Sborový dopis

Blázen
Blázen jsem ve své vsi
znají mne smutní psi
bílí psi ospalí
plynoucí do dáli
žádný z nich neštěká:
těší mne zdaleka,
jsou to psi oblaka
běží a nekvílí.
Smutkem jsme opilí,
kam jdeme, nevíme;
požehnej duši mé,
Pastýři prastarý
s hlubokými dary
měsíce a bdění,
s trny na temeni
těžkém a rozbodaném
jako srdce. Amen

Českobratrského evangelického sboru
v Čáslavi
velikonoce 2007
Velikonoční radost a pokoj Vám přeje
staršovstvo
•
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•
B. Reynek
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•
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Zprávy ze sboru
Děkujeme za vaši finanční podporu
sboru.
Letos jsme chtěli opravit další část
kostelní střechy, nicméně dosud není
jisté, jestli se podaří dosáhnout na
nějaký
dotační
zdroj
(Program
Regenerace, havarijní fond či jiné).
Složenka přiložená v tomto sborovém
dopise je na Váš případný salární
příspěvek.
Náš dluh na Personálním fondu byl z
poloviny odpuštěn, dlužíme tedy „pouze“
111 000,- Svým způsobem to stále
znamená otazník nad existencí našeho
sboru (Synod má právo rušit sbory, které
nejsou trvale schopné platit své
závazky).
Rádi Vás přivezeme na nedělní
bohoslužby, stačí dát vědět, že o to
stojíte.
Pokud nestojíte o zasílání sborového
dopisu, dejte to, prosíme, vědět.

Adresa sboru:
J. Karafiáta 159; 28601 Čáslav
tel. 327/312851; 777/187686
pavjun@centrum.cz
bankovní spojení 0442090349/0800, Čs. Spořitelna

www.caslav.evangnet.cz

Nemo (Desperatio)
Tuhle moje loď, vlastně už spíš
jen loďka zase ztroskotala.
Věřili byste, že útesy jsou i
uprostřed moře?
Já se přes to moře snad nikdy
nedostanu!
Bylo už dost dlouho po poledni,
když mě vylovil škuner, který se
jmenoval Desperatio.
Námořníci mi dali najíst a napít
a pak už se o mě nestarali. Tak
jsem si odpoledne krátil tím, že
jsem
pozoroval
kapitána.
Námořníci mu říkali Nemo.
Sálal z něho neklid. Měl neustále dalekohled u očí, vypadal, jako když
něco neustále vyhlíží. Ale nápadné bylo, že se nedíval jen dopředu nebo
dozadu. Rozhlížel se do všech stran.
pokračování na straně 2

pokračování ze strany 1

Dodal jsem si odvahy: „Čekáte bouřku?“
„Tahle loď se nemusí bát bouřky!“ zahučel
Chtěl jsem se ještě zeptat, co tu dělá, jestli tedy loví velryby nebo co,
ale k tomu jsem už nesebral odvahu. O to soustředěněji jsem ho
pozoroval. Když už jsem na jeho lodi…, co mi taky zbývá.

•
•
•
•

Všiml jsem si, že ho zajímaly lodě.
Na obzoru se během odpoledne mihly tři velké. To dal kapitán kurs
rychle změnit – prostě se dal na útěk.
Jen jednou, když objevivší se loď byla asi stejně velká jako jeho, chvíli
přemýšlel. A pak ji dal zdálky sledovat.

•
•
•

Když už bylo k večeru, sebral jsem odvahu ještě k jedné otázce: „A
kam plujete?“ Podíval se na mě tak, že jsem pochopil: nikam! Odnikud
nikam!
Vzpomněl jsem si: Desperatio znamená beznaděj! A zoufalství.
Pochopil jsem, že jsem na pirátské lodi.
Že nemá domovský ani cílový přístav.
Pochopil jsem, proč mu říkali Nemo.
A zděsilo mě, že mi byl podobný.
Nad večerem jsem zpozoroval cosi na obzoru. Je to pevnina nebo jen
bouřkové mraky?
Rychle se rozhoduji, skáču do vody a plavu. Voda je teplá a zdá se mi,
že ani není slaná!
PJ
Izajáš 53,4-10 Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal,
ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl
proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro
náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.
Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však
Hospodin postihl pro nepravost nás všech.
Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako
ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel.
Byl zadržen a vzat na soud. Kdopak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat
ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu.
Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem smrt našel, ačkoli se nedopustil
násilí a v jeho ústech nebylo lsti.
Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za
vinu.

•
•
•

Program života sboru
bohoslužby – neděle 9.00
bohoslužby v Bousově – první neděle 10.30
biblická hodina – středa 17.00 (mimo 3.středy)
„velká“ biblická hodina (spojená s biblickou hodinou střední generace)
každou třetí středu v 18.00, většinou s hostem
setkání dětí (malé děti) – pondělí 13.15
konfirmační cvičení (větší děti) – pondělí 18.00
mládež – pátek nebo sobota v 17.00 (dle dohody, infrmace na tel.
777 187 686 nebo 777 201 108)
biblická hodina Třemošnice – 2.středa v měsíci 18.30
biblická hodina Vinaře – 4.středa 18.30
staršovstvo – první středu v měsíci v 18.30
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Přijměte pozvání
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Velikonoční svátky:
Velký Pátek 6.4. v 9.00 a v 17.00 s Večeří Páně
velikonoční neděle 8.4. v 9.00 s Večeří Páně a v 10.30 v Bousově
velikonoční pondělí 9.4. v 9.00, hostem je Helena Junová

20.-22.4. jsou seniorátní dny mládeže v Litomyšli. Naše mládež zde bude
v sobotu hrát vánoční divadlo „Buď sám sebou!“.
naše mládež hraje své divadlo také 4.4. v Praze Kobylisích a 12.5. na Dnech
mládeže v Nikolčicích.
18.4. ve středu v 18.00 biblická hodina s br. Jiřím Kučerou a
R. Čermákem, účastníky březnové evangelické výpravy do Mexika
17.5. je svátek nanebevstoupení, bohoslužby budou v 17.00
27.5. jsou svatodušní svátky (bohoslužby v 9.00 s vysluhováním Večeře
Páně)
v červenci uvítáme v Čáslavi přátele z holandského Zaandamu (přijedou
9.7.)
v srpnu také připravujeme pobyt pro děti a mládež.
sledujte program sboru na www. stránkách, jsou aktualizovány péčí
I.Klinského

