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Ženy u hrobu od Eric de Saussure

Ženy vstoupily do hrobu a uviděly mládence,
který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho;
i zděsily se.
Řekl jim: „Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského,
který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde.“
(Mk 16,5-6)

SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
V ČÁSLAVI

Milé sestry, milí bratři, přátelé,
srdečně Vás zdravíme uprostřed postního období, které je
dobrou příležitostí ztišit se a připravit na přicházející Velikonoce.
Velikonoční čas je dobou, kdy přemýšlíme o tajemství Kristovy
smrti a jeho vzkříšení.
Ježíš zemřel. Jeho tělo dali do hrobu. A pak se stalo něco
zvláštního, něco podivuhodného, co nikdo nečekal. Když druhého
dne přišly ke hrobu ženy, aby Ježíšovo tělo pomazaly, obrovský
balvan byl od hrobu odvalen a v hrobu andělé. Ti ženám oznámili
radostnou novinu: „Nebojte se! Pokud hledáte Ježíše, toho který
byl ukřižován, tak ten tady v hrobě není a už nikdy nebude.
On byl vzkříšen!“
To je ta radostná zpráva Velikonoc: Ježíš nezůstal vězet
v hrobě! Ježíš šel ke svému Otci a čeká na nás ve svém království.
A zároveň je podivuhodným způsobem - skrze Ducha svatého - tady
s námi na zemi. Je s námi, na našich cestách, v našich životech,
v našem trápení i v našich radostech. Je tady v Čáslavi,
v Drobovicích, v Horkách, v Chedrbí, v Krchlebích, v Močovicích,
v Olšanech, v Souňově, Štrampouchu, ve Vinařích i Vinicích, ve
Zbyslavi, Církvicích a Jakubu, v Chotusicích, Rohozci, v Bousově,
v Ronově i Třemošnici, v Potěhách, v Tupadlech, ve Vrdech,
Žehušicích i ve Žlebech, u nás doma, i všude jinde, všude tam,
kam ho pustíme.
Ježíš nezůstal vězet v hrobě! Byl vzkříšen! A tuto radostnou
zprávu o Kristově vzkříšení se jako první dozvěděly ženy.
A ženy, jak dobře víme, si radostné zprávy většinou nenechávají
pro sebe. A to je dobře. Běžely za učedníky a všechno jim řekly.
A pak se Ježíš ukázal i učedníkům, kteří se třásli strachy
za zavřenými dveřmi. A ač byly ty dveře zavřené na zámek,
Ježíš přišel, postavil se doprostřed nich a řekl: „Pokoj vám“.
A to Vám přejeme i my – přejeme Vám pokojné velikonoční
svátky s Ježíšem uprostřed vás. A budeme moc rádi, když se
o Velikonocích sejdeme a pokoj si popřejeme.

Za čáslavský evangelický sbor

Vaše farářka Drahomíra Dušková Havlíčková

Velikonoční poselství Jana Pavla II.
„Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo,
z něhož by člověk mohl mít strach. Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl
apoštolům a ženám: „Nebojte se!“ Tato slova potřebujeme dnes možná
více, než kdy jindy. Je nutné, aby zesílila jistota, že existuje ten, kdo drží
v rukou osudy tohoto pomíjivého světa, kdo má v rukou klíče od smrti a
podsvětí, kdo je alfou a omegou. A tento někdo je Láska... Jen on se
může plně zaručit za slova „Nebojte se!“.
Zveme Vás na velikonoční shromáždění
Květná neděle 20.března v 9,00 hodin
RODINNÉ BOHOSLUŽBY
Ježíš přijíždí na oslátku do Jeruzaléma
a my chceme být při tom i s našimi ratolestmi.



Zelený čtvrtek 24. března v 18,00 hodin
HOD BERÁNKA – SEDEROVÁ SLAVNOST pro všechny generace
Společně si připomeneme, proč se slavil hod beránka, budeme slavit, ochutnávat,
co se jedlo, co se pilo (nekvašené chleby, hořké byliny) a poslouchat zvěst o Boží
záchraně z Egypta i na kříži.

