sborový dopis

českobratrského
evangelického
sboru

Návrat

pokračování ze strany 3 (Hradiště)

jak v oblasti hmotného zabezpečení (vaření,
topení...), tak i ve směru rozvoje ducha (příprava
her, soutěží, pobožností...). Zatímco starost o
jídlo si vzala na svá bedra děvčata, o oheň
pečovali chlapci. Nutno připomenout, že ve výše
uvedených činnostech se angažovaly i mladší
děti,, čímž mládežníky nejednou zachránili před
přepracováním.
Co se týče her, připravila mládež pro své
kamarády složité hlavolamy typu Risk,
Videostop,
Pyramida,
lehce
inspirované
televizními soutěžemi. Co se týče sportu, byly
děti potýrány dokonce bojovou hrou v terénu, a
to hned dvakrát. pochopitelně jsme se věnovali
také zpěvu a nesmíme zapomenout ani na
pobožnosti, jejichž přípravu si nakonec přece jen
vzal za svou bratr farář. Domnívám se, že se
pobyt v Hradišti i přes drobné problémy vydařil
a všichni jsme se šťastně vrátili ve zdraví domů.
Pochopitelně že pojedeme zase (nejpozději v
srpnu do Křižlic), a já jen doufám v větší účast.
Poslední větu můžete brát jako výzvu.
Sepsal nestranný příslušník čáslavské evangelické
mládeže PŠ.
PS. Děkuji všem řidičům, kteří nás dopravili
tam i zpět.

Svírám dlaně co nejpevněji
umím
a stejně voda protéká
co potom, co bude potom
až vyberem studnu dosucha
Honím svůj stín a sotva mu
stačím
a stíny druhých mě pletou
co potom, co bude potom
až slunce bude nad hlavou.
Půjdem za sluncem
to je kousek zpátky a pak ven
rukou si oči přikryjem
půjdem po paměti, krok za
krokem
uprostřed zahrady stůl a studna
u uschlého stromu
jdem domů, jdeme domů.
Jericho

Adre sa sboru
J. Karafiáta 159
28601 Čáslav
te l. 0322/2851

velikonoce 97

Velikonoční pokoj a radost přeje
staršovstvo sboru
Jednou...

Seděl jsem v jedné zemi, v jednom městě, v jedné restauraci.
Do té země jsem se narodil, v tom městě jsem se nějak octl (asi pracovně), tu
restauraci jsem si chvíli z ulice vybíral (vedle totiž byla ještě jedna a za rohem
další). A teď jsem měl před sebou jídelní lístek a v něm se nabízelo tolik jídel!
Co bych si měl dát? Listoval jsem dopředu a zase zpět. Když si dám tohle a
tohle, nemohu si dát už tohle a to, a nezvládnu už tohle. Když si dám tohle tak... a copak vaří asi v té vedlejší? A v té za rohem? No a v jiném městě. A v
jiné zemi a...?
Dostal jsem závrať, jakou dostávám častěji, a vidím ji na druhých. Svírající a
zneklidňující. Nemohu mít všechno, nemohu zvládnout všechno, - ale chtěl bych.
Vybrat si musím, ale když si vyberu, tak něco ztratím. A neztratím tím právě
něco důležitého, co bych - měl mít, prožít, zvládnout? Proč právě tuhle práci,
proč tuhle ženu, rodinu, tenhle dům.... Neměl bych mít víc? Nejlíp by bylo
„všechno“ . Jeden profesor mi říkal, že to je jiné slovo pro „spasení“ . - Naplnění.
Plnost. (Lidově se tomu říká štěstí, tuším). Ale kdo to má zvládnout! To není
možné! Když jdu doprava nemohu doleva, když se dám tam... když si dám
tohle... tak nemohu něco jiného...
Odložil jsem jídelní lístek a musel se nadechnout. Vzpomněl jsem si na přítele,
který mi s jakousi nadějí vyprávěl, že věří na převtělování, na „další životy“ .
Ach jo... Jak bych mohl mít naději, že se vůbec někdy octnu v tom správném.
Ještě si tak vybírat mezi životy...!! To tak! Jakoby tohle nestačilo... pokračování
na str.2
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Zavřel jsem oči - a
vzpomněl si na jednu
chvíli a jednu paní. To
bylo taky takhle u
stolu. Ale v kostele.
Podával se jenom suchý
chléb a víno. Nastavila
ruku. Takhle... Vidím
to před sebou. A
podívala se na mě.
Takový pohled - to
nezapomenete, měla v
něm takový pokoj a
radost. Rozhlédl jsem
se po restauraci - ne,
kdepak,
ani
zdání,
nikdo tu nic takového v
očích nemá!
A v té chvíli mi to
došlo: Ta „plnost“ - to
není úkol pro život. Ta
plnost („Bůh“ ), to je
něco, co se dává
(vydává)! Tomu, kdo
žije směrem k té
plnosti, která je před
ním, kdo nežije tak, jako jakoby měl sám
svůj hlad utišit, zaplnit
prázdné místo v životě,
srdci. Kdo ví, že to celé
je - dar! Dovede potom
dávat sebe. Pak je - sám
taky takový „celý“ .
Jako byl Ježíš.
Ne. Ne - byl. Vzpomněl
jsem si znovu na tu
paní. Jak nastavila ruku
a co měla v očích. Ještě
jinak to musím říct:
Jako je Ježíš.
Přečtu si doma znovu o
ženě samařské. J 4,1nn.
A příběhy vzkříšení.

