VÁNOČNÍ DOPIS
2017

„Hle, zvěstuji vám VELIKOU radost, která bude pro VŠECHEN lid.
Dnes se vám narodil Spasitel…“
(Lukášovo evangelium 2. kapitola verš 11)

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Čáslavi

VÁNOČNÍ POZDRAV
Milí přátelé,
když někdo zemře, jakoby se na chvíli zastavil čas, znáte to…
Když se narodí dítě, také se na chvíli zastaví čas. Je to krásná
intimní chvíle, první minuty po narození, zvláště když se vše
odehraje v klidu.
Když se narodí Boží dítě, sám Bůh mezi nás, stojí za to se
také na chvíli zastavit a žasnout, přestat myslet na sebe
a začít třeba pečovat o druhé.
Advent je totiž dobou příhodnou pro zklidnění, soustředění
a naslouchání. Advent je dobou příhodnou pro napravení
a narovnání našich vztahů. Advent je dobou příhodnou pro
rozehrání našich strun něhy, citlivosti a křehkosti.
Přeji Vám, abyste byli vnímaví a všímaví k Božímu přicházení
a také k sobě a navzájem a chci Vás pozvat k slavení Adventu
i Vánoc k nám do evangelického sboru v Čáslavi.
Zdravím Vás, s kterými jsem se v uplynulých dvou letech stihla
seznámit a popovídat si, 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 nebo jste přinesli ke křtu své děti, kdo jste byli
konfirmováni nebo jste na svou konfirmaci spolu s námi v září
vzpomínali, Vás, kdo jste byli v našem kostele 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, v Domově důchodců,
v nepohodě, na cestách, daleko od svých blízkých, i Vás,
kdo budete slavit Vánoce doma se svými nejbližšími.
Zdravím Vás, kdo letos prostřete více talířů u svého stolu,
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 společné
rozhovory.
Vaše farářka Drahomíra Dušková Havlíčková

ADVENTNÍ MODLITBA
Milý Bože, pomalu vstupujeme do adventního času
a přemýšlíme, čím je pro nás zvláštní, jak ho naplnit a prožít.
Je to čas tvého přicházení, čas ztišení a zastavení, čas na
změnu a na blízkost, ale zároveň je to čas velmi hektický, plný
úklidů, návštěv, nakupování a shánění.
Prosíme, buď s námi v tomto čase a dej nám ho prožít
v plnosti, radosti, jinakosti. Buď s celým svým stvořením. Amen.
VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ
V Čáslavi na náměstí stál loni hezký vyřezávaný Betlém. Z povzdáli
ze svého piedestalu na něj dohlížel Jan Žižka. Nad ním se pnul
krásný smrk ozdobený kouličkami a řetězy. A na ohrádce betlémské
stáje stál nápis: „NEVSTUPOVAT! Betlém je chráněn kamerovým
systémem města.“ Prošla jsem kolem toho nápisu několikrát a
vůbec mi nepřipadal divný. Takových nápisů člověk míjí denně
několik. Až po čase mi to došlo…
Rozesmálo mě to - jaká půvabná absurdita se tu v Čáslavi povedla,
ve snaze ochránit dřevěný betlémek (což chápu), se tu vlastně
veřejně napsala pravda o našem sekulárním pojetí Vánoc –
nakupujte, spěchejte, nalaďte si koledy, ale hlavně nevstupujte,
nepřemýšlejte, jaký je smysl Vánoc, kdo je ten náš Ježíšek, kam
vedla jeho cesta a jestli by si přál, abychom se při oslavě jeho
narozenin uštvali až k totálnímu vyčerpání?
Betlém je chráněn, nemusíte se o něj bát, nemusíte se o něj starat,
bezpečnost je zajištěna, to se nám stále opakuje, a přitom se nám
nenápadně ukrajuje svoboda a také osobní zodpovědnost.
Milí přátelé, Betlém a NEVSTUPOVAT - to se k sobě vůbec nehodí.
Vždyť o Vánocích si připomínáme, že k nám Bůh vstoupil a vstupuje
v malém dítěti. Narodil se v zapadlém Betlémě mimo všechny
kamery světa. Narodil se ve stáji, protože pro něho nikde nebylo
místo (jak už to tak bývá a raději si ani nepředstavuji, kde by se
narodil dnes…)
Narodil se ve chlívě, kde se toho opravdu nedá moc ukrást.
A hned jak se narodil, začal velký příběh vstupování – nejprve do té
stáje vstoupili obyčejní pastýři, chlapi od ovcí, pozvali je andělé a
nikdo nevolal: „NEVSTUPOVAT, smrdíte, neumyli jste si ruce,
nevyhovujete hygienickým předpisům.“