(Komenského síň)

Velký pátek 25. března
v 9,00 hodin PAŠIJOVÉ BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ PÁNĚ
(Komenského síň)
v 18,00 hodin HUDEBNÍ PAŠIJOVÉ BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ PÁNĚ
(Evangelický kostel)

Velikonoční neděle 27. března v 9,00 hodin
SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ pro malé i velké
S VEČEŘÍ PÁNĚ
(Evangelický kostel)

Velikonoční pondělí 28. března v 9,00 hodin
v 9, 00 hodin Velikonoční bohoslužby
(Komenského síň)
***

Na setkání s Vámi se těší staršovstvo
Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Čáslavi
farářka Drahomíra Dušková Havlíčková a kurátor Václav Homolka

Velikonoční báseň - Hana Bánovčanová
UKŘIŽOVÁNÍ JEŽÍŠE
Lidé se panu Ježíši posmívali,
vojáci o jeho šat losovali, potom upletli korunu z trní,
kterou na jeho hlavu narazili, jistě i z ní hlava brní.
Potom před ním poklekli, a posměšně jej zdravili:
„Buď zdráv židovský králi.“
Dále na něho plivali a po hlavě jej bili.
Zároveň s Pánem Ježíšem
dva zločinci byli vedeni, na místo zvané Golgata.
Vojáci všechny tři na kříže přibili a potom kříže postavili.
Pán Ježíš byl uprostřed zločinců.
Na jeho kříži byl nápis: „Ježíš Nazaretský, král židovský.“
Lidé kol Ježíše chodili
a takto na něho pokřikovali. „Jsi-li Syn Boží, sestup z kříže!“
Přední kněží a zákonici říkali: „Jiným pomáhal a sám sobě pomoci nemůže.
Je-li opravdu Mesiáš, ať sestoupí z kříže a uvěříme v něho.“
Ale Pán Ježíš se za ně modlil: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“
Jeden ze zločinců se též posmíval: „Jsi-li Kristus, mohl jsi pomoci sobě i nám.“
Ale druhý jej napomenul: „Jistě ani teď se nebojíš Boha?
My si tuto hroznou smrt zasloužíme, za své zločiny,
ale tento člověk nic zlého neudělal.“
Potom se obrátil k Pánu Ježíši a řekl mu:
„Pane, rozpomeň se na mne, když přijdeš do svého království.“
Pán Ježíš mu odpověděl: „Ještě ti pravím, dnes budeš se mnou v ráji.“
Když bylo poledne, nastala tma, která trvala do třetí hodiny odpoledne.
Tu Pán Ježíš zvolal: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“
Asi o třetí hodině zvolal Pán Ježíš: „Dokonáno jest.“
„Otče do tvých rukou poroučím svého ducha.“
A po těchto slovech zemřel.
V tu chvíli se roztrhla opona v chrámě od shora až dolů.
Země se třásla a skály pukaly.
Římský setník, který velel popravčí četě, řekl: „Jistě to byl Syn Boží.“
Ses. Hana Bánovčanová z Horek začíná každou biblickou hodinu a kavárničku básní,
kterou pro nás vždy připraví, některé básně se týkají probíraných biblických příběhů,
jiné života, víry.

Ze života sboru
Prožili jsme společně krásný adventní a vánoční čas – mnoho bohoslužeb,
biblických hodin, setkání. Na třetí adventní neděli nám děti, mládež i dospělí
zahráli vánoční divadlo „Andělská pohádka na dobrou noc“ a konal se
v našem sboru poprvé Adventní dobročinný trh, kde se prodávaly fairtradové
výrobky a výrobky klientů Diakonie. Trh měl docela úspěch a dobrý ohlas,
takže určitě se příští rok můžete těšit na další!

