ADVENTNÍ DOPIS
2019

„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

Milí přátelé,
vítejte v adventním čase, který je dobou příhodnou k zastavení a naslouchání – sobě,
Bohu a druhým, světu kolem nás, přírodě, svým snům a přáním, výzvám a prorockým
znamením, všem potřebným, dnešní době, evangeliu.
Přeji Vám, abyste byli vnímaví a všímaví k Božímu přicházení i k sobě a navzájem,
a chci Vás pozvat k zastavení a naslouchání, k slavení Adventu i Vánoc, k nám
do evangelického sboru v Čáslavi.
Zdravím Vás, kdo jste byli v minulém roce u nás v čáslavském sboru pokřtěni nebo
jste přinesli ke křtu své děti, Vás, kdo jste byli v našem kostele oddáni,
i Vás, kdo jste v minulém roce prožili zármutek nad úmrtím někoho blízkého.
Zdravím i vás, kdo jste nově začali k nám chodit do kostela.
Zdravím Vás, kdo letos Vánoce oslavíte v nemocnici, v domovech s pečovatelskou
službou, v Domově důchodců, v očekávání, na cestách, 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 i setkávání, protože od ledna zase
nastupuji zpátky do služby.
Přeji Vám pokoj, blízkost Boží i dost sil k působení pokoje.

Vaše farářka Drahomíra Dušková Havlíčková
VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ
Milí bratři a milé sestry, milí přátelé, vystavujete si doma na vánoce betlém? My ano.
Vím, že občas vypadají trochu přehnaně idylické a pohádkové. A někdy je jich na vánoce
až příliš. Avšak v základu jsou betlémy hezká záležitost. Mě však zajímá spíš, koho tam
vlastně vidíme. Zkuste se podívat zblízka na jednotlivé postavy.
Když si vyberete nějaký velký betlém, uvidíte tam kdekoho. Krásný je třeba pohyblivý
betlém Třebechovický nebo Jilemnický, ten má dokonce scénář, jak co po sobě jde.
Mistři řezbáři udělali skutečně pořádný kus práce a zaplnili betlém desítkami postavy,
které často s vánocemi nijak nesouvisí. Truhlář řeže dřevo, kovář tluče do kovadliny,
pastýř vodí ovce...
Nejprve se mi chtělo mračit: Proč je tam tolik lidí a dějů? Vždyť to hlavní se málem ztratí.
Ježíše, aby člověk hledal.
Jenomže pak mi došlo, že právě takový betlém možná nejlépe odráží realitu toho
Betléma skutečného. Obyvatelé městečka neměli ani tušení, že se u nich ve chlévě
někdo narodil a bylo jim to jedno. Dál konali svou práci, žili své životy a nijak se jich Boží
blízkost nedotkla. S námi je to někdy podobné. Kolik z toho, co jsme prožili, viděli a
slyšeli, steklo jen po povrchu jako voda po betonu?
Všimneme si chudáka, který na vánoce nemá kam jít? Matky od dětí, která i na štědrý
den musí do práce? Dětí, které nedostanou žádné dárky? A co třeba slovo, které slyšíme
každou neděli v kostele? Jak hluboko nás zasáhlo?

Pomalu jediný, kdo na velkém pohyblivém betlému reaguje na narození Spasitele,
je král Herodes. V jednom z nich běhá komicky rozzuřeně po místnosti. To je přesné.
Ježíšova zvěst má mocné protivníky vlastně dříve než byla vyslovena.
Boží syn nepřichází do ideálního světa.
A přece ho na betlému nalezneme. Bude někde uprostřed.
A budeme-li trochu hledat, zjistíme, že na velkých betlémech je Ježíš dokonce několikrát.
Nalezneme ho u poslední večeře, jak vláčí kříž a dokonce možná uvidíme i prázdný hrob.
Skoro si člověk říká: Kde se to vzalo mezi vánočními událostmi?
Ale i to je příznačné. Ježíš přichází právě i tváří tvář svému ukřižování, jen na to
v radosti a někdy v až nucené idylce vánoc pozapomínáváme. Ale Bůh nezapomněl.
Bůh přichází do lidských životů navzdory nezájmu, navzdory protivenství, navzdory
nepřátelství. Navzdory tomu, že teď se to moc nehodí. Bůh je vytrvalý, jen tak se
nenechá odradit a hned tak nad námi nezlomí hůl a v tom je ta krása! Na každém
Betlému, sebevětším i sebemenším, se však najdou i osoby, které si příchodu Boží
milosti přeci jen všimli.
Předně pastýři. Lidé nepříliš bohatí či vážení. Vlastně skoro tuláci. Lidé na ně koukají
skrz prsty a zapomínají při tom, že jejich praotci byli právě takoví. V Neapoli dokonce
prý k Betlému patří postavička pastýře Benita, který spí.
Na rozdíl od třech králů, respektive mudrců, pastýři nepřinášejí dary. Nic nemají.
To máme společné. My také nemáme Bohu moc, co nabídnout. Stejně jako pastýři však
můžeme přijímat. Bůh se jim, nám, daroval. Spolu s Kristem jsme dostali příslib naplnění
života, který nezávisí na bohatství či slávě.
Dále ve správném betlému vždycky stojí taky nějaká ovečka či oslík. Ti jsou v tom
naprosto nevině. Asi ani nevědí, co se děje, ale i tak mohou být u toho.
A spolu s nimi všichni, kdo nechápou a nejsou schopni chápat výjimečnost a vzácnost
situace. Od handicapovaných, přes malé děti a celé němé stvoření, až po nás, když
zrovna nemáme světlou chvilku a jsme nevnímaví.
I pro ně a pro nás Ježíš přišel a pro ně i pro nás zní nad jeslemi zpěv andělů, taková
první vlaštovka toho, že nebesa se otevřela člověku vstříc. Haleluja.