Potom do té stáje vstoupili tři mudrcové z východu (myšleno
z Blízkého východu), přivedla je hvězda na nebi a nikdo je nenutil
projít bezpečnostním rámem a nevolal „NEVSTUPOVAT, pocházíte
ze zemí, kde se rodí teroristé, představujete pro nás bezpečnostní
riziko.“ Pastýři i mudrci vstoupili do Božího pokoje zalitého světlem
a láskou. My jsme také pozváni! Můžeme.

Nedejme se odradit všeobecným míněním a zpracovat komerčními
praktikami a taktikami. Nenechme se zastrašit někdy nesmyslným
omezováním naší svobody a našich práv. Nedejme se nakazit
nenávistí a strachem, které do naší společnosti vypouští už několik
let někteří politici. Nenechme si namluvit, že někdo nemůže vstoupit
kvůli své rase, barvě své kůže, svému náboženství, své orientaci.
Vždyť u Ježíšových jeslích se můžeme potkat všichni. U jeho jeslí
můžeme složit svoje křivdy, odložit svoje masky a role, složit svoje
starosti, obavy, přinést svoje nemoci, podělit se o své radosti.
Pastýři se v tu noc, kdy se Ježíš narodil, navzájem povzbuzovali:
„POJĎME AŽ DO BETLÉMA a podívejme se na to, co se tam stalo.“
A tak se nebojme vstupovat do Betléma (ne do toho, co stojí
v Čáslavi na náměstí), ale do toho Betléma, kde můžeme načerpat
světlo, radost a pokoj. To vám i pro letošní Vánoce přeji.
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 16,30 hodin (fara Opatovice) 1x za 14 dní
NÁBOŽENSTVÍ PRO mladší ŠKOLNÍ 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 naším životem, s naší
dobou, s tím, co právě prožíváme. Probíráme příběhy evangelií.
Biblická hodina v Třemošnici se koná poslední pondělí v měsíci od
17 hodin u Hochmanů. Biblická hodina ve Vinařích se koná nepravidelně.
1. středa v měsíci od 18,00 hodin (fara Čáslav)
SETKÁNÍ DOBROČINNÉHO SPOLKU MARTA
2. středa v měsíci od 18,30 hodin (fara Čáslav)
VEČER S HOSTEM
Zpravidla 2. pátek v měsíci od 19 hodin se schází PÁTEČNÍCI (střední a
starší generace), scházíme se po rodinách a mluvíme spolu o víře a aktuálních
tématech. V novém roce se sejdeme 12. ledna u Trnků v Ronově, 9. února u
Richterů v Čáslavi, 9. března na faře, 6. dubna, 11. května u Homolků a 8.
června u Nulíčků v Třeboníně. Změny jsou možné ( a všichni jste vítáni!
2. čtvrtek v měsíci od 9-11 hodin (kavárna Diakonie)
KAVÁRNIČKA v kavárně Diakonie
V roce 2018 se sejdeme: 11. ledna, 8. února, 8. března, 12. dubna, 10. května
a 14. června.
1. a 3. úterý v měsíci od 9-11 hodin „BROUČCI“ – setkání předškolních dětí
s rodiči (místo bude upřesněno)
2. a 4. úterý v měsíci od 15,30 „BROUČCI“ – setkání předškolních dětí bez
rodičů na faře (povídáme si o Modlitbě Páně a učíme se jí)
Mládež se koná v sobotu v 18.30 dle dohody (viz sborové programy)
VŠECHNA SETKÁNÍ JSOU OTEVŘENÁ A VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI.