V našem kostele se konal také Vánoční koncert, který se velmi vydařil.
Na čtvrtou adventní neděli jsme byli
svědky výborného divadelního
představení mládeže s filmem „Kudy kam?“ Společně jsme se radovali
z Ježíšova narození při vánočních bohoslužbách.
Po celý měsíc leden se konala ekumenická setkání – bylo to takové putování
po čáslavských kostelech a modlitebnách, každý čtvrtek jsme se sešli
„u sousedů“ a slavili společně bohoslužbu, ve vedení se střídali čáslavští
duchovní. Ekumenická setkávání jsme zakončili setkáním v kavárně Diakonie.
Byla to velmi milá setkání, s hezkými rozhovory, při každých bohoslužbách se
konala také sbírka, byla letos určená na pomoc iráckým křesťanům, kteří
hledají domov v Čechách, celkem jsme vybrali 4703,- Kč.
V letošním roce bychom Vás chtěli pozvat na různá setkání, budeme moc rádi,
když obohatíte svou přítomností, svými názory, svým zpěvem i pomocí naše
společenství.
Chceme, aby naše bohoslužby byly otevřené pro všechny bez rozdílu – pro
pravidelné návštěvníky, pro nově příchozí, i pro ty, kdo dlouho do kostela
nechodili. Snažíme se, aby naše bohoslužby byly „slyšitelné“, máme nový
mikrofon a do budoucna bychom rádi alespoň v kostele zřídili v prvních lavicích
sluchátka pro méně slyšící členy sboru. Chceme, aby přístup na bohoslužby byl
co nejméně bariérový. Máme mezi s sebou ochotné sestry a bratry, kteří
nabízejí odvoz na bohoslužby, pokud se sami nemůžete do kostela dostat a
chcete být s námi, neostýchejte se, prosíme, dát vědět farářce Drahomíře
Duškové H. (tel. 774 216 408). Na staršovstvu v poslední době přemýšlíme i o
nějakém způsobu bezbariérového vstupu do Komenského síně (plošina apod.)

Poděkování
Rádi bychom poděkovali Vám všem, kteří pamatujete na evangelický sbor
v Čáslavi, máte ho rádi a chcete, aby tu jeho společenství bylo i nadále.
Děkujeme, že ho podporujete svými modlitbami, dobrovolnou prací,
věcnými nebo finančními dary.
Děkujeme Vám všem, kdo jste zaplatili svůj roční dobrovolný příspěvek,
salár i vám, kdo přispíváte na sbor pravidelnými platbami. Salár je hlavním
zdrojem příjmů našeho sboru. Dalšími zdroji jsou sbírky při
shromážděních, sbírky na určité účely a peněžní dary.
Celé hospodaření církve spočívá na dobrovolné obětavosti jejích členů.
Potřebujeme peníze, aby se mohl rozvíjet život našeho sboru, abychom se
mohli dobře starat o majetek sboru, o jeho budovy, i pomáhat druhým lidem.
Salár můžete platit:
Hotově při nedělních i svátečních bohoslužbách a jiných setkáních farářce,
kurátorovi, pokladníkovi nebo u pokladníka sboru MUDr. Miroslava Nulíčka
v ordinačních hodinách v jeho ordinaci v Čáslavi, Havlenova (tel.732 439 713)
Složenkou nebo převodem na sborový účet – váš osobní variabilní
symbol, identifikující Vaši platbu je vždy uveden na přiložených složenkách.
Měsíčně trvalým příkazem z Vašeho peněžního účtu. Jako variabilní symbol
užijte číslo, které máte přiřazeno ve sborovém adresáři nebo uveďte své
jméno do „zprávy pro příjemce“. Pro Vás může pravidelná měsíční platba
znamenat menší zatížení Vašeho běžného hospodaření než větší částka jednou
ročně. Pro sbor jsou pak pravidelné příjmy velkou pomocí v měsíčním
hospodaření.
Také již 3. rokem trvá naše spolupráce s lékárnou U Bašty. Majitel vedle slevy
z nákupu pro zákazníka poskytuje sboru dary procentem z tržeb za léky
vyzvednuté členy sboru. V roce 2015 nám tato spolupráce vynesla více než
4000Kč. V případě zájmu o zapojení se do akce, kontaktujte pro podrobnější
informace pokladníka.