Administrátor sboru Benjamin Kučera z Opatovic

ADVENTNÍ MODLITBA
Milý Bože, děkujeme za všechny tvé dary. Zvláště za dar největší, za tvou blízkost.
Za to, že přicházíš do našeho života i navzdory okolnostem.
Nezastaví tě ani nezájem. Děkujeme, že na všechny pamatuješ.
Děkujeme za otevřené nebe.
Prosíme tě tedy, prosvětli naše dny. Obnov a naprav naše srdce.
Ať jsme vnímaví pro lidi kolem nás i pro tebe. Amen.

PRAVIDELNÝ SBOROVÝ PROGRAM
Od 1. 1. 2020 nastoupí naše farářka Drahomíra Dušková Havlíčková
na 0.75 % pracovního úvazku (povede 2x měsíčně bohoslužby, bohoslužby
v Domově důchodců a slavnostní bohoslužby Diakonie, sváteční bohoslužby, pohřební
a svatební shromáždění, každý týden Broučky, jednou za měsíc Kavárničku, biblické
chvilky v Diakonii, dále bude zodpovědná za administrativní vedení sboru a pastoraci aj.)
Biblického hodiny pro dospělé a některé bohoslužby povede br. farář Jaroslav Fér,
kterému děkujeme za jeho službu v našem sboru, stejně tak děkujeme br.
administrátorovi B. Kučerovi za jeho milou administraci a vedení Broučků, děkujeme
i našemu výpomocnému kazateli M. Vejvodovi za výpomoc.
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 fairtradové kávě, čaji a rozhovoru.
STARŠOVSTVO se schází většinou1 x za měsíc v týdnu.
Čtvrtek od 16,30 hodin (fara Opatovice) 1 x za 14 dní
NÁBOŽENSTVÍ PRO ŠKOLNÍ DĚTI
Středa od 16,00 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. Biblická hodina nebude v týdnu, kdy je Kavárnička.
1. středa v měsíci od 17,30 hodin (fara Čáslav)
SETKÁNÍ DOBROČINNÉHO SPOLKU MARTA
Zpravidla 2. pátek v měsíci od 19,00 hodin
PÁTEČNÍCI (střední a starší generace), scházíme se po rodinách a mluvíme spolu
o víře a aktuálních tématech. Bližší informace o místě konání budou v programu.
Zpravidla 2. čtvrtek v měsíci od 9-11 hodin (kavárna Diakonie)
KAVÁRNIČKA v kavárně Diakonie
V roce 2020 se sejdeme: 13. února, 19. března, 8. dubna (+velikonoční slavnost),
14. května a 18. června (Koncert v zahradě Diakonie)
Mladší BROUČCI (předškolní děti) v úterý od 13:30 – 14:30
Starší BROUČCI (mladší školní děti) v úterý od 13:30 – 14:30
Mládež se bude konat ve spolupráci s opatovickou mládeží, setkání budou ohlášena.
VŠECHNA SETKÁNÍ JSOU OTEVŘENÁ A VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI.