POZVÁNÍ
Ekumena
Zveme Vás k účasti na Týdnu modliteb za jednotu křesťanů, který se
bude konat od 18. do 25. ledna 2018 a jeho tématem je „Tvá pravice,
Hospodine, velkolepá v síle“ (Ex 15,6). Pozvánku na ekumenické setkání
najdete na internetových stránkách sboru a v Čáslavských novinách.
Neděle s hostem
Neděle s hostem budou příští rok v duchu oslav 100 let naší církve – chceme
se soustředit na různé oblasti působení naší církve – Lutherský světový svaz a
ČCE (právnička Olga Navrátilová), ekumena a vztahy s církvemi v zahraničí
(bývalý tajemník pro ekumenu Gerhard Reininghaus), Ústředí ČCE (vedoucí
tajemník Ústřední církevní kanceláře Ing. Jaromír Plíšek), historie (církevní
historik Dr. Peter Moreé), Diakonie ČCE a její hodnoty (Mgr. Štěpán Brodský).
Diakonie zve na 14. Dobročinný ples Diakonie se uskuteční v pátek 5.
ledna 2018 od 20 hodin v hotelu Grand. Přijďte si zatančit, pobýt s klienty a
zaměstnanci Diakonie. Jsme přece spolupracující sbor.
Večery s hostem – cyklus přednášek „Jak funguje moc…“
Středa 14. února 2018 v 18:00 hodin v Komenského síni
Prof. Jan Sokol: "Co je to moc a kdo má a nemá moc?"
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. V roce 2018 nás čekají příběhy
z evangelií a ze Skutků apoštolských.
S touto obnovou také souvisí připomínání různých výročí (2015 – Jan Hus,
2016 – Jeroným Pražský, 2017 rok Reformace).
Letos oslavíme stoleté narozeniny naší Českobratrské církve
evangelické 1918-2018. Můžeme přemýšlet, jakých těch sto let bylo,
co dobrého naše církev společnosti, ekumeně, potřebným, nám samotným
přinesla, kam směřuje, jaké je její místo v dnešním světě a co pro ni my
osobně můžeme udělat? Narozeniny církve oslavíme společně – děti,
mládež, dospělí – 28. září 2018 v Pardubicích, celé setkání se bude
jmenovat „Radujme se vždy společně“, takže si to už poznačte do svých
nových diářů a počítejte s tím, že do Pardubic pojede z Čáslavi autobus (
POZOR!!! V Adventu se připojujeme k mimořádné sbírce, kterou vyhlašuje
do konce roku Českobratrská církev evangelická na pomoc ženám v Kongu,
kde znásilnění slouží jako válečná zbraň, peníze půjdou na nadaci Panzi
Foundation, která financuje nemocnici poskytující pomoc obětem násilí.
Sbírka je archová – můžete napsat své jméno a přispět svůj obnos v kostele.

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).
Doporučujeme uhradit předplatné v lednu, případně v lednu a
v červnu.
Nabízíme Evangelický kalendář 2018 „1918-2018 – 100 let
ČCE“ (uspořádal Peter Moreé), čtení Na každý den 2018 (uspořádal Daniel
Ženatý) – cena 110,- Kč a Hesla Jednoty bratrské 2018 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 složenkou, převodem
na sborový účet nebo osobně. Zpráva o hospodaření sboru 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.
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 2017
2.12. sobota
3.12. neděle
1.ADVENTNÍ
NEDĚLE

