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„A když už nastal večer, přišel Josef z Arimatie, vážený člen rady,
který také očekával království Boží, dodal si odvahy, vešel k Pilátovi
a požádal o Ježíšovo tělo… koupil plátno, sňal Ježíše z kříže, zavinul ho do plátna
a položil do hrobu, který byl vytesán ve skále, a ke vchodu přivalil kámen.
Marie z Magdaly a Marie, matka Josefova, se dívaly, kam byl uložen.“
(Markovo evangelium 15. kapitola)

SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
V ČÁSLAVI

VELIKONOČNÍ POZDRAV z evangelického sboru
Milí přátelé a všichni, kdo máte blízko k čáslavskému evangelickému sboru,
srdečně Vás zdravíme uprostřed postního období, které je dobrou příležitostí
zastavit se a přezkoumat, co je pro náš život důležité, co má hodnotu a čeho
se naopak můžeme zbavit a říci tomu NE!
Postní období je přípravou na přicházející Velikonoce, kdy přemýšlíme
o tajemství Kristovy smrti a jeho vzkříšení.
Přejeme Vám, abyste toto období naplnili milosrdenstvím, a těšíme se na
setkání s Vámi osobně.
Staršovstvo evangelického sboru v Čáslavi

VELIKONOČNÍ ZAMYŠLENÍ o jednom skutku milosrdenství
Blíží se velikonoční svátky, které v sobě tajemně spojují konec a začátek,
smrt a vzkříšení, smutek a radost. Letos Diakonie ČCE slaví Rok
milosrdenství a náš sbor se k tomu chce také přidat. Společně chceme sdílet
skutky milosrdenství, které jsme na vlastní kůži zažili, vykonali nebo byli
jejich svědky. Chceme tak šířit do světa dobrou zprávu, protože věříme, že
milosrdenstvím a láskou se dá „nakazit“ a že takové silné příběhy posilují a
pozitivně ovlivňují.
Z velikonočního příběhu chci proto připomenout jednu postavu, která
z mého pohledu prokázala velkou pohotovost a milosrdenství. Ta postava
se vynořila ve velikonočním příběhu ze tmy a málokdo jí zná.
Do té vší hrůzy velkého pátku, do té temnoty lidské agrese a brutality,
vstoupil jeden muž. Jmenoval se Josef. Josef z Arimatie. Byl to člověk dobrý a
spravedlivý, který nesouhlasil s tím, co se s Ježíšem stalo, že nevinného
ukřižovali. Josef očekával království Boží a věděl, že to je království pokoje a
lásky. A právě Josef vnesl trochu té lásky, trochu toho pokoje do temné
scény golgotského utrpení. Přišel večer k Pilátovi a požádal ho o Ježíšovo
tělo. Musel si k tomu dodat odvahy, musel překonat nějakou nesnáz, strach,
jak asi nevypočitatelný vládce zareaguje, ale Josef to pro Ježíše udělal,
poslední skutek milosrdenství. Jediný Josef vzal Ježíšovu smrt vážně. Ježíš
zemřel a musí být pochován. Tak to prostě je. Tak to prostě chodí. Tak se to
má. Sňal jeho tělo z kříže, zavinul do plátna a položil do hrobu vytesaného
ve skále a ke vchodu do hrobu přivalil kámen. Byl pátek a začínala sobota.
A po sobotě přišlo nedělní ráno, kámen byl odval a Ježíš vzkříšen. Hrob
zůstal prázdný, ale milosrdný skutek Josefa z Arimatie, který s láskou, úctou
a něhou pečoval o Ježíšovo tělo, nezůstane zapomenut.
Přeji vám pokojné prožití velikonočních svátků a jistotu, že i vaše milosrdné
skutky dávají životu smysl a přemáhají tmu.
Někdy je k tomu milosrdenství potřeba odvaha, tak ať jí máte dostatek!
Vaše farářka Drahomíra Dušková Havlíčková