Dary pro Jeronýmovu jednotu
Jeronýmova jednota je zvláštním zařízením Českobratrské církve
evangelické. Shromažďuje finanční dary od členů církve i ze zahraničí.
Tyto dary pak podle přesně stanovených pravidel rozděluje zpět sborům, které
právě potřebují peníze na stavební a údržbové práce.
Fyzická existence církve je založená na vzájemné solidaritě těch, kdo se
chtějí rozdělit o peníze s těmi, kdo někde jinde právě potřebují víc.
Náš čáslavský sbor od Jeronýmovy jednoty v minulosti dostal mnoho darů a
právě díky nim jsme schopni udržovat naše budovy.
Dary pro Jeronýmovu jednotu odevzdávejte, prosíme, do konce května
ve farní kanceláři nebo členům a členkám staršovstva nebo prostřednictvím
účtu (uveďte ve zprávě pro příjemce účel: Jeronýmova jednota).

Oznámení a pozvání
V neděli 13. března od 9,00 VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ.
Při tomto výročním shromáždění se ohlédneme za životem našeho sboru
v minulém roce a společně se zamyslíme nad budoucností.
Bude přednesena zpráva staršovstva, zpráva farařů J. Féra a D. Duškové
Havlíčkové, zpráva o hospodaření našeho sboru a rozpočet na rok 2016,
zprávy Diakonie. Na programu bude také diskuse o podobě a počtu
bohoslužeb v našem sboru. Budeme rádi, když přijdete se svými návrhy,
podněty a příspěvky k rozhovoru o životě sboru.
Neděle od 9,00 hodin (v zimním období v Komenského síni)
BOHOSLUŽBY
Většinou 1. neděli v měsíci jsou bohoslužby pro malé i velké – tak aby jim
rozuměly i děti a je při nich vysluhována Večeře Páně.
Ostatní neděle souběžně s bohoslužbami probíhá „nedělka“ (bohoslužby pro
děti) a po bohoslužbách setkávání všech při kávě, čaji a rozhovoru.

STARŠOVSTVO se schází většinou 2. neděli v měsíci po bohoslužbách.
Středa od 15,00 hodin (fara Čáslav)
KONFIRMAČNÍ PŘÍPRAVA – děti starší 12 let řadíme mezi konfirmandy,
připravují se na konfirmaci, při níž konfirmand potvrzuje svou víru, přiznává se ke
svému křtu. Její součástí je uvedení do základů křesťanství: Bible, evangelická
věrouka, modlitba, církevní dějiny, křesťanské církve, světová náboženství, etické
otázky apod. U nás ve sboru se schází 4 konfirmandky.

Středa od 17,00 hodin (fara Čáslav)
BIBLICKÁ HODINA PRO DOSPĚLÉ
Setkání spolu navzájem nad otevřenou Biblí – necháváme se obohatit starými
biblickými texty a hledáme jejich propojení s našim životem, s naší dobou,
s tím, co právě prožíváme. Probíráme příběhy z 2. knihy Mojžíšovy.

Biblické hodiny v Třemošnici u Hochmanů se budou konat poslední pondělí
v měsíci (21.3., 25.4. a 30.5.)
BIBLICKÝ KLUB – 1x měsíčně setkání pro školní děti – biblické příběhy,
zpívání, hry, tvoření, příprava na rodinné bohoslužby (vždy v pátek od 15
před rodinnou nedělí – tj. 4.3., 1.4.,7.5.-8.5. bude májové přespávání na faře).

PROSTOR PRO … diskuzi o současných tématech, o tom, co nás zajímá, pálí,
těší – z pohledu Bible i z pohledu hostů – odborníků na dané téma.
Vždy ve středu od 18,30 hodin (1. středu v měsíci bez hosta a 3. středu
v měsíci s hostem) V březnu 16.3. dokumentární film T. Škrdlanta „Milujte své
nepřátelé“ o Přemyslu Pitterovi. V dubnu 6.4. téma Modlitba a 27.4. bude o
modlitbě mluvit husitská farářka Františka Tichá. V květnu 4.5. téma Duch
svatý a misie a 18.5. o tomto tématu promluví pravoslavný vojenský kaplan
Maxim Švancara.
Čtvrtek od 9-11 hodin kavárna Diakonie
KAVÁRNIČKA PRO STARŠÍ A POKRO-ČILÉ
V roce 2016: vždy 2. čtvrtek v měsíci : 10.března – host PhDr. Drahomíra
Nováková z Městského muzea Čáslav bude mluvit o regionální
historii, 14.dubna, 12.května a 9.června.