4.12. pondělí
6.12. středa

7.12. čtvrtek
10.12. neděle
2.ADVENTNÍ
NEDĚLE

16:00
9:00
10:15
15-18
17:30
9 – 14
17:00
8–9
16:30
17:00
18:00
9-11
9:00
16:00

12.12. úterý
13.12. středa
14.12. čtvrtek

15:30
17:00
9-11

15.12. pátek

19:00

16.12. sobota

15:00

17.12. neděle
3.ADVENTNÍ
NEDĚLE
19.12. úterý

9:00
9:15
10:00
9-11
13:00
16:30
12:00
17:00
18:00

20.12. středa
21.12. čtvrtek

Adventní setkání „Velká mládež“
BOHOSLUŽBY pro malé i velké s VP
Setkání staršovstva
ADVENTNÍ DOBROČINNÝ TRH
rukodělné výrobky, kávy, čaje, a
čokolády fair-trade, výrobky Diakonie
VÁNOČNÍ KONCERT Richenza
Pastorální konference
Adventní biblická hodina s Večeří Páně
Adventní biblická chvilka v Diakonii
Náboženství pro školní děti
Adventní biblická hodina pro dospělé
Dobročinný spolek Marta
Broučci – rodiče s předškolními dětmi
BOHOSLUŽBY
ADVENTNÍ KONCERT
Účinkuje: Seniorátní pěvecký sbor
pod vedením Moniky Drdové
Broučci – setkání předškolních dětí
Adventní biblická hodina pro dospělé
ADVENTNÍ literární KAVÁRNIČKA
s punčem a s autorským čtením povídek
spisovatelky Jaroslavy Hofmanové
Adventní setkání střední a starší
generace
Generálka vánočního divadla
PŘESPÁVÁNÍ DĚTÍ NA FAŘE
BOHOSLUŽBY
nedělka
Vánoční tvořivá dílna
Vánoční Broučci – rodiče s dětmi
VÁNOČNÍ SLAVNOST Diakonie
Náboženství pro školní děti
Vánoční koncert pro školy
Zkouška divadla pro děti a mládež
VÁNOČNÍ KONCERT

Šálek kávy
far. Drahomíra Dušková
Komenského síň
Kostel
Pardubice
Třemošnice Hochmanovi
fara Opatovice
Šálek kávy
f. Jaroslav Fér
Kostel
fara
Kavárna Diakonie
U Férů Koželuhy
Komenského síň
far. D. Dušková H.
Komenského síň
Šálek kávy
Kostel
fara Opatovice
Kostel
Komenského síň
Kostel

Účinkuje: Pěvecký sbor Střední odborné
školy pedagogické v Čáslavi Vstupné 50Kč

23.12. sobota

14:00
19:00

24.12. neděle
4.ADVENTNÍ
NEDĚLE
ŠTĚDRÝ DEN
25.12. pondělí
BOŽÍ HOD
VÁNOČNÍ
26.12.úterý
ŠTĚPÁN

9:00
22:00
9:00
9:30!!!!

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY s VP
tradiční DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
evangelické MLÁDEŽE s filmem.
VÁNOČNÍ SLAVNOST s Vánočním
divadlem dětí a mládeže
ŠTĚDROVEČERNÍ ZASTAVENÍ
při svitu svíček, se zpíváním a poezií
SLAVNOSTNÍ VÁNOČNÍ
BOHOSLUŽBY pro děti i dospělé
s vysluhováním večeře Páně
VÁNOČNÍ HUDEBNÍ
BOHOSLUŽBY hudbou je budou

Jídelna Domov důchodců
Komenského síň
Komenského síň
Kostel
Kostel
Celocírkevní sbírka na
bohoslovce a vikariát
Komenského síň
f. Drahomíra Dušková H

doprovázet kytaristé R. Čermák a P. Jun,

31.12. neděle

9:00

BOHOSLUŽBY na konci občanského

Michal Vejvoda