ROZHOVOR S …
ROZHOVOR O ŽIVOTĚ NA FAŘE, O HUDBĚ a O CÍRKVI
S NAŠÍM VARHANÍKEM PETREM JERIE

Kde jste strávil dětství a na co nejraději vzpomínáte?
Dětství do 9 let jsem prožil na Vsetíně, kde můj otec byl evangelickým
farářem v tzv. horním sboru (helvetský). Mnoho kamarádů, lítačka mezi
oběma kostely, to bylo prostředí ideální pro klukovské hry. Vzpomínám na
4. květen 1945, který jsme přestáli ve zdraví ve farském sklepě mezi
bramborami a peřinami. Ve 4 hodiny odpoledne nám oznámil pan
kostelník, že jsme osvobozeni.
Kolik let Vám bylo, když jste se přestěhovali ze Vsetína do Čáslavi?
A jak jste jako dítě vnímal rozdíl mezi Vsetínem a Čáslaví?
Když jsem chodil do třetí třídy, otec přišel do čáslavského sboru. Pro mě ten
přechod znamenal stres, nudu bez kamarádů a plochou nezajímavou
krajinu. V 50. letech jsem zažil útok na náboženství a současně i na svou
osobu, protože farářské dítě bylo jakýmsi muzeálním kouskem.
Jak se lišila role Vaší maminky jako paní farářové na Vsetíně
a v Čáslavi?
Moje maminka na Vsetíně vedla nedělní školu a založila skupinu žen, která
se za války starala o ženy uvězněných. Tento okruh žen, členek sboru,
přispíval ručními pracemi (nedostatek textilu) sociálně nejslabším rodinám.
Vzpomínám si, že se za války bavily tím, že hrály nenáročné jednoduché
divadélko. V Čáslavi vedla moje matka nedělní školu a vyučovala
náboženství do doby, než bylo ze škol vykázáno. Následně učila
v jazykových kurzech němčinu. V prvních letech čáslavského působení
trpěla takovým steskem po Vsetíně, až nám to dělalo starosti. Pak si ale
v Čáslavi zvykla a nedala na ní dopustit.

Kam jste chodil do školy a jaké máte na školní léta vzpomínky?
Váš otec i dědeček byli faráři, neočekávalo se od Vás, že půjdete
také studovat teologii?
Moje vzpomínky na školní docházku nejsou nijak zajímavé. Studia na
filozofické fakultě mě naplňovala daleko více a ve volných chvílích odbíjená.
Často jsem byl dotazován, proč jsem nešel na teologii, když je to přímo
genetické povolání. Zalíbila se mi ale historie a povolání faráře mne nijak
neuchvátilo. Věděl jsem, že potřebuje zejména v těchto letech zaujetí pro
věc, když viditelné úspěchy byly a jsou závislé na Boží milosti.
Kde jste se poznal se svou ženou?
S mojí ženou jsem se seznámil na církevním táboře v Seku u Třebechovic.
I ona zažila ateistický despekt ve Štramberku na Moravě, když při
vynikajícím prospěchu směla jít na jedinou vysokou školu chemickotechnologickou v Pardubicích. Dnešním mladým lidem při bohatém výběru
studia to asi zní jako přehánění.
Jak dlouho doprovázíte v čáslavském sboru zpěv při bohoslužbách?
Co je na tom náročné? A jak se z Vašeho pohledu za ta léta změnil zpěv
při bohoslužbách?
V Čáslavském sboru jsem působil 50 let jako varhaník. Nové čáslavské
varhany, v roce 1956 zrekonstruované, mne přímo nutily k tomu, abych se
jimi zabýval. Žel dnes jsou téměř v nefunkčním stavu.
Pokud jde o zpěv ve sborovém shromáždění, zpívá se snad svižněji,
přesněji, kéž by nás bylo více.
Letos bude naše Českobratrská církev evangelická slavit 100 let
od svého vzniku. Co se Vám na naší církvi líbí?
Blíží se sté výročí vzniku Českobratrské církve evangelické, která jako
menšinová církev byla neokázalá, faráři civilní a jejich řeč byla bez
pomazaného akcentu.
Ale i v naší církvi máme co reformovat, někdy trpíme pocitem vyvolenosti
poznamenané husitstvím a odkazem Jednoty bratrské, ve skutečnosti se
ideálům těchto období vzdalujeme.
Co pro Vás znamená být evangelíkem?
Pokud mám odpovědět na označení našich věřících jako evangelíci, i když je
to technicky nutné, myslím si, že necítím příslušnost k tomuto označení.
Jsme církví Ježíše Krista, s katolíky bych rád stál u svatého přijímání a
současně Večeře Páně. Nejsme tak úplně bez viny, vzpomínám si, jak můj
otec měl nepříjemnost ve sboru, když se při dětské Vánoční slavnosti
objevily obrysy jesliček protnutých křížem.
A otázka na závěr. Co byste čáslavskému sboru popřál?
Čáslavský sbor měl vždycky vzácné bratry a sestry, má je doposud a tak
přeji nám všem, aby Pán Bůh neoddálil od nás svou ochrannou ruku.
A my Vám na oplátku k Vašemu jubileu přejeme hodně Božího
požehnání a ochrany, zdraví a nadšení pro hru na varhany.
A děkujeme za Vaší dlouholetou službu!

