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VELIKONOCE 2015
Jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná
je i vaše víra … Avšak Kristus byl vzkříšen …
1. Korintským 15,14 a 20
Velikonoční poselství vychází ze
skutečnosti, která se nedá vystihnout a vyjádřit jinak než symbolem, šifrou: Kristus
vstal, Kristus byl vzkříšen. Je to skutečnost
jinak nezachytitelná, nefotografovatelná.
Přichází za námi jako svědectví. A svědectví vyvolává odezvu:
Člověk je tímto svědectvím zachycen
a odpovídá vírou. Důvěra a naděje je základem a východiskem. Právě tady je zakotvena víra – a odtud se odráží: Kristus
byl vzkříšen, Kristus žije.
Apoštol Pavel nezakrývá pochybnosti, které velikonoční poselství provázejí od
začátku: „Jestliže Kristus nebyl vzkříšen,
potom je naše zvěst klamná, a marná je i
vaše víra … Ale Kristus byl vzkříšen“.
Velikonoční poselství je šifra. A je to
šifra nadějná a radostná. Je to šifra, která dodává odvahu a sílu, rozšiřuje nadějný
výhled a ukazuje k možnosti, jak a čím naplňovat život a kde hledat a nalézat smysl
pro své jednání a rozhodování. Ve velikonočním jitru prolomil život předurčenost
smrtí. Kristus byl vzkříšen - to je šifra, která vypovídá o naději. Šifra, která mluví.

Milí přátelé, bratři a sestry,
velikonoční poselství nám ohlašuje skutečnost založenou na naději a důvěře, jak ji
ověřily desítky generací Kristových následovníků: Kristus byl vzkříšen. K tomuto
optimistickému velikonočnímu poselství vás zveme – do svátečních shromáždění o
Velikonocích i ke všem dalším, která jsou ve sboru připravena.

Výroční sborové shromáždění
Staršovstvo svolává letošní - volební - výroční sborové shromáždění v rámci
bohoslužeb v neděli 12. dubna. Uslyšíme zprávu staršovstva, zprávu o životě sboru
v minulém roce 2014, zprávu o středisku Diakonie a o školách střediska Diakonie.
V neposlední řadě zprávu o hospodaření sboru (finanční uzávěrku roku 2014, spolu
s revizní zprávou) a také rozpočet hospodaření pro letošní rok 2015. Zároveň
budeme volit novou farářku. Udělejme si čas pro jednání sborového shromáždění a
pro volbu nové kazatelky sboru.

Volba nového faráře
Staršovstvo se po dohodě se ses. farářkou Drahomírou Duškovou Havlíčkovou
rozhodlo kandidovat ji jako novou farářku čáslavského sboru. Synodní rada
vyslovila s návrhem staršovstva souhlas. Volba proběhne při sborovém
shromáždění v neděli 12. dubna.
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 nebudete moci
sborového shromáždění osobně zúčastnit, oznamte svou žádost hlasovat „na
dálku“ telefonicky na číslo 739 244 604 nebo 776 284 778 a některý z presbyterů
vás navštíví s hlasovacím lístkem. Seznam členů s hlasovacím právem je vystaven
při bohoslužbách. Sestra farářka má v našem sboru nastoupit, na základě volby, od
1. září. Byt pro její pětičlennou rodinu chceme mít připravený začátkem srpna.

Oprava farního bytu
Opravu začalo staršovstvo připravovat již na jaře 2014. Na základě žádosti o dar
Jeronýmovy jednoty jsme na podzim získali dar z ústředí Jeronýmovy jednoty 300
tisíc korun. Ústředí JJ také doporučilo naši žádost o dar z GAW (GustavAdolfského spolku). Mezitím čerpáme peníze na opravu z přidělené překlenovací
půjčky 700.000 korun.
Na základě výběrových řízení už byla pořízena nová okna v zadním traktu fary,
bylo zrekonstruováno ústřední topení, probíhá nutná oprava střechy a svodů,
včetně izolace balkonu v 1. patře. Připravuje se projekt a výběrové řízení na rozvod
elektřiny. Naváže rekonstrukce kuchyně a koupelny, obnova podlah a vymalování.