PROSINEC 2019
1.12. neděle
1. adventní
2.12. pondělí
4.12. středa
5.12. čtvrtek
6.12. pátek
8.12. neděle
2. adventní

9.12. pondělí
10.12. úterý
11.12. středa
12.12. čtvrtek

9:00
9:15
9 – 13
9:30 - 11
8–9
16:00
17:30

Adventní BOHOSLUŽBY
se slavením Večeře Páně
Nedělka pro děti
Pastorální konference
Broučci – předškolní děti s rodiči
Biblická chvilka (dílna + stacionář)
Biblická hodina pro dospělé
Dobročinný spolek MARTA

13 – 14:30
19:00
9:00
9:15
15 - 18
16:00

Adventní tvoření dětí
Pátečníci
Adventní BOHOSLUŽBY
Nedělka pro děti
Adventní dobročinný trh
Adventní koncert souboru GRATIA
CANTANTES (seniorátní pěvecký sbor)

13:30
18:00

Broučci – předškolní a mladší školní
Schůze staršovstva

9 – 11

Adventní KAVÁRNIČKA s punčem

far. Jaroslav Fér

Pardubice
Diakonie
far. Jaroslav Fér
Fara
u Richterů
far. Jaroslav Fér
Komenského síň
Kostel (diriguje
Monika Drdová)

Diakonie

T: Putování po Uzbekistánu (J. Sporková)

16:3017:30
13.12. pátek
14.12. sobota
15.12. neděle
3. adventní
17.12. úterý
18.12. středa
20.12. pátek
21.12. sobota
22.12. neděle
4. adventní

fara Opatovice

9:00
9: 15

BOHOSLUŽBY
Nedělka pro děti

9:30-11
13:00
18:00

Vánoční Broučci – předškolní děti s rodiči
VÁNOČNÍ SLAVNOST Diakonie
VÁNOČNÍ KONCERT spojených sborů
ZUŠ Kutná Hora a ZUŠ Čáslav

9:00

VÁNOČNÍ SLAVNOST s vánočním
divadlem dětí a mládeže
Vánoční bohoslužby s Večeří Páně
tradiční DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
evangelické MLÁDEŽE s filmem

far. B. Kučera a
D. Dušková H.
Domov důchodců

Štědrovečerní zastavení
Při svitu svíček, se zpíváním a poezií
Vánoční BOHOSLUŽBY pro děti i
dospělé se slavením Večeře Páně

Kostel

14:00
19:00
23.12. pondělí
24.12. úterý

Náboženství pro školní děti

22:00

9:00
25.12. středa
Hod Boží
26.12. čtvrtek
2. vánoční svátek
28.12.sobota
9:00
29.12. neděle
1. po vánocích
31.12. úterý
9:00
5.1.2020 neděle

Kostel
Kostel

far. Jaroslav Fér

BOHOSLUŽBY
Posezení u kávy a čaje

výpomocný kazatel
M. Ferjenčík

Novoroční BOHOSLUŽBY s VP

far. Jaroslav Fér

NA VŠECHNA SETKÁNÍ JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!!!!

Vás srdečně zve na

Adventní koncert
který zakončí slavnostní rok 150. výročí evangelického kostela v Čáslavi

Program:

Jakub Jan Ryba

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
a jiné pastorely
Účinkuje:
sóla, sbor a orchestr GRATIA CANTANTES
(Seniorátní pěvecký sbor)
Monika Drdová – umělecký vedoucí

Druhá adventní neděle
8. prosince 2019, 16.00 hodin
Evangelický kostel v Čáslavi, ul. Jana Karafiáta 159

LÉTO A PODZIM VE SBORU
Náš kostel letos v červenci oslavil 150 let a my jsme tuto událost oslavili v neděli
7. 7. 2019 společnými bohoslužbami, které vedl synodní senior Daniel Ženatý, a na které nás už
před kostelem pozvala česko-africká vokální skupina Nsango malamu, což v překladu znamená
„dobrá zpráva.“ Po bohoslužbách následovala přání a zdravice.
V Čáslavi letos slaví 150 let dvě významné budovy – divadlo a náš kostel, oslavy jsme plánovali
společně, možná jste si všimli stejného loga 150 let, a proto nás také na naší slavnosti pozdravil
starosta města Čáslavi JUDr. Vlastislav Málek.
Náš kostel má milé sousedy – v těsné blízkosti je kostel Československé církve husitské, který
navrhl architekt Bohumil Kozák, stejně jako naší faru, s husitským sborem máme hezké vztahy a
společně usilujeme o ekumenická setkávání a tak jsme s radostí mezi námi přivítali sestru
farářku Františku Tichou, která nás pozdravila za sousedy a za ekumenu.
Historie dávná i nedávná nás také pojí s dalšími sousedy – dříve to byl Reformovaný učitelský
ústav, dnes je to Diakonie. Za Diakonii nás pozdravila sestra ředitelka Základní praktické a
speciální školy Květuše Mašínová a na závěr svého pozdravu vyslovila toto přání:

„Patříme k sobě jako sourozenci a víme o tom. Nezbývá, než si přát i modlit se za to, aby naše
dominanty, chrámy i budovy plnily nadále svá poslání, aby to byla místa setkávání i pomoci tak,
jak tomu jistě i v minulosti bylo. Ale nebude jistě stačit jen si to navzájem přát, nebude stačit se
"jen" modlit, vždycky pro to budeme muset i něco konkrétního udělat... Ať k tomu tedy
máme všichni hodně sil, odhodlání, kreativity, píle a radosti - požehnání
od Hospodina na
dalších 150 let:)“
Poté jsme vyhlásili vítěze výtvarné soutěže, která se konala právě k 150. výročí kostela.
Všechny obrázky byly krásné a zdobily náš kostel až do října. Vítězným obrázkem byl čáslavský
kostel od čtyřletého Benjamina Plekkera z opatovického sboru. Vyslechli jsme také povídání br.
faráře Féra o historii našeho kostela a koncert skupiny Nsango malamu. Bylo to bohaté
dopoledne, radostná a vděčná připomínka 150. výročí a historie našeho kostela, slovy s. farářky
Drahomíra Duškové H.: „Tento kostel toho mnoho zažil, mnozí z vás zde byli pokřtěni,

konfirmováni, oddáni, někteří z vašich blízkých zde měli pohřeb, chodívali jste sem dlouhá léta
na bohoslužby nebo jste zde byli jen hosty, potkali jste se zde s Božím slovem i s přáteli, nebo
jste tu dnes poprvé - to vše je dnes zde s námi - naše vzpomínky, náš obdiv a vděčnost těm,
kdo s neuvěřitelnou energií a nadšením tento kostel budovali, naše radost, že se zde stále
schází společenství víry i naše naděje pro budoucnost a prosba o Boží provázení.“
V kostele byla k vidění také krásná výstava o historii i současnosti kostela a sboru, její text si
bylo možné přečíst také ve vydané brožuře. Pokud se k Vám tato brožura nedostala, čekáme na
její dotisk a bude snad brzy zase k dispozici.
Na závěr se ještě patří poděkovat všem, kdo obětavě pomáhali připravit celé oslavy 150. výročí
kostela – za přípravu výstavy, brožury, pozvánek, výtvarné soutěže, pohoštění, úklidu a dalších
mnoha drobností. Děkujeme také za finanční příspěvek městu Čáslav i všem, kdo přispěli do
sbírky určené na opravu historické budovy bašty za kostelem, tato sbírka činila 5 600,- Kč.
Po celém programu jsme ještě pokračovali rozhovory při občerstvení v Komenského síni.
Doporučuji shlédnout krátký film: https://www.youtube.com/watch?v=G3KXe_K5KCI
Pamatujme na slova žalmisty: „Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.“

Nejstarší člen našeho čáslavského sboru pan Josef Komberec z Tupadel v červenci
oslavil 100 let! Těší se dobré náladě i milé péči svých nejbližších. Spolu s br. Wagnerem jsme
mu za náš sbor popřáli hojnost Božího požehnání a dostatek zdraví. Bylo to velmi milé setkání.

Na konci letošního léta se konal již 4. přífarský tábor, letos jsme se připravovali společně
na Večeři Páně a vyprávěli si příběh chleba a vína. Dětí bylo tak akorát, povídali jsme si příběhy
z bible, presovali víno, učili se poznávat různé druhy obilí, Daniel Korábek vyprávěl krásně o
chlebu a učil nás péct kváskový chléb. Letos byla také jedna novinka – přespávání dětí a tatínků
na farní zahradě, dokonce bylo i letní kino. Celým táborem nás provázela písnička „Spolu
lámejme chléb na kolenou, spolu pijme víno na kolenou“, kterou jsme potom zpívali s dětmi
v kostele při Večeři Páně na bohoslužbách při příležitosti zahájení nového školního roku. Už se
zase těšíme na příští léto a na skvělé táborníky a tábornice i jejich rodiče a prarodiče!!!

Třicet let svobody jsme si připomněli v neděli 17. listopadu 2019 i v našem sboru
bohoslužbami pro malé i velké příběhem o vyvedení z Egypta a o dětství za železnou
oponou, poděkovali jsme Bohu za 30 let svobody i za ty, kdo nám tuto svobodu vydobyli. Po
bohoslužbách se v Komenského síni promítal dokumentární film pro děti i dospělé „Jak to říct
dětem“, který přilákal i čáslavskou veřejnost, spolu s pamětníky jsme vzpomínali, jak probíhaly
listopadové a prosincové události roku 1989 v našem městě a děti vyráběly transparenty.
Odpoledne jsme uctili památku všech obětí komunistické totality u památníku v Mahenově ulici,
zapálili jsme svíčky a vyslechli Modlitbu za pravdu od Karla Čapka, následoval program na
náměstí a poté neformální posezení na Nové scéně Dusíkova divadla.
Více na https://www.youtube.com/watch?v=Z_TK3K87s9M

NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT ještě letos …
Na 2. adventní neděli 8. prosince od 15 – 18 hodin bude tradiční Adventní
dobročinný trh, letos máme díky počítačovému umu br. Daniela Korábka k dispozici
původní plakát Dobročinného spolku Marta z 30. let s aktuálními informacemi. Tak
přijďte nakoupit a zároveň podpořit dobrou věc.
Na 2. adventní neděli 8. prosince od 16 hodin v kostele opět uslyšíme Českou mši
vánoční od Jakuba Jana Ryby v podání seniorátního pěveckého sboru pod vedením
Moniky Drdové.
Ve středu 18. prosince od 18 hodin jsme zváni do kostela na ADVENTNÍ
KONCERT, vystoupí orchestr ZUŠ Kutná Hora a ZUŠ Čáslav, na programu bude Mozart,
Vivaldi a Pachelbel.
Na 4. adventní neděli 22. prosince od 9 hodin vás děti a mládež srdečně zvou na
VÁNOČNÍ SLAVNOST pro malé a velké, kde bude premiéra jejich vánoční divadelní
hry „Zpráva z uprchlického tábora v Dolním Egyptě.“ S tím také souvisí prosba o
příspěvky na vánoční dárky pro děti na Archovou sbírku, kterou najdete v kostele.
Na 4. adventní neděli 22. prosince od 19 hodin jsme srdečně zváni na tradiční
divadelní představení evangelické mládeže s filmem.
I letos jsme se spolu s Diakonií Čáslav připojili k akci „Krabice od bot“.
Veškeré informace najdete na webových stránkách: https://www.krabiceodbot.cz/

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2020
OPRAVA BAŠTY
Náš sbor byl letos úspěšný v žádosti o dotaci od Středočeského kraje a v rámci programu
„Obnova památek se společenským využitím“ jsme dostali něco mále přes 1 milion Kč na opravu
historické budovy bašty za naším kostelem podle návrhu architektonického studia Kubla &
Architects. Bude to náročné, ale máme se na co těšit, pokud se vše s pomocí Boží i vás všech
podaří.

Čtěte výzvu od br. kurátora Václava Homolky:
Milí bratři, milé sestry,
rád bych Vás informoval o mimořádném setkání staršovstva, které se konalo v neděli 3.
listopadu a projednávalo schválení záměru rekonstrukce bašty. Rozhodli jsme se v tomto
záměru pokračovat a dotáhnout jej do zdárného konce. Ve výběrovém řízení zvítězila společnost
Stavitelství Merenus, která rekonstrukci bašty provede. Celkové náklady projektu činí
1.534.830,- Kč, dotace nám byla schválena ve výši 1.022.000,- Kč, z našich vlastních sborových
zdrojů bude tedy nutné akci dofinancovat částkou cca 500.000,- Kč.
Na základě dohody s vítězným dodavatelem bude nutné akci uhradit v kompletní výši nejpozději
do konce listopadu 2020. Dle slov sborového pokladníka jsme schopni tuto chybějící částku do
požadovaného termínu pokrýt ve výši 300.000,- Kč, tím pádem ale dále zbývá dalších 200.000,Kč.
Proto si dovoluji za staršovstvo navrhnout, abychom se všichni členové sboru na realizaci této
akce aktivně podíleli. Jedním z řešení může být pravidelné finanční příspěvky členů sboru.
Dovolil jsem si proto spočítat příklad: kdyby 30 členů přispívalo každou neděli částkou 121,- Kč
nebo 25 členů 145,- Kč týdně, dostali bychom se do konce příštího listopadu na tu zmiňovanou
chybějící sumu 200.000,- Kč. Nejsou to, myslím, nijak závratné sumy a věřím,
že se najde
dostatečný počet členů, kteří budou ochotni se na realizaci rekonstrukce bašty tímto možným
způsobem podílet. Ovšem je důležité podotknout, že v případě takových příspěvků nesmí být
nijak dotčeny jiné pravidelné příspěvky (jako např. salár).
Myslím si, že zrekonstruovaná bašta bude pro nás všechny i pro širokou veřejnost příjemným
útočištěm a místem milých a požehnaných setkání pro všechny generace. A jsem si jist, že
pokud se na zdárné realizaci budeme podílet společně, o to většího významu bašta nabyde nestane se pouze stavbou jako takovou, ale stane se místem, které bude naši obrovskou
zásluhou a pozitivním přístupem sloužit všem kolem nás a nám, kteří se na opravě bašty
jakkoliv budeme podílet, bude připomínkou našich otevřených srdcí a společného úsilí,
které mělo obrovský smysl.
Na stole v předsálí Komenského síně je k dispozici tabulka “archové sbírky na opravu bašty”,
kam se můžete s příspěvky zapisovat, samozřejmě je možné posílat své příspěvky i na sborový
účet. Za jakoukoliv výši příspěvku Vám jménem staršovstva děkuji.
V případě dalších dotazů mě neváhejte oslovit, rád Vám na ně odpovím.
Děkuji Vám za pozornost a věřím, že společnými silami a za pomoci Božího vedení se budeme
moci brzy setkávat v krásné baště. Moc se na to těším! Václav Homolka, kurátor sboru