SLOVO KURÁTORA SBORU VÁCLAVA HOMOLKY
Už jste někdy bojovali s myšlenkami, o kterých víte, že byste neměli mít? Možná,
že někdy necháte svou mysl, aby byla zneužita k nelibosti, pýše, hříšným touhám
nebo zlosti, pocitům a postojům, o kterých víte, že nejsou dobré. Jak reagujete,
když se to stane?
Žijeme v čase a kultuře, která neustále bombarduje naši mysl informacemi,
prostřednictvím rozhlasových a televizních programů, filmů, novin a internetu.
Někdy je zpráva dobrá, ale často to tak není. A pravdou je, že naše myšlení nás
ovlivňuje více, než si uvědomujeme.
Apoštol Pavel vyzývá věřící, aby "stále hleděli". Jinými slovy, musíme hledat
Krista a neustále nastavovat naši mysl “směrem nahoru”. Bible nás ujišťuje, že
můžeme kontrolovat myšlenky, důvěřovat Pánu (viz 2Kor 10:5 „A všecko, co se v
pýše pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl, aby
byla poslušna Krista.“) Pokud budeme hledat Boží pomoc v našem myšlení, On
bude formovat naše srdce a změní naši pozornost od nepodstatných a
bezbožných věcí ke zdravějším hodnotám a to i v hodnotách duchovních (List
Filipským 4.8 „Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné,
spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje
za ctnost a co sklízí pochvalu“.).
V okamžiku, kdy vložíme naši víru v Ježíše, staneme se novými lidmi. V tom
spočívá schopnost správně myslet (tj. myslet více jako Kristus), a volit moudrá
rozhodnutí v životě. To neznamená, že budeme mít vždy správné myšlenky, ale
moc Ducha svatého nasměruje naši mysl k nebesům.

Zveme Vás na VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ
které se uskuteční po skončení nedělních bohoslužeb

v neděli 18. března od 9,45 hodin
Při tomto výročním shromáždění se ohlédneme za životem našeho sboru
v minulém roce a společně se zamyslíme nad jeho budoucností.
Upozorňujeme, že sborové shromáždění činí platná usnesení za jakéhokoliv
počtu přítomných členů. Do rozhodování shromáždění se mohou zapojit ti
členové, kteří jsou staršovstvem zapsáni na seznam členů s hlasovacím
právem. Aktualizovaný seznam je k nahlédnutí v Komenského síni.
Na sborovém shromáždění bude přednesena výroční zpráva staršovstva o
životě sboru, zpráva o hospodaření našeho sboru a rozpočet na rok 2018,
revizní zpráva a zprávy Diakonie.
Hostem bude nová paní ředitelka Speciální školy Čáslav Mgr. Květuše
Mašínová a ředitel Diakonie Střední Čechy PhDr. Petr Dvořák Ph.D.
Jedním z bodu programu bude i volba náhradníků do staršovstva.
Hned po skončení výročního sborového shromáždění proběhne
ČLENSKÁ SCHŮZE DOBROČINNÉHO SPOLKU MARTA.

Budeme rádi, když přijdete se svými návrhy, podněty a příspěvky
k rozhovoru o životě sboru.
Zveme Vás na VELIKONOČNÍ SETKÁVÁNÍ 2018
Středy 7.,14.,21. a 28. března od 17,00 – 17,15 hodin
POSTNÍ MEDITACE v kostele
Květná neděle 25. března v 9,00 hodin
NEDĚLE S HOSTEM A BOHOSLUŽBY pro malé i VELKÉ
Ježíš přijíždí na oslátku do Jeruzaléma
a my chceme být při tom i s našimi ratolestmi.
Host: Mgr. Štěpán Brodský, manažer pro etická řízení Diakonie
Téma: Českobratrská církev evangelická a … její Diakonie
Středa 28. března v 10,30 hodin
VELIKONOČNÍ SLAVNOST DIAKONIE
Křížová cesta s obrazy a zpěvem spirituálů
Diakonie ČCE středisko Střední Čechy, pracoviště Čáslav
ZŠ speciální a praktická Diakonie Čáslav
(Evangelický kostel)
Zelený čtvrtek 29. 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 Jana Karafiáta 159)
•
Velký pátek 30. března
v 9,00 hodin PAŠIJOVÉ BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ PÁNĚ
(Komenského síň)
v 18,00 hodin HUDEBNÍ PAŠIJOVÉ BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ PÁNĚ
(Evangelický kostel)
•
Bílá sobota 31. března ve 14 hodin
VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY s Večeří Páně v Domově důchodců Čáslav
Velikonoční neděle 1. dubna v 9,00 hodin
SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ pro malé i velké
S VEČEŘÍ PÁNĚ
(Evangelický kostel)
•
Velikonoční pondělí 2. dubna v 9,00 hodin

