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V E L I K O N O C E 2014

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu
nové! To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze
Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Neboť
v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění
a nám uložil zvěstovat toto smíření.
2. Korintským 5,17-19
Křesťanské velikonoční poselství má dva úběžníky. Nebo spíš dvě ohniska, na kterých
stojí naše víra: Kříž a vzkříšení. Kříž jako symbol Boží věrnosti, která doprovází milovaného
Syna i přes smrt. Kříž, který škrtá naši minulost.
A vzkříšení? To je něco, co je rozumem nevysvětlitelné a nepostižitelné. Něco, co se nedá fotografovat. A přece to je jasné znamení: To staré pominulo, zaniklo, hle, je tu nové. Něco
nového a nečekaného. Něco, co se objevilo a stalo skutečností na úsvitu nového dne. Prvního
dne po velikonoční sobotě se něco změnilo.
Proto apoštol píše: Je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Kdo žije z evangelia, kdo zkouší
žít z evangelia, ten patří k tomu novému. Tomu se něco nového otevřelo a otevírá. To nové je,
že v Kristu nás Bůh usmířil se sebou. Dává nám milost. Škrtá všechno to, co máme za sebou.
Stojíme mu za pozornost i přes to všechno, co máme za sebou a v čem jsme jako lidé selhali, co
si nalháváme a nač si hrajeme - jako rodiče i jako děti, jako přátelé a sousedé.
Kříž odsunuje naši minulost. Ta už nepadá na váhu, nemusí nás zatěžovat, protože Kristus nasadil svůj život v náš prospěch. Jeho vzkříšení nám otevírá cestu dál, otevírá nám budoucnost. A víc: Ta budoucnost se otevírá pro každého, a proto dostáváme poslání - zprostředkovávat tuto velikou skutečnost jako svou zkušenost a jako velikou příležitost, která je otevřena pro každého.

Milí přátelé, bratři a sestry,
velikonoční poselství nám dosvědčuje, že Bůh sestupuje v Kristu do našeho života, aby
nás podpořil ve chvílích, kdy se nám ztrácí výhled dál a aby nám ve všem, čím se dáváme ochromit a ohromit, dodal sílu a naději. A tím se chce a může stát nadějnou a dobrou
příležitostí v našem životě, pro každý nový další náš den.
Přejeme vám, ať vás provází tato radost a naděje velikonočního poselství ve
svátečních i všedních dnech. Zveme vás k velikonočním bohoslužbám, jak je během
svátků ve sboru připravujeme:

Velikonoční shromáždění
* na Zelený čtvrtek 17. dubna se sejdeme v 16 hodin v Třemošnici u ses. Hochmanové
* na Velký pátek 18. dubna jsme zváni k bohoslužbám se slavením Večeře Páně jak
dopoledne v 9 hodin, tak navečer v 17 hodin.
* k bohoslužbám se sejdeme o Velikonoční neděli 20. dubna (se svátostí Večeře Páně) i
na Velikonoční pondělí 21. dubna – v obvyklých 9 hodin.
* kromě toho jsme zváni k velikonoční vigilii na Bílou sobotu 19. dubna v kostele večer
ve 22 hodin (viz strana 4).

Výroční sborové shromáždění
Staršovstvo svolává letošní - volební - výroční sborové shromáždění na neděli 6. dubna
v rámci bohoslužeb. Uslyšíme zprávu za staršovstvo (o životě ve sboru v minulém roce
2013), stručnou zprávu faráře, zprávu o středisku Diakonie a v neposlední řadě zprávu o
hospodaření sboru (finanční uzávěrku roku 2013, spolu s revizní zprávou) a také
rozpočet hospodaření pro letošní rok 2014, kdy stojíme před náročnou opravou farního
bytu pro rodinu nové farářky. Sestra farářka Drahomíra Dušková Havlíčková počítá, že
by v našem sboru nastoupila koncem léta příštího roku 2015.
Udělejme si pro jednání sborového shromáždění čas a počítejme se závěrem před
jedenáctou hodinou.

Volba staršovstva
Na sborovém shromáždění budeme také volit nové staršovstvo na příštích šest let.
Dosavadní staršovstvo připravuje kandidátku desítky presbyterů a tří čtyř náhradníků.
Podle Řádu o správě církve “mohou členové sboru s hlasovacím právem volit na dálku,
pokud o tento způsob volby včas požádají“ (čl. 8.6). Pokud se tedy nebudete moci
sborového shromáždění osobně zúčastnit, oznamte svou žádost hlasovat ´na dálku´
telefonicky na číslo 739 244 604 nebo 605 228 704 a některý z presbyterů vás navštíví
před nedělí 6. dubna s hlasovacím lístkem.
Nové staršovstvo se ke své první schůzi sejde následující neděli 13. dubna (ještě také i
s těmi, kdo už znovu nekandidují – a kterým patří veliké díky za všechno úsilí a práci ve
prospěch sboru v minulém období). Při této ustavující schůzi zvolí staršovstvo kurátora a
rozdělí si úkoly.

