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Adresa sboru: 
J. Karafiáta 159; 28601 Čáslav 

tel. 311/224915; 777/187686  
pavjun@centrum.cz 

bankovní spojení 0442090349/0800, Čs. Spořitelna 
http://caslav evangnet.cz 

 

 

V zahradě u skalní stěny porostlé suchou trávou stála kolébka, v ní leželo Dítě a 
kolem tři ženy. Vypadaly jako sudičky. Zdálo se, že se modlí. Zpětně se mi zdá, že 
moc dlouho otálely. Protože sotva se první nadechla, dřív, než stačila něco říci, se 
ozvalo zasyčení… 
 
„Bude jako všichni. Bude si připadat jako ze všech první osoba. Bude říkat „Já“ 
s přehnaným, s nekonečným důrazem“.  
Podíval jsem se lépe a všiml jsem si hada, který se plazil pod kolébkou! 
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Kříž                          
Bohuslav Reynek 
  
Hle, kostra z jeslí, 
už není slámy, 
ven jesle vynesli, 
kříž sám je s námi  
  
 Zbyla jen holá 
se hřeby břevna, 
bez osla, vola, 
kříž, bída zjevná. 
  
Noc bez andělů, 
den bez koledy, 
ran křídla tělu: 
kam vzlétnou bědy – 
  
kdy naposledy? 
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            Velikonoční radost a pokoj Vám Velikonoční radost a pokoj Vám Velikonoční radost a pokoj Vám Velikonoční radost a pokoj Vám 
přejepřejepřejepřeje    staršovstvostaršovstvostaršovstvostaršovstvo        

Nemáme p řece 
velekn ěze, který 
není schopen mít 
soucit s našimi 
slabostmi;  
vždy ť na sob ě 
zakusil všechna 
pokušení jako my, 
ale nedopustil se 
hříchu 

Židům 4:15  
 

Tři sudi čky 
Když nemohu v noci spát, 
zavřu oči a nechám si 
v hlavě promítat obrázky 
z osobního archivu.  
 Místa, kde jsem žil, lidi, 
které jsem potkal, nebo 
chvíle, do kterých bych se 
rád vrátil…  
Je zvláštní, jak to 
promítač řadí. Přestože 
vždycky chci hezké 
obrázky, on někdy 
promítá zlé. Buď to 
poplete, nebo má špatnou 
náladu, že ho budím, 
nebo nevím… 
Ale představte si, že tuhle 
mi promítal toto:  
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Sotva zmlkl, nadechla se druhá žena, že něco poví. Asi chtěla zlou sudbu 
zmírnit, jak to dobré sudičky dělají. Ale had byl zase rychlejší…  
„A ovšem, druhá osoba, „Ty“ … Ostatní mu budou jen druhou osobou. Taky 
mu to nepůjde: říci „Já“ a „Ty“ jedním dechem a se stejným důrazem. Za „Já“ 
se mu kvůli „Ty“ budou plést otazníky. Kvůli „Ty“ bude říkat „Já“ s ještě 
větším důrazem. „Ty“ bude říkat s nejistotou, strachem, hněvem a hořkostí, 
výčitkou a pocitem viny. A druzí to s ním budou mít také tak.“   
 
Když had dosyčel, třetí žena řekla: „Ne, On ne.“ (A nejvíc zvláštní na tom bylo, 
že to neznělo jako protest, jako sudba navzdory… Bylo to spíš úlevné zjištění). 
To „On“ znělo tak… tak klidně a vznešeně a krásně (jako když Cohen zpívá 
Hallelujah). Možná právě to hadovi vzalo dech, že už se neozval!  
 
První žena sebrala odvahu a dodala: „On bude říkat Ty s nekonečnou důvěrou“. 
A já zase slyšel Cohena. 
Druhá žena se přidala: „A kvůli němu to zkusí i druzí. Dokážou to: říkat Já a 
Ty jedním dechem, se stejnou váhou.“ A pak se opravila: „Ale v opačném 
pořadí!“ A sama vypadala udiveně. 
 