VOLBA NOVÉHO STARŠOVSTVA
Na jaře roku 2020 uplyne již šest let od volby našeho současného staršovstva, které mělo
mnoho důležitých a náročných úkolů (oprava farního bytu, povolání nového pastýře sboru,
spolu s farářkou budování sborového společenství, péči o budovy, finance, organizaci
významných událostí i běžného sborového života, účast na životě v seniorátu – konventy,
seniorátní Jeronýmova jednota, akce, spolupráce s Diakonií aj.)
Někteří členové staršovstva se rozhodli, že již dále pokračovat v této službě nebudou, někteří
jsou ochotní zůstat presbytery nebo náhradníky ještě další funkční období. Děkujeme všem
presbyterkám i presbyterům za jejich službu ve staršovstvu a budeme společně hledat
mezi členy sboru další posily. Staršovstvo předloží začátkem příštího roku „kandidátku“ a nové
staršovstvo se bude volit na Výročním sborovém shromáždění v březnu 2020.
S tím také souvisí návrh staršovstva snížit počet členů staršovstva ze současných
10 + farářka + 3 náhradníci na 7 + farářka + 3 náhradníci (počítáme s tím, že během příštího
nebo přespříštího roku dojde ke sloučení se sborem v Semtěši a přibereme do staršovstva ještě
jednoho člena nebo členku, tím by finální počet byl lichý, tj. 8 + farářka). O tomto návrhu
ovšem musí rozhodnout sborové shromáždění, proto svoláváme toto shromáždění
na neděli 19. ledna 2020, na programu bude jediný bod, a sice návrh na snížení počtu členů
staršovstva. Tímto Vás tedy zveme k tomuto rozhodnutí i k dalšímu rozhodování o staršovstvu
našeho sboru.
Staršovstvo je pro sbor velmi důležité. Vnímám staršovstvo jako takový střed kola, a když ten
střed kola dobře funguje, je promazaný, nechybí v něm žádná součástka, má stabilitu, je větší
šance, že bude fungovat dobře i celý sbor, celé společenství.
Nové staršovstvo bude mít z mého pohledu před sebou různé výzvy a úkoly – péče o náš sbor,
aby se rozrůstal, abychom uměli oslovit a přivádět k víře, aby v našem sboru bylo dobře, aby
zde vládl Kristův pokoj, je pro nás důležitá spolupráce s městem, Diakonií, čeká nás dokončení
obnovy bašty, výhledově také rekonstrukce Komenského síně nebo varhan, odpovědné
hospodaření na cestě k samofinancování, odpovědné jednání vůči přírodě aj.
Prosím, přemýšlejte, kdo má v našem sboru obdarování být presbyterkou či presbyterem a
můžete dát současnému staršovstvu nebo mně své návrhy. Modlete se také za své staršovstvo,
za jeho členy i náhradníky.

Vaše farářka Drahomíra Dušková H.

VÝBĚR USNESENÍ SYNODU PRO ČÁSLAVSKÝ SBOR
35. SYNOD Českobratrské církve evangelické 1. zasedání, 2019
STRATEGICKÝ PLÁN ČCE
Synod přijal strategický plán ČCE. Podrobný dokument je nesen několika myšlenkami: usilujeme
o vznik živých a otevřených sborů, chceme posílit kompetence klíčových lidí (zejm. kazatelů,
kurátorů, presbyterů), chceme být srozumitelnou a misijní církví a očekáváme, že si na svůj
provoz vybereme peníze. Plán bude církvi představen v následujícím roce.
Výši kazatelského úvazku stanovuje seniorátní výbor. V liniích strategického plánu se již
nyní upravují řády ČCE. Napříště bude při volbě kazatele stanovovat výši úvazku na sboru
seniorátní výbor s přihlédnutím k živosti sboru a akcím vněm konaným.
Povolávání kazatele na dva sbory
Podobně platí od r. 2020 nový a jediný způsob, jak lze povolat faráře na dva sbory ČCE. V
tomto případě musí obě staršovstva spolu s kandidátem vyhotovit společnou povolací listinu.
Po zvolení mají pak staršovstva povinnost se alespoň dvakrát ročně sejít na společné schůzi,
aby spolupráce mezi oběma sbory fungovala. Tento zvyk doporučujeme zavést ve sborech
našeho seniorátu, které již společného faráře mají.