Jeronýmova jednota
V přiloženém letáku si přečtěte informace o loňské i letošní sbírce pro Jeronýmovu
jednotu. Chrámovou sbírku na velikonoční Boží hod odešleme jako Hlavní dar lásky pro
sbor v Nymburce. Do konce května probíhá sbírka darů pro Jeronýmovu jednotu. Svůj
příspěvek pro Jeronýmovu jednotu můžete odevzdat při bohoslužbách na sběrací listinu,
nebo poukázat na účet 0442 090 349/0800, případně složit přímo v ČS. - Díky.

Oprava farního bytu
Farní byt potřebuje celkovou renovaci, naposledy byl zařizován před více než dvaceti lety, kdy se přistěhoval b. farář Jun s rodinou. Během této doby byly prováděny jen drobné
opravy, které si vynutily aktuální potřeby. Nároky na úroveň bydlení se navíc mezitím
změnily. Bude nutné renovovat koupelnu a kuchyň, pořídit nové rozvody elektřiny a
ústředního topení, některá okna vyžadují vyměnit, k tomu nátěry a malování.
Předběžně staršovstvo počítá s nákladem 500.000 Kč. Tato částka je zahrnuta do
rozpočtu a budeme o ni žádat celocírkevní Jeronýmovu jednotu. Část nákladů ale musíme nést sami jako čáslavský sbor a stejně tak i svépomocí provést některé další práce.

Sbírka na opravu bytu
Staršovstvo proto vyhlašuje od 1.června mimořádnou sbírku na opravy farního bytu.
Věříme, že nám všem leží na srdci budoucnost našeho sboru a že podle svých možností
budeme na tuto sbírku pamatovat. Ve sboru bude vystavena sběrací listina, na které budou uvedeni všichni dárci. Včetně těch, kdo svůj dar na opravu farního bytu pošlou na
účet sboru (0442 090 349 / 0800 ). “Nezapomínejme na dobročinnost a štědrost, takové
oběti se Bohu líbí“ (List Židům 13,16).

Noc kostelů
Letos se opět připojíme k této mezinárodní akci, která vznikla před několika lety
v Rakousku. Uskuteční se tentokrát v pátek 23. května. Kostel bude od 18 hodin otevřen
pro veřejnost - jako možnost seznámit se s prostorem kostela a s historií křesťanství i s
poselstvím evangelia. Hledáme pro tento večer spolupracovníky.

Připravujeme a zveme
Upozorňujeme a zveme vás všechny také k pravidelným týdenním a měsíčním
setkáváním během týdne na faře :
setkání pro děti
konfirmační skupina
setkání nad Biblí

pondělí
pondělí
středa

16.00
17.00
17.00

biblická Čáslav pro zaměstnané
biblická hodina Třemošnice
biblická hodina Vinaře u Hlaváčků

1. středa v měsíci
3. čtvrtek v měsíci
pátek (po domluvě)

18.15
16.00
16.00

Duben 2014
1. úterý
2. středa
3. čtvrtek
4. pátek
5. sobota
6. neděle
7. pondělí

17:00
18:15

biblická Čáslav
biblická pro zaměstnané

09:00
09:45
16:00
17:00

bohoslužby
Výroční sborové shromáždění
biblická děti
konfirmační skupina

8. úterý
9. středa
17:00
10. čtvrtek
11. pátek
12. sobota
13. neděle 09:00
09:15
14. ponděl 16:00
17:00
15. úterý
16. středa 17:00
17. čtvrtek 16:00
18. pátek

09:00
17:00
22:00
09:00
09:00

19. sobota
20. neděle
21. ponděl
22. úterý
23. středa 17:00
24. čtvrtek
25. pátek
26. sobota
27. neděle 09:00
09:15
28. ponděl 16:00
17:00
29. úterý
30. středa 17:00
1.5. čtvrte

9:15 pro děti NŠ
volba staršovstva

biblická Čáslav

10:00 u kávy a čaje
10:15 staršovstvo

bohoslužby
pro děti NŠ
biblická děti
konfirmační skupina
biblická Čáslav
biblická Třemošnice s Večeří Páně

u ses. Hochmanové,
Jabloňová 227
10:00 u kávy a čaje
18:00 u kávy a čaje

bohoslužby s Večeří Páně Velký pátek
bohoslužby s Večeří Páně
Velikonoční vigilie
bohoslužby s Večeří Páně
Boží hod 10:00 u kávy a čaje
bohoslužby
Velikonoční pondělí 10:00 u kávy a čaje
biblická Čáslav

bohoslužby
pro děti NŠ
biblická děti
konfirmační skupina

10:00 u kávy a čaje

biblická Čáslav

neděle 4. května - káže b. farář Bohumil Baštecký z Poděbrad

Za staršovstvo

Jaroslav Fér, farář
Miroslav Richter, kurátor
Eduard Wagner, nám. kurátora