A pak! Nemyslel jsem, že sudičky (jestli to tedy byly sudičky) mohou být tak 
veselé.  
Nemyslel jsem, že sudičky znají písničku„Radujme se vždy společně…“.  
Nevěděl jsem, že umí tak pěkně tancovat.  
A jak se tak točily dokola, otevřel se mi výhled na skálu za nimi. Byl v ní 
prázdný hrob a kámen od hrobu odvalen. 
 
 

Ze sboru 
• Probíhají opravy kostela (oprava střechy, fasády, oken), měly by být 

dokončeny v květnu 
• Děkujeme za vaši finanční podporu sboru.  
• Složenka přiložená v tomto sborovém dopise je na Váš salární příspěvek.  
• Rádi Vás přivezeme na nedělní bohoslužby, stačí dát vědět, že o to stojíte. 
• Pokud doma máte fotografie ze života sboru – konfirmační či z jiných akcí, a 

mohli byste je zapůjčit, byli bychom rádi. Potřebujeme je pro webové stránky 
sboru.  

• Na faře je malý šatník pro bezdomovce. V současné době je skoro prázdný. 
Kdybyste doma měli mužské šaty (kalhoty, boty, jarní bunda), které můžete 
k tomuto účelu věnovat, budeme rádi.  

 

Přijm ěte pozvání 
∗ Velký Pátek 10.4. v  9.00 a v 17.00 s Večeří Páně 
∗ velikonoční neděle  12.4. v 9.00 s Večeří Páně a v 10.30 v Bousově 
∗ velikonoční pondělí 13.4. v 9.00 (káže Helena Junová) 
∗ 24.-26.4. jsou seniorátní dny mládeže v Přelouči. Naše mládež zde bude 
v sobotu hrát vánoční divadlo „Had“.  

∗ mládež hrála své divadlo také v Praze Nuslích, v Brně, Olomouci a JImramově 
∗ 29.4. v 15.00 – přednáška, beseda a film s Tomem Graumanem, jedním z 669 
dětí, zachráněných sirem Nicolasem Wintonem během nacistické okupace 
(Karafiátova síň naší fary) 

∗ 21.5. je svátek nanebevstoupení, bohoslužby budou v 17.00 
∗ 1.6. jsou svatodušní svátky (bohoslužby v 9.00 s vysluhováním Večeře Páně) 
∗ Na 21.6. připravujeme sborový den – slavnost vděčnosti a vzpomínek (225 let od 
vzniku sboru, 140 let od postavení kostela).  

- hostem bude br. farář Jan Čapek, dopoledne bude kázat,  
- po společném obědě (prosíme o přihlášení) bude přednáška (Toleranční 

patent), program pro děti, otevřená Diakonie… 
- po bohoslužbách zazpívá seniorátní pěvecký sbor,  
- zveme bývalé faráře sboru a další hosty 
- pozvěte prosíme, své přátele a spolukonfirmandy, kteří jsou „ve světě“.  

∗ na polovinu července připravujeme pobyt pro děti a mládež 
∗ hledáme kontakt v zahraničí (Holandsko, Německo, Švýcarsko) pro partnerský 
vztah 

 
 

Program života sboru 
• bohoslužby – neděle 9.00 
• bohoslužby v Bousově – druhá neděle 10.30 
• rodinné bohoslužby - první neděle v měsíci 
• biblická hodina – středa 17.00 
• setkání dětí (malé děti) – čtvrtek 15.15 
• mladší mládež – pátek nebo sobota v 18.00 (dle dohody, inf. na tel. 777/187686  
• starší mládež – poslední sobota v měsíci (dle dohody) 
• biblická hodina Třemošnice – 1. pondělí v měsíci v 17.00 
• biblická hodina Vinaře – 3.středa v měsíci v 18.30 
• staršovstvo – první neděli v měsíci po bohoslužbách 

 