Velikonoční bohoslužby s Večeří Páně
(Komenského síň Jana Karafiáta 159)
DALŠÍ POZVÁNÍ
V sobotu 7. dubna od 8,30 jarní brigáda – úklid kostela a zahrady.
V sobotu 12. května v 10 hodin se spolu s Diakonií Čáslav připojíme
k mezinárodní akci „Férová snídaně“, společně posnídáme na zahradě
Diakonie fairtradové a vlastní výrobky.
Na svatodušní neděli 20. května od 17 hodin bude v kostele koncert
skupiny SVATOPLUK (Svatopluk Karásek a spol.)
V pátek 25. května bude probíhat Noc kostelů i u nás!
V sobotu 29. září pojedeme na OSLAVY 100 LET naší církve. Sledujte na
stránkách: https://www.100letcce.cz/ a můžete také sledovat zastavení na
cestě ke stým narozeninám ČCE, úvahy připravují farářky Olga Mrázková a
Drahomíra Dušková Havlíčková: http://www.39plus1.cz/
Už je na světě nový díl TV Čáslav, který se natáčel o Vánocích v našem sboru:
https://youtu.be/kbH1GXLZ9V0

Neděle s hostem
Neděle s hostem budou letošní rok v duchu oslav 100 let naší církve – chceme se
soustředit na různé oblasti působení naší církve – v únoru byla hostem právnička
Olga Navrátilová a mluvila o ČCE a … Lutherský světový svaz, v neděli 25. března
ČCE a Diakonie (Mgr. Štěpán Brodský), v neděli 15. dubna ČCE a církevní tisk
(hostem bude šéfredaktorka časopisu Český bratr Daniela Ženatá), v listopadu
ČCE a Ústřední církevní kancelář (hostem bude tajemník Ústřední církevní
kanceláře Ing. Jaromír Plíšek) a v prosinci ČCE a její přátelé v ekumeně a v
zahraničí (bývalý tajemník pro ekumenu Gerhard Reininghaus).
Večery s hostem
Podle loňské zprávy Human Rights Watch je největší globální hrozbou nárůst
demagogie a populismu. Odpovědností církve mimo jiné je vystupovat proti
takovým zničujícím trendům ve společnosti, které ničí demokracii a pošlapávají
svobodu. My jsme se vydali cestou vzdělávání a diskuze. Pokračujeme v cyklu
přednášek „Jak funguje moc…“
V dubnu bude s největší pravděpodobností naším hostem český novinář,
spisovatel, bývalý politik Martin Fendrych a ve středu 16. května bude hostem
Josef Šlerka, vysokoškolský pedagog na Karlově univerzitě a odborník na
analýzu dat ze sociálních sítí a v současnosti ředitel Nadačního fondu nezávislé
žurnalistiky. Téma jeho přednášky je „Moc médií a média moci.“

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.
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Čáslavi
Vás srdečně zve na setkání

KAVÁRNIČKA

zpravidla druhý čtvrtek v měsíci

v kavárně Diakonie Čáslav od 9-11 hodin
(bezbariérový vchod mezi husitským a evangelickým kostelem)

Čtvrtek 8. března 9-11 hodin
Připomínka narození Tomáše G. Masaryka.
Hostem bude: vojenský kaplan kpt. Mgr. Marek Maxim Švancara, Ph.D.
„Odkaz významných osobností našeho letectva před a po roce 1948“

Čtvrtek 12. dubna 9-11 hodin
Připomínka 60 let od atentátu na Martina Luthera Kinga
Hostem bude: operní pěvkyně Eva Pavelková „Divadlo, hudba, opera“

Čtvrtek 10. května 9-11 hodin
Připomínka úmrtí učitele Rudolfa Formana (10.5.1944)
Hostem bude: Blahoslava Procházková (Formanová)
Proběhne také recitace oblíbených básní

Čtvrtek 7. června 9-11 hodin LETNÍ KAVÁRNIČKA
Hostem bude: celoživotní sběratel známek Jaroslav Klíma
„Poštovní známka“
Kavárnička je setkání všech generací (převážně však té starší) evangelického sboru
v Čáslavi a také klientů sociálně-terapeutické dílny střediska Diakonie v Čáslavi.
Setkání jsou otevřená i široké veřejnosti. Zahajujeme krátkou biblickou úvahou,
společně vzpomínáme, zveme si zajímavé hosty, zpíváme.