Velikonoční svátky:
bohoslužby budou v našem sboru takto:

Finanční situace sboru

  Velký Pátek 28.3. v 9.00 s Večeří Páně
  velikonoční neděle 30.3. v 9.00 s Večeří Páně
  velikonoční pondělí 31.3. v 9.00, káže br. farář Jar. Fér







Zveme vás také k účasti na těchto pravidelných sborových setkáváních:

středa 18.00 setkávání mládeže
čtvrtek 14.00 a 15.00 biblické hodiny pro děti
čtvrtek 17.30 biblická hodina
čtvrtek 20.00 biblická hodina střední generace
neděle 9.00 bohoslužby
každou první neděli v měsíci v 14.00 v Bousově u br. M. Štolce

 po bohoslužbách zatím jednou v měsíci je posezení při kávě a čaji (zpravidla čtvrtou neděli v
měsíci)
Všechna setkání jsou otevřená i pro vás.

Připravujeme:








6. 4. výroční sborové shromáždění
27.4. v 18.00 ekumenické bohoslužby v nemocnici v Čáslavi
2.-4.5. seniorátní dny mládeže v Litomyšli
začátkem května: návštěva holandských přátel v našem sboru
17.5. konvent v Chrudimi (s volbou nového seniora)
1.6. sborový zájezd na Moravu
6.6. 17.00 přednáška PhDr. Z. Vojtíška ze Společnosti pro studium sekt a nových
náboženských směrů na Malé scéně Dusíkova divadla o sektách
 od 8.8. pobyt dětí, rodin, členů sboru v Křižlicích

S borový zájezd

Mládež

Knihovna

se má uskutečnit 1.6. Pojedeme
navštívit sbor v Třebíči, podíváme
se v Jaroměřicích na zámek, v
Myslibořicích
si
prohlédneme
evangelický domov důchodců, v
Ivančicích zase Muzeum kralické
bible. Cena zájezdu je 120,přihlášky je nutno podávat do konce
dubna. Pojeďte také!

se schází ve středu (nyní v
počtu
okolo
10),
vedle
společného
přemýšlení
o
základních tématech spojených
s vírou se věnuje moderní
hudbě nebo divadlu (nyní
přpravuje hru „Zeď“ pro
seniorátní dny mládeže v
Litomyšli). Můžete přijít mezi
ně, zapojit se.

Ve
sboru je k
dispozici
sborová
knihovna s lecjakou
zajímavou knihou. Že
jsou knihy dnes drahé,
to
neznamená, že
musíme přestat číst.
Přijďte si vypůjčit.

V minulém roce by lo v elkým f inančním zatížením sboru
oprav a statiky kostela (v celkov é hodnotě 790 000,- z
toho sbor platí 10 %). K tomuto účelu by la v y hlášena
sbírka, která v loňském roce z darů členů sboru
v y nesla 34 600,-. S oprav ami kostela se letos zřejmě
bude pokračov at, tentokrát příprav ou na oprav u
střechy v ěže, částka připadající k uhrazení pro náš
sbor v letošním roce bude minimálně (pov inná část k
sumě, kterou v ěnuje stát a město) zhruba 40 000,-. V
příštím roce by měla být ještě v y šší, zdá se v šak, že
se oprav du podaří střechy kostela oprav it. Sbírka na
oprav u kostela proto trv á dále.
Další prav idelné platby , které se odv ádějí ústředí
církv e jsou: odv od do personálního f ondu 30 000,-,
celocírkev ní repartice 11 300,- seniorátní repartice 1
860,-. Náklady na prov oz sboru býv ají 50 000,-.
Příjmy by ly v loňském roce pozitiv ně poznamenány
mimořádnou sbírkou k oprav ám kostela, jinak salár by l
nižší než v roce 95 o 3 000,- a sbírky na prov oz sboru
Hradiště
by ly nižší o 3 400,-.
V
polovině
února
strávila
mládež
s
dětmi
z
našeho
sboru
Sbor má dluh u JTD 20 000,-, který je z doby oprav
y
společný
víkend
v
budově
evangelické
školy
v
Hradišti
v
f ary .
Železných
horách.
Děkujeme v šem, kteří na sbor my slíte i po této hmotné
Pobytu se účastnilo celkem 15 lidí, z čehož bylo 6
stránce.

mládežníků, 8 dětí a samozřejmě nemůžeme docela
opomenout br. faráře, který na nás dozíral. Úmyslně
užívám slova „dozíral“ (ne dožíral, pozn. přepisovatele),
neboť se naše výprava stala obětí zajímavého experimentu,
který by se dal shrnout asi takto: mládež se měla se vším
všudy postarat o své mladší souvěrce. A to
pokračování na poslední straně

Děti
se schází vedle svých biblických hodin také v neděli
během bohoslužeb ke dětským bohoslužbám (nyní v počtu
více než 10) za vedení sester sboru.
Hřiště
Na farní zahradě je k dispozici hřiště (volejbal, záhy snad
už i basketbal). Každý čtvrtek po biblických hodinách si
zde děti hrají. Lze přijít i jindy.

