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Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen.
Lk 24,5-6
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v Čáslavi



VELIKONOČNÍ ZAMYŠLENÍ

Milí bratři a milé sestry, milí přátelé,
podle tradice byl evangelista Lukáš lékař. Setkával se tedy často s lidskou
bolestí, s nemocemi těla i duše. A velmi dobře věděl, že člověku nejvíc bolesti
působí ztráta smyslu života, ztráta schopnosti žít, cítit, milovat, radovat se.
Kristus je pro Lukáše především vůdcem k životu. Ukazuje, jak se náš život
může vydařit a být cestou radosti, i když nás potkává mnoho věcí, pod jejichž
tíhou klesáme.
A tak nám vypráví příběh, jak se zoufalý útěk může proměnit v cestu, která
dává smysl.
Je  neděle  ráno,  třetí  den  po  ukřižování  Krista,  a  jakýsi  Kleofáš  se  svým
přítelem  utíkají  z  Jeruzaléma  do  nedaleké  vsi  jménem  Emauzy.  Cestou
přetřásají  události  posledních  dnů.  Jejich  Pán  byl  chycen,  zesměšněn  a
popraven. A už třetí den leží v hrobě. Je konec všem nadějím. Jejich srdce,
ztěžklá  zklamáním,  zůstávají  daleko  vzadu  a  jejich  kroky  jdou  cestou
beznaděje.
Uprostřed  cesty  se  k  nim připojuje  další  poutník,  ale  ti  dva mu nevěnují
pozornost. Nejsou toho schopni. Velká bolest a zoufalství člověka uzavírá. 
"O čem to mluvíte?" ptá se poutník. Byl to sám Ježíš, ale muži, propadlí do
svého zármutku, ho  nepoznali. Ježíšova otázka je zastaví. To dobrá otázka
řečená v pravý čas umí. A oni o překot vyprávějí a vypovídávají se ze svého
zármutku, zklamání a beznaděje. Otevírají svá srdce.
Obyčejný  rozhovor,  řekneme si.  Ale  právě  tady  můžeme nalézat  začátek.
Když spolu mluvíme jako emauzští učedníci, když se ptáme, když hledáme
odpověď na otázky,  přidružuje se k nám Kristus. A jde s námi. A z jeho
blízkosti  můžeme čerpat  sílu  a  odvahu,  kterou  potřebujeme,  abychom se
vyrovnali v životě s věcmi, které jsou pro nás těžké a nesrozumitelné. 
A pak začne vyprávět Ježíš. A začne pěkně od začátku. Od Mojžíše a proroků.
Dává tak všechno, co nás v životě potkává, do souvislosti, abychom svůj život
žili  vcelku, abychom vedle smutných a zoufalých věcí viděli  i  věci veliké a
radostné a také všední a obyčejné.
Pán Ježíš klade otázku, která je klíčem k pochopení samotných velikonoc.
Otázku,  která  může  člověka  zastavit  na  útěku  od  zklamání  a  beznaděje,
zastavit, když se nám zdá, že už toho na nás dopadá v životě příliš a že to
nedává žádný smysl. A dokonce nás může obrátit na naší cestě. 
"Což neměl Mesiáš to vše vytrpět, a tak vejít do své slávy?"
Utrpení je zlé, samo v sobě nemá smysl, ani nemůže být chváleno a slaveno.
Ale smysl může mít to, jak se s utrpením vyrovnáme, jak na něj reagujeme,
jestli  nás  těžké  věci  vedou  k  tomu,  abychom hledali  zdroje  síly,  lásky  a



radosti, abychom spolu mluvili, abychom se navzájem povzbuzovali, abychom
si pomáhali, abychom zaplnili vzniklou prázdnotu.
To je obsah Boží řeči. Tak zní ta úžasná zpráva dne vzkříšení: Bůh přitakává
životu a Ježíš je nám toho svědkem. Bůh křísí  naději.  Probouzí  k novému
životu.
Emauzským učedníkům to ještě chvíli  potrvá,  než se dokáží  k takové řeči
přidat. Než se v ní sami naleznou. Než pochopí, že i oni mohou přitakat životu
navzdory děsivým zážitkům posledních dní.
Ježíš  ví,  jak  je  to  těžké,  a  nechává  se  přemluvit  poutníky,  aby  s  nimi
povečeřel. Ještě chvíli s nimi musí být, aby rozfoukal vyhaslé uhlíky, aby se
rozhořelo k životu jejich srdce...
A právě tak přebývá s námi, abychom získali trochu tepla a světla, z něhož 
bychom mohli žít. (Lk 24,13-35)

MODLITBA

Milý Pane Bože, děkujeme, že rozehříváš vystydlá srdce. Naplňuješ novým 
životem a láskou i tam, kde my jsme vše odepsali. Děkujeme, že jsi nám 
nablízku, když padáme, a znovu nás pozvedáš. Křísíš i naši duši. 
Nezůstáváme stát v tíži kříže, ani u zavřených dveří tvého mlčenlivého hrobu. 
Ten tíživý kámen jsi odvalil. I z naší duše. Haleluja. Amen.