A ZVEME VÁS MEZI NÁS!

Dopolední BROUČCI 2018
Otevřené dopolední setkání předškolních dětí a jejich rodičů či
prarodičů
nad kávou, čajem, s biblickým příběhem, tvořením
a s hračkami
v prostorech evangelické fary v Čáslavi
(ulice Jana Karafiáta 159, Čáslav)
S sebou: bačkory, svačinku
KDY: v úterý mezi 9-11 hodinou
Úterý 6. a 20. března
Úterý 3. dubna
Čtvrtek 3. května
Úterý 15. a 29. května
Úterý 12. června

Odpolední BROUČCI 2018
Otevřené odpolední setkání předškolních dětí
na evangelické faře
(ul. Jana Karafiáta 159, Čáslav)
Budeme společně zpívat, vyprávět si biblické příběhy
(letos Modlitba Páně), tvořit a hrát hry.
S sebou: bačkory, svačinku, pití
KDY: v úterý od 15,30 -16.30 hodin
Úterý 13. a 27. března
Úterý 10. a 24. dubna
Úterý 22. května
Úterý 5. a 19. června
PÁTEK 11. května od 14-16
TVOŘENÍ a příprava na Den matek.
Úterý 26. června od 17 hodin
SLAVNOST BROUČKŮ na farní zahradě.
PŘÍFARSKÝ TÁBOR pro předškolní a mladší školní děti bude
od 15.-19. července 2018!!!
Bohoslužby pro malé i velké:
Květná neděle 25. března, Velikonoční neděle 1. dubna,
Svátek matek 13. května a neděle 3. června.

MEDAILONEK Z HISTORIE SBORU
Josef a Věra Myšičkovi

Paní Věra Myšičková (1927-2015) byla dcerou Bohumila a Anežky Myšičkových
z čáslavské evangelické rodiny. Otec pracoval na železnici.
Konfirmována byla 29. června 1941 v Čáslavi.
Provdala se za Josefa Myšičku, statkáře na Vrchách u Čáslavi.
Narodil se jim jediný syn Miroslav.
Život, jako statkáři za komunistického režimu, neměli jednoduchý.
Po komunistickém převratu přišli o pole a statek, ve kterém ale mohli až do
počátku 60. let bydlet. Potom se stejně museli vystěhovat. Pustý statek byl
nejprve vykraden a později srovnán se zemí. Po roce 1989 požádali o restituci
majetku, který jim byl navrácen. Ovšem domů se již nastěhovat nemohli.
V roce 2001 umírá manžel paní Věry Myšičkové Josef.
O pět let později umírá i její jediný syn Miroslav ve věku 52 let.
Paní Věra Myšičková zemřela 16. února 2015.
Paní Myšičková byla velice hospodárná a přitom štědrá žena.
Díky její velkorysosti získal čáslavský sbor její polnosti. Dále pak ve své poslední
vůli pamatovala velikými finančními částkami na různé charitativní organizace,
které se starají o děti, hendikepované a staré lidi.
Za dar, který odkázala čáslavskému evangelickému sboru, si přála, aby se sbor
postaral o jejich hroby. My tak s láskou a vděčností činíme a budeme činit.
Této mecenášce patří veliký obdiv a dík.
Sepsal Eduard Wagner ml.

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.
Staršovstvo rozhodlo, že první květnová nedělní sbírka (6.5.2018) bude
věnována na Jeronýmovu jednotu, potom celý měsíc květen bude probíhat
archová sbírka darů na Jeronýmovu jednotu. Prosíme, odevzdávejte své dary
ve farní kanceláři nebo členům a členkám staršovstva nebo je posílejte
prostřednictvím sborového účtu (uveďte ve zprávě pro příjemce účel:
Jeronýmova jednota) do konce května.

