rokem Reformace - slavíme 
500 let od počátku německé reformace – roku 1517 přibil Martin Luther svých 
95 tezí na dveře kostela ve Wittenbergu.  
Na podzim jsme dostali od německých přátel z Gustavadolfského spolku 
textilní obraz „Luterské růže“, která bude zdobit Komenského síň.  
 
 



 

PROSBA 
 
Ve dnech 3.-4. února 2017 bude na faře probíhat šití tzv. biblických 
postaviček pod vedením zkušených lektorech z Českého katolického díla. 
Začneme v pátek večer a skončíme v sobotu odpoledne, bude možné na faře  
i přespat, každý účastník vyrobí 1 postavičku. Biblické postavičky potom budou 
používány při vyprávění biblických příběhů u nás ve sboru a v Diakonii. 
Prosíme o Vaší pomoc - sbor bude platit náklady na výrobu postaviček,  
vy můžete věnovat svůj čas, práci, trpělivost. Postavičky zůstanou sboru pro 
práci s dětmi a mládeží.  
Zájemci se, prosíme, hlaste u farářky D. Duškové nebo R. Junové.  
Kapacita je 25 lidí. Potřebujeme vědět, zda počet naplníme nebo zda pozveme 
zájemce z okolních sborů. Šít mohou i starší děti (např. zvířátka). 
 

 
To je náš cíl…. (foto L. Ridzoňová) 

 

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 2017 „Vyrobeno s láskou“ (uspořádal Jan 
Mamula), čtení Na každý den 2017 (uspořádaly D. Dušková Havlíčková a 
Olga Mrázková) – po 90,-Kč a Hesla Jednoty bratrské 2016 za 40,-Kč. 

 
 



 
PODĚKOVÁNÍ 

 
Staršovstvo děkuje všem za veškerou duchovní i praktickou pomoc  
(úklidy, služby, příprava pohoštění, hudební doprovod, vedení nedělky a další) 
a za všechny poskytnuté dary. Děkujeme, že finančně přispíváte salárem a 
dary na sborové, celocírkevní i charitativní aktivity. Velmi si toho vážíme! 
Pokud jste ještě letos neměli příležitost přispět, můžete tak převodem na 
sborový účet nebo osobně. Zpráva o hospodaření sboru bude předložena 
v příštím sborovém dopise a na výročním sborovém shromáždění.  
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 
 
Za staršovstvo farářka Drahomíra Dušková Havlíčková a kurátor Václav Homolka 
 

 
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. 
 
 
 
 
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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROSINEC 2016 
4.12. neděle 
2.ADVENTNÍ 
NEDĚLE 
S HOSTEM 

 9:00 
 9:15 
10:30 

BOHOSLUŽBY s Večeří Páně 
Nedělka pro děti 
Host Alena Al Sharua: „Život v Sýrii 
před válkou a nyní?“ 

far. Drahomíra 
Dušková Havlíčková 

5.12. pondělí 9 – 14 
17:00 

Pastorální konference v Pardubicích 
Adventní biblická hodina s VP 

 
Třemošnice 

6.12. úterý 15:30 Broučci – předškolní děti fara 
7.12. středa 15:00 

17:00 
18:00 

Konfirmační příprava 
Biblická hodina pro dospělé 
Dobročinný spolek Marta - tvoření 

 

8.12. čtvrtek    
9.12. pátek 15:30 Náboženství – školní děti fara Opatovice 
10.12. sobota    
11.12. neděle 
3.ADVENTNÍ 
NEDĚLE 

 9:00 
10:15 
14-16 
17-18 
 
16-17 

BOHOSLUŽBY a nedělka pro děti 
Setkání staršovstva 
ADVENTNÍ DOBROČINNÝ TRH 
rukodělné výrobky, kávy, čaje, a 
čokolády fairtrade, výrobky Diakonie 
ADVENTNÍ KONCERT  
Účinkuje: Seniorátní pěvecký sbor 

far. Drahomíra 
Dušková Havlíčková 
 
Komenského síň 
 
Kostel 

12.12. pondělí    
13.12. úterý  9-11 Broučci – rodiče s předškolními dětmi Prostory Diakonie  
14.12. středa 15:00 

17:00 
18:30 

Konfirmační příprava 
Biblická hodina pro dospělé  
Diskusní kruh 

 

15.12. čtvrtek  9-11 
 

ADVENTNÍ KAVÁRNIČKA se 
zpíváním vánočních koled a s punčem 

Kavárna Diakonie 
 

16.12. pátek 18:00 Seniorátní mládež v Pardubicích  
17.12. sobota 15:00 

17:00 
Zkouška vánočního divadla 
Vánoční setkání rodin s dětmi 

Komenského síň 
Diakonie škola 

18.12. neděle 
4.ADVENTNÍ 
NEDĚLE 

 9:00 
 

VÁNOČNÍ  SLAVNOST pro malé i 
velké – vánoční divadlo dětí a 
mládeže 

far. Drahomíra 
Dušková Havlíčková 
 

19.12. pondělí    
20.12. úterý 10:00 VÁNOČNÍ SLAVNOST Diakonie  kostel 
21.12. středa 12:00 

18:00 
VÁNOČNÍ KONCERT pro školy 
VÁNOČNÍ KONCERT pro veřejnost 
Účinkuje: Pěvecký sbor Střední 
odborné školy pedagogické v Čáslavi. 

Kostel 
 
 
Vstupné 50,- Kč. 

22.12. čtvrtek    
23.12. pátek 
 

19:00 tradiční DIVADELNÍ (filmové) 
PŘEDSTAVENÍ MLÁDEŽE  

Komenského síň 

24.12. sobota 
ŠTĚDRÝ 
VEČER 

22:00 ŠTĚDROVEČERNÍ ZASTAVENÍ 
v kostele při svitu svíček, se zpíváním a 
poezií 

Kostel 

25.12. neděle 
BOŽÍ HOD 
VÁNOČNÍ 

9:00 
 
 

SLAVNOSTNÍ VÁNOČNÍ 
BOHOSLUŽBY PRO DĚTI I 
DOSPĚLÉ s Večeří Páně 

far. Drahomíra 
Dušková Havlíčková 

26.12. pondělí 
2. SVÁTEK 
VÁNOČNÍ 

9:00 VÁNOČNÍ HUDEBNÍ 
BOHOSLUŽBY s Večeří Páně  
Hudba: kytarista Roman Čermák a 
skupina Double Guitar Quartet 

far. Drahomíra 
Dušková Havlíčková 
 
Komenského síň 

1. ledna 2017 9:00 NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBY s VP far. Jaroslav Fér 
 