„BROUČCI“
Otevřené setkávání předškolních dětí s rodiči v Diakonii škola,
Komenského náměstí (dříve kavárna Šálek kávy) jednou za 14 dní
jednou v úterý, podruhé ve středu mezi 9-11 hodinou
(úterý 1. března, středa 16. března, úterý 5. dubna, středa 13. dubna,
úterý 3. května, středa 18. května a úterý 7. června.)
V pátek 24. června na svátek svatého Jána BROUČCI MAJÍ
SLAVNOST na farní zahradě (světýlka s sebou).

DALŠÍ SETKÁNÍ PRO DĚTI A RODIČE V NAŠEM SBORU
Neděle 6. března – nedělní bohoslužby pro malé i velké
Neděle 3. dubna - nedělní bohoslužby pro malé i velké a po
bohoslužbách JARNÍ VÝLET
vedený Homolkovými podél říčky Vrchlice
(vláčkem do Kutné hor, sendvič s sebou)
Neděle 1. května - nedělní bohoslužby pro malé i velké
Neděle 8. května – svátek matek
Svatodušní neděle 15. května – SBOROVÝ DEN s obědem a
s programem pro všechny generace
Neděle 5. června - nedělní bohoslužby pro malé i velké
Neděle 12. června – seniorátní setkání generací v Horní Čermné
NEDĚLE S HOSTEM
Neděle 13. března v 15 hodin - povídání farářky Lenky Ridzoňové
„Jak mluvit s dětmi o smrti“ – beletrie, biblické příběhy (bude zajištěn
program pro děti)
V neděli 17. dubna budou „SKOTSKÉ BOHOSLUŽBY“ – povede je
Drahomíra Dušková H. spolu s farářkou Magdalenou Trgalovou,
která byla 2 roky farářkou na skotských ostrovech Orkneje a bude
nám také po bohoslužbách o svých zkušenostech vyprávět.
V červnu – přednáška k 600. výročí upálení Jeronýma Pražského,
šiřitele Husova učení, byl upálen 30. května 1416 na stejném místě
jako Mistr Jan Hus(bude upřesněno).
JARNÍ AKCE
V sobotu 9. dubna od 8,30 jarní brigáda – úklid kostela a zahrady.
V neděli 24. dubna v odpoledních hodinách v našem kostele zahraje dechový
soubor TRIO z Hradce Králové duchovní skladby různých autorů z různých dob
V sobotu 14. května se připojíme k mezinárodní akci „Férová snídaně“,
společně posnídáme na zahradě u kostela fairtradové a vlastní výrobky.
V pátek 10. června bude probíhat Noc kostelů i u nás!

PASTORACE A ROZHOVORY
Farářka sboru je Vám také k dispozici pro osobní rozhovory, předkřestní a
předsvatební přípravu, rozhovory a doprovázení při úmrtí někoho blízkého,
návštěvu v nemocnici, návštěvy doma i vysluhování svátostí.
Neostýchejte se dát vědět!
Možnost osobních rozhovorů na faře v úředních hodinách ve středu od
9,00 do 11,00 hodin nebo jindy po domluvě na telefonu 774 216 408.