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom poděkovali Vám všem, kdo 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.
Salár můžete platit:
Hotově při nedělních i svátečních bohoslužbách a jiných setkáních farářce,
kurátorovi, pokladníkovi nebo u pokladníka sboru MUDr. Miroslava
Nulíčka.
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“.
Číslo sborového účtu je u České spořitelny 0442 090 349/0800
FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V ČÁSLAVI
Jana Karafiáta 159, Čáslav 286 01
Číslo účtu: Česká spořitelna 0442 090 349/0800
E-mailová adresa: caslav@evangnet.cz
Telefon: Tel. 774 216 408 (farářka), 776 294 778 (kurátor)
Informace a zprávy ze sboru najdete na internetu: http://caslav.evangnet.cz/

BŘEZEN 2018
4.3. neděle
3. NEDĚLE
V POSTU
6.3. úterý
7.3. středa

8.3. čtvrtek

9.3. pátek
10.3. sobota
11.3. neděle
4. NEDĚLE
V POSTU
13.3. úterý
14.3. středa
18.3. neděle
5. NEDĚLE
V POSTU
19.3. pondělí
20.3. úterý
21.3. středa

25.3. neděle
KVĚTNÁ
NEDĚLE S
HOSTEM

9:00
9:15

BOHOSLUŽBY s Večeří Páně
Nedělka Lucie Korábková a Lola Vejvodová

br. Michal Vejvoda

9-11
9:00
17-17:15
17:20
18:30
9-11

Broučci - setkání předškolních dětí s rodiči
Biblická chvilka Diakonie
Postní meditace – o poušti a oáze
Biblická hodina pro dospělé
Dobročinný spolek Marta
KAVÁRNIČKA s vojenským kaplanem kpt.
M.Švancarou „Odkaz významných osobností
našeho letectva před a po roce 1948“
Pátečníci – setkání střední a starší generace
Mládež
BOHOSLUŽBY
Nedělka M. Vejvoda
Staršovstvo
Broučci - setkání předškolních dětí
Postní meditace – o pokušení
Biblická hodina pro dospělé
BOHOSLUŽBY
Nedělka Jitka Richterová
VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ
Členská schůze Dobročinný spolek Marta
Velikonoční biblická hodina s Večeří Páně
Broučci - setkání předškolních dětí s rodiči
Náboženství pro školní děti
Postní meditace – o modlitbě
Biblická hodina pro dospělé
BOHOSLUŽBY pro malé i velké
„Českobratrská církev evangelická a …
Diakonie“ hostem bude Mgr. Š. Brodský,
manažer Diakonie pro etické řízení
Téma: Diakonické hodnoty aneb na čem stojí

fara
Dílna Denní stacionář
kostel
fara

19:00
18:30
9:00
9:15
10:30
15:30
17-17:15
17:20
9:00
9:15
9:35
17:00
9-11
16:30
17-17:15
17:20
9:00
10:15
ZMĚNA
ČASU

Diakonie kavárna

fara Duškovi
f. D.Dušková

fara
kostel
fara
f. D.Dušková

Třemošnice
fara
fara Opatovice
kostel
fara
f. D. Dušková a
f. Štěpán Brodský

diakonická práce?

26.3. pondělí
27.3. úterý
28.3. středa

15:30
10:30
17-17:15
29.3.ZELENÝ 18:00
ČTVRTEK
9:00
30.3.VELKÝ
18:00
PÁTEK
18:00
31.3.sobota
14:00
1.4.NEDĚLE 9:00
VZKŘÍŠENÍ
9:00
2.4. pondělí
velikonoční

Broučci – setkání předškolních dětí
Velikonoční slavnost Diakonie
Postní meditace – o kříži a moci v bezmoci
VELIKONOČNÍ HOD BERÁNKA –
sederová slavnost pro všechny generace
PAŠIJOVÉ BOHOSLUŽBY s VP
Seniorátní setkání mládeže
HUDEBNÍ pašijové BOHOSLUŽBY s VP
Velikonoční bohoslužby s VP
VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
pro malé i velké s Večeří Páně v kostele
VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY s VP
v Komenského síni

fara
kostel
kostel
Komenského síň
Komenského síň
Bukovka
kostel
Domov důchodců
kostel
f. Jaroslav Fér
Komenského síň

Náš sbor se opět připojuje k POSTNÍ SBÍRCE DIAKONIE
https://postnisbirka.diakonie.cz/můžete se připojit i Vy!
Letos je sbírka určená pro uprchlický tábor v jordánském Zátarí.