Personální fond a repartice
• Personální fond pro rok 2020 se zvyšuje na 160 000 Kč. Výši ovlivnila snaha o postupné
navýšení platu farářů tak, aby šlo o důstojný příjem – s nadějí, že bude méně farářů odcházet
ze služby. Ve strategickém plánu byl přijat dlouhodobý cíl, aby faráři dostávali 1,2 násobek
nejběžnějšího příjmu v populaci ČR (tzv. platového mediánu).
• Podle schválených pravidel solidarity sborů bude však část této platby (pro příští rok je to
20000Kč) přerozdělena podle síly sboru. Ve výsledku zaplatí početně a ekonomicky silnější sbory
o něco více, slabší sbory o něco méně. Tuto menší, poměrnou část budou nově odvádět i
neobsazené sbory.
• Podle plánu z minulého roku se zvyšují celocírkevní repartice na rok 2020 o 30%.
Diakonické a rozvojové projekty – na dva roky, i na životní prostředí Grantové
projekty, o něž sbory žádají na seniorátní i celocírkevní úrovni, mohou být nově realizovány
podobu dvou let. Novinkou je také možnost zaměřit je na otázky životního prostředí.
Investiční kodex ČCE
Synod schválil pravidla pro investování peněz na všech úrovních církve (včetně farních sborů!).
Nepřípustné jsou např. investice, které by způsobovaly zásadní poškozování životního prostředí,
investice související s hazardem nebo s výrobou tabáku, alkoholu a jiných omamných látek,
půjčování na nepřiměřeně vysoký úrok.
Kaplani pro diakonickou práci
Mění se řády tak, aby mohla Diakonie ČCE zaměstnávat kaplany, které do ní církev vysílá
pracovat.
Celocírkevní kazatelé
Bylo zřízeno místo celocírkevního faráře pro duchovenskou službu, který má pečovat o faráře
v náročných situacích (vstup do služby, nástup na novém sboru, krize apod.). Synod na toto
místo zvolil Zvonimíra Šorma. Synod také zřídil místo kazatele s určením pro školy EA v Brně a
povolal na něj Martu Židkovou. Při synodních bohoslužbách byli vysláni do služby učitele
teologie Ondřej Kolář, Olga Navrátilová a Jan A. Dus.
Znění Modlitby Páně a textů Vyznání víry
Synod určil podobu základních textů víry pro nový evangelický zpěvník. U Modlitby Páně se
přiklonil k variantě „Otče náš, který jsi v nebesích...“ V apoštolském vyznání víry došlo k
několika úpravám, z nichž nejdůležitější je nahrazení „svatých obcování“ slovy „společenství
svatých“. Synod zachoval stávající znění Nicejsko-cařihradského vyznání. U obou vyznání máme
nyní totožné znění s církvemi v ekumeně a lze je vhodně užívat při ekumenických setkáních a
bohoslužbách.
Prohlášení synodu ke klimatickým změnám
„Všichni zakoušíme dopady změn klimatu. Citlivěji vnímáme výkyvy počasí, sucho a
problematiku oteplování planety. Jako lidstvo stojíme před dalekosáhlými hrozbami nedostatku
pitné vody, snižující se bio-diverzity, neobyvatelnosti celých oblastí planety a stěhování milionů
lidí. Rozsah problémů mnohé ochromuje. Někteří se snaží situaci ignorovat nebo zlehčovat. Jiní
se spoléhají na to, že žijeme ve šťastnější části světa a že se nás změny nedotknou. Jsou však
také lidé, které tato situace hluboce trápí a snaží se nejhoršímu podle svých sil zabránit.
Někteří přitom propadají chmurám, že vztah člověka ke stvoření se již nezdaří změnit včas.
Připojujeme se k lidem, kteří chtějí v této situaci jednat a kteří si uvědomují odpovědnost za
svět. Jako křesťané se nechceme vzdát naděje. Myšlenka stvoření nám pomáhá pochopit, že
všechno živé je jedinečné a že Bůh vněm stále působí.
To nám dává naději, že každý člověk může přispět k nápravě a stát se inspirací pro druhé.
Je třeba solidarity s těmi, kteří změny klimatu nezavinili a na které dopadají nejvíce.