Zpráva pokladníka za rok 2015 ke sborovému výročnímu
shromáždění sboru ČCE v Čáslavi
Vážené sestry, vážení bratři, když jsem před rokem poprvé v pozici pokladníka sboru
psal tuto zprávu, měl jsem pocit, jako kdybych připravoval projev pro prvního
československého ministra zahraničí. Pocit to nebyl nepříjemný, jen někde v hlavě se
míhaly myšlenky na jeho kritiky, z nichž jeden o něm pronesl, že „ zblbnul z toho
svýho věčnýho optimismu a bude ty svý chlácholivý řeči opakovat, i když mu nad
hlavou budou vybuchovat granáty...“ Jsem rád, že letošní zprávu mohu psát
prizmatem jiného prvorepublikového politika a to 1. československého ministra
financí. Finanční situace republiky se za jeho mandátu mu dávala právo na projev
sebevědomý, přímočarý a postavený na tvrdých číslech.
Počáteční stav sborového účtu byl cca. 399 600 a zahrnoval dar 300 000 z JJ,
konečný poté cca. 163 000. Hotovost v pokladně k 1.1.2015 byla cca 10 000Kč a
na konci roku po odvodu hotovosti na bankovní účet v zůstalo v hotovosti 103Kč.
Hlavním příjmem byly pochopitelně dary a saláry. Jejich úhrnná výše činila
311 375, celkem přispělo 94 dárců, 24 dárců přispívalo pravidelně (alespoň
3x v roce). Průměrná výše daru činila 913 Kč, nicméně modus i medián hodnot
jednotlivých darů činil 500Kč. Přehled vybraných darů je uveden jak příloha 1A.
V průběhu chrámových sbírek bylo vybráno 69 248Kč. Rozpis jednotlivých
sbírek po měsících je přiložen jako příloha 1B. Odvedeny byly všechny celocírkevní
sbírky v celkové výši 10 371Kč. Seznam odvedených sbírek je patrný v příloze 2.
Sbírka na Jeronýmovu jednotu činila 9500Kč. Sbírka na opravu bytu činila
18 100Kč. Obě uvedené sbírky jsou již zahrnuty ve shora zmíněné celkové
obětavosti sboru.
„Nestardadní“ příjmy činily cca 75.000 a zahrnují pachtovné + refundace daní
pronajatých pozemků, vratky přeplatků za energie, pronájem antény na střeše
kostela a dotace města na kulturní akce.
Z mandatorních výdajů byl zaplacen personální fond a repartice v celkové výši
bezmála 106 000 a náklady na energie činily necelých 100 000Kč. Rodina
farářky přispívá dle povolací listiny na platby energií. Dále byla hrazena drobná
provozní vydání např.cestovné, výzdoba, víno k večeři Páně, dárky pro děti apod.
Výčet těchto vydání je vysledovatelný v účetní uzávěrce, která je součástí zprávy
účetního.
Samostatnou kapitolou sborového hospodaření v minulém roce byla oprava fary
před nástupem nové farářky. Prostavěno bylo 1) 300 000Křč. daru od JJ,2) 840 000
Kč. z překlenovací půjčky na dar od Gustav Adolfského spolku, který byl přislíben na
rok 2016 a 3) z rozpočtu sboru 111.072 Kč. Přehled o proplacených položkách v
rámci rekonstrukce poskytuje příloha 3.
V současné době mi není známa žádný dluh ani pohledávka po splatnosti kromě výše
zmíněné překlenovací půjčky. Její splacení bude financováno z přislíbeného daru GAV
(bude-li vyplacen). Nebude-li příspěvek vyplacen, finanční komise připraví návrhy na
řešení eventuálně vzniklé situace v souladu se závěrem porady staršovstva z 8/2015.
Finanční komise připraví návrhy na zahájení tvorby kapitálového zajištění do
budoucna s cílem takovým, aby po odluce církve od státu bylo dosaženo alespoň
30%ní krytí mandatorních výdajů výnosy z dříve nabytého majetku (nájmy, úroky
apod. )
Bratři a sestry pevně věřím, že mi svým přístupem umožníte napsat příští pokladní
zprávu ve stejně optimistickém duchu. Miroslav Nulíček, 12.1.2016
Tato pokladní zpráva bude projednána na Výročním sborovém shromáždění spolu se
skutečností za rok 2015, s návrhem rozpočtu na rok 2016, revizní zprávou. Všechny
přílohy pokladní zprávy budou při Výročním sborovém shromáždění k nahlédnutí.
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