Naše obětavost
Děkujeme vám všem, kdo se jakkoli podílíte na sborové obětavosti. Jen díky tomu může
náš=váš evangelický sbor být pomocí a povzbuzením pro každého, kdo žije z evangelia, i
pro ty, kdo hledají smysl pro svůj život. Kromě příspěvku na finanční zajištění
sborového života formou saláru se na vás obracíme s prosbou o dar, který použijeme na
vybavení kuchyně v bytě faráře.
Přiložený leták obsahuje informace o celocírkevním fondu, ze kterého jsou přidělovány dary sborům na stavební akce. Vloni jsme získali z ústředí Jeronýmovy jednoty
velký dar. Pamatujme proto na sbírku darů pro JJ (sbírka trvá do konce května). Sbírka
při velikonočních bohoslužbách na Boží hod je celocírkevní, tzv. Hlavní dar lásky.
Pro svůj salár a dar použijte složenku. Variabilní symbol, který je na složence uveden, je číslo, které máte přiřazeno ve sborovém Adresáři. Číslo můžete použít při jakékoli platbě, kterou budete sboru posílat, a to i ze svého účtu formou příkazu (také trvalého).

Husovo výročí
Letos 6. července to bude 600 let, co plameny na hranici v Kostnici na břehu Bodamského jezera ukončily život mistra=profesora pražské univerzity Jana Husa.
Jeho myšlenky a zápas o pochopení evangelia a o pravdivost života si chceme připomenout při jarním sborovém dnu na Trojiční neděli 31. května. Naším hostem bude profesor Jakub S. Trojan z Evangelické teologické fakulty UK. Dopoledne bude kázat a
odpoledne přednášet na téma „Husův zápas o nadějnou pravdu evangelia“.
Na září chystáme k tomuto výročí také koncert hudební skupiny „Vox humana“.

Noc kostelů
Tato mezinárodní akce, která vznikla před několika lety v Rakousku, se letos uskuteční
v pátek 29. května. Kostel bude přístupný pro veřejnost od 18 hodin. Opět to bude možnost, aby se s prostorem kostela a s historií křesťanství i s poselstvím evangelia seznámili
ti, kdo budou mít zájem a jinak nemají odvahu ani příležitost do kostela přijít. Hledáme
spolupracovníky pro tento večer.

Pravidelná setkávání
Upozorňujeme a zveme vás všechny také k pravidelným týdenním a měsíčním
setkáním během týdne na faře :
setkání pro děti
setkání nad Biblí
setkání mládeže

pondělí
středa
pátek (po domluvě)

16.00
17.00
18.00

biblická pro zaměstnané / diskusní kroužek
2. středa v měsíci
biblická hodina Třemošnice
zpravidla 3. čtvrtek v měsíci
biblická hodina Vinaře u Hlaváčků
pátek (po domluvě)

18.15
16.00
16.00

Duben 2015
1. středa
2. čtvrtek
3. Velký
pátek
4. sobota
5. neděle
Boží hod
6. pondělí
7. úterý
8. středa
9. čtvrtek
10. pátek
11. sobota
12. neděle

16:00
09:00
17:00
22:00
09:00
09:00

biblická Třemošnice – s Večeří Páně
bohoslužby s Večeří Páně
bohoslužby s Večeří Páně
Velikonoční vigilie – v kostele
bohoslužby s Večeří Páně
celocírkevní sbírka na Hlavní dar lásky
Velikonoční bohoslužby

17:00

biblická Čáslav

09:00

bohoslužby

Výroční sborové shromáždění
13. pondělí 16:00
14. úterý
15. středa 17:00
18:15
16. čtvrtek
17. pátek
16:00
18. sobota
19. neděle 09:00
09:20
20. pondělí 16:00
21. úterý
22. středa 17:00
23. čtvrtek
24. pátek
18:00
25. sobota 08:00
26. neděle 09:00
27. pondělí 16:00
28. úterý
29. středa 17:00
30. čtvrtek

u ses. Hochmanové
10:00 u kávy a čaje
káže Monika Drdová
10:00 u kávy a čaje
káže Pavel Jun

s volbou farářky

biblická pro děti
biblická Čáslav
diskusní kroužek nejen pro zaměstnané
biblická Vinaře

u Hlaváčků

bohoslužby
nedělní škola
biblická pro děti

káže Boh. Baštecký
10:00 beseda s hostem

biblická Čáslav
mládež
úklid kostela a okolí – brigáda
bohoslužby se křtem

káže Pavel Jun
10:00 u kávy a čaje

biblická pro děti
biblická Čáslav

Schůze staršovstva – neděle 3. května po bohoslužbách

Za staršovstvo

Jaroslav Fér, farář
Václav Homolka, kurátor