Nadějí jsou pro nás mladí lidé, kteří si uvědomují, že budoucí podobu světa je třeba řešit dnes
a tlačí na politiky, aby jednali. Podporujeme rozvoj čistých forem energie, ústup od fosilních
paliv a zodpovědné zacházení s krajinou. V Českobratrské církvi evangelické chceme hledat
všechny možné a dostupné prostředky, abychom náš vlastní podíl na změně klimatu snížili.
Naše společnost se ve vztahu ke klimatickým změnám mylně rozděluje na „aktivisty“ a
„realisty“. Globální změny se týkají nás všech. Nepomůže již pouze dobrovolná skromnost
jednotlivců, ani změny jen v jedné části světa. Všichni musíme změnit své smýšlení a podílet se
na záchraně prostředí. Proto se obracejme na politiky na všech úrovních, na Parlament a vládu
ČR, občanskou společnost a všechny jednotlivce, aby situaci vzali vážně a jednali moudře,
odpovědně a solidárně, aby se podařilo zpomalit změny klimatu a zastavit ničení životního
prostředí.“

POZVÁNÍ
Diakonie zve na 16. Dobročinný ples Diakonie, který se uskuteční v pátek
24. ledna 2020 od 20 hodin v hotelu Grand. Přijďte si zatančit, pobýt s klienty a
zaměstnanci Diakonie. Jsme přece spolupracující sbor.

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 350,-Kč);
nezávislý evangelický měsíčník Protestant (10 čísel, roční předplatné 220,-Kč,
v odůvodněných případech 120,-Kč), Doporučujeme uhradit předplatné v lednu,
případně v lednu a v červnu.
Nabízíme Evangelický kalendář 2020 „I farář je jen člověk“ (uspořádal Jaroslav
Pechar), čtení Na každý den 2020 (uspořádala Elen Plzáková) – cena 120,- Kč a
Hesla Jednoty bratrské 2018 za 40,-Kč.
Letos budete mít možnost si také zakoupit pro sebe nebo jako dárek malou knížku
meditací na rok 2020 „Zastav se na chvíli…“, kterou každoročně vydává
evangelický sbor v Nosislavi.

PASTORACE A MOŽNOST ROZHOVORŮ
Farářka Drahomíra Dušková H. je Vám k dispozici pro osobní rozhovory, předkřestní a

předsvatební přípravu, rozhovory a doprovázení při úmrtí někoho blízkého, návštěvu
v nemocnici, návštěvy doma i vysluhování svátostí.
Můžete ji kdykoliv oslovit, nebo ji zavolat (774 216 408), a požádat o osobní rozhovor.
Tato možnost je otevřena nejen pro členy sboru či církve, ale i pro pracovníky Diakonie,
pro její klienty a jejich rodinné příslušníky i pro kohokoli zvenčí. Neostýchejte se dát
vědět!
Občas v životě prožíváme těžká a krizová období. A někdy je to bohužel tak, že právě
v takovém období nemáme nikoho, s kým bychom si mohli popovídat, sdílet své trápení
a kdo by nám naslouchal. Mlčenlivost je samozřejmostí.

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 převodem na sborový účet nebo osobně.
Odvody, které každoročně platíme, rostou rychlým tempem. Pro představu: odvod
do personálního fondu je pro příští rok stanoven na 160 tisíc Kč, což je o 24% více než
letos. Abychom udrželi současný provoz sboru a možnosti ho rozvíjet, je potřeba také
přizpůsobit výši svého členského příspěvku i darů na sbor.
V církevním zřízení se o hospodaření sborů mluví takto:
1. Hospodaření církve spočívá na dobrovolné obětavosti jejich členů. Jejich ochota pečovat
o hmotné potřeby církve je jedním z projevů živé víry a vztahu ke sboru a církvi.
2. Vlastní příjmy sboru jsou: Salár, sbírky při shromáždění, účelové sbírky a dary.
3. Salár je pravidelný roční dar, který církev očekává od každého svého člena s vlastním
příjmem v doporučené výši 5% jeho celkových ročních čistých příjmů. Salár se platí
jednou ročně nebo ve splátkách farnímu sboru, do něhož člen patří. Manželé mohou
platit společně. Salár se neočekává od člena sboru bez vlastního příjmu. Neplacení saláru
nemůže být důvodem k vyloučení z církve.
https://www.evangnet.cz/cce/czr/rhc.html#C8

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

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/

Základní umělecká škola
J. L. Dusíka Čáslav
ve spolupráci se

Základní uměleckou školou
Kutná Hora

Vás zvou na

Adventní koncert
ve středu

18.12.2019
od 18,00 hodin
Evangelický kostel Čáslav

Na programu:

Vivaldi

Pachelbel

Mozart