Administrátor Benjamin Kučera

PRAVIDELNÝ SBOROVÝ PROGRAM

Neděle od 9,00 hodin (v zimním období v Komenského síni)
BOHOSLUŽBY
1. neděli v měsíci s vysluhováním Večeře Páně. Jednou za měsíc se konají
bohoslužby pro malé i  velké – tak aby jim rozuměly i děti.  ostatní  neděle
souběžně s bohoslužbami probíhá Nedělka (bohoslužby pro děti). Po boho-
službách jsou všichni zváni ke kávě, čaji a rozhovoru.

STARŠOVSTVO se schází většinou 2. úterý v měsíci v 19 hodin.

Středa od 17,00 hodin (fara Čáslav)
BIBLICKÁ HODINA PRO DOSPĚLÉ 
Setkání spolu navzájem nad otevřenou Biblí – necháme se obohatit starými
biblickými  texty  a  budeme hledat  jejich  propojení  s našim životem, s naší
dobou, s tím, co právě prožíváme.



1. středa v měsíci od 18,00 hodin (fara Čáslav)
SETKÁNÍ DOBROČINNÉHO SPOLKU MARTA

KAVÁRNIČKA PRO STARŠÍ A POKROČILÉ (kavárna Diakonie)
9. května (téma: Minoritský klášter, povídat bude Filip Velímský) a 13. června

2. a 4. úterý v měsíci od 15,30  „BROUČCI“ – setkání předškolních a 
mladších školních dětí bez rodičů na faře

1. a 3. úterý v měsíci od 9,30  „BROUČCI S RODIČI“ – setkání 
předškolních dětí bez rodičů na faře

Ve čtvrtek 2x v měsíci od 16,45 v Opatovicích na faře 
NÁBOŽENSTVÍ pro mladší školní děti

Mládež se koná v sobotu jednou měsíčně dle dohody (viz sborové programy)

Pátečníci – setkání střední generace se schází po domluvě u doma členů 
sboru

VŠECHNA SETKÁNÍ JSOU OTEVŘENÁ A VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI.
Více informací ve sborovém programu nebo u farářů.

POZVÁNÍ

Seniorátní rodinná neděle pro všechny generace 28.4.2019 Džbánov (u 
Voděrad, okr. Ústí nad Orlicí).
Začíná společnou bohoslužbou v 10,00. Lze však přijet i později. Je připraven 
program pro děti i dospělé. Do tématu „Hranice zdravých vztahů“ uvede 
psycholožka Mgr. Petra Lásková. A farářka Mgr. Marta Sedláčková povede dílnu na 
téma „Jak připravit bohoslužby pro děti a s dětmi“ vhodný pro všechny kdo ve 
sborech pracují nebo chtějí pracovat s dětmi. A je také připraven koncert Michaly 
Sablíkové, studentky konzervatoře.

K letošnímu výročí 150 let čáslavského evangelického kostela se bude 7.7. 
konat SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA, kterou povede synodní senior Daniel Ženatý.
A také u této příležitosti vyhlašujeme Výtvarnou soutěž „Evangelický kostel v 
Čáslavi“.

Bližší informace naleznete na sborové nástěnce nebo webových stránkách.



VELIKONOCE
V evangelickém sboru v Čáslavi 2019

Středa 17. dubna ve 13 hodin
VELIKONOČNÍ SLAVNOST DIAKONIE

Diakonie ČCE středisko Střední Čechy, pracoviště Čáslav
ZŠ speciální a praktická Diakonie Čáslav

(Evangelický kostel)


Velký pátek 19. dubna v 9 hodin
PAŠIJOVÉ BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ PÁNĚ (Komenského síň)

povede farář Benjamin Kučera z Opatovic
Velikonoční neděle 21. dubna v 9 hodin

SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ s Večeří Páně (Komenského síň)
povede farář Jaroslav Fér


Povelikonoční sobota 27. dubna ve 14 hodin

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY s Večeří Páně v kapli Domova důchodců
Čáslav

povede farář Jaroslav Fér
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI



DARY PRO JERONÝMOVU JEDNOTU

Jeronýmova jednota je zvláštní zařízení Českobratrské církve evangelické, které
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.
A  proto  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 sboro-vého účtu
(uveďte ve zprávě pro příjemce účel: Jeronýmova jednota) do konce května.

PASTORACE A ROZHOVORY

Administrátor sboru je Vám k dispozici pro osobní rozhovory, předkřestní a před-
svatební  přípravu,  rozhovory a doprovázení  při  úmrtí  někoho blízkého,  návštěvu
v nemocnici, návštěvy doma i vysluhování svátostí. 
Neostýchejte se dát vědět!
Sejít se je možné po domluvě na faře nebo i kdekoliv jinde.

SBOROVÝ PROGRAM

15.4. pondělí 17:00 Velikonoční setkání s Večeří Páně Třemošnice

16.4. úterý
17.4. středa 13:00 Velikonoční slavnost Diakonie v kostele
18.4. čtvrtek
19.4. 
Velký pátek

 9:00 Velkopáteční bohoslužby s Večeří 
Páně

farář
Benjamin Kučera

20.4. sobota
21.4.  neděle 
Velikonoční

 9:00 BOHOSLUŽBY s Večeří Páně
´Nedělka´ pro děti

farář Jaroslav Fér

22.4. pondělí 
Velikonoční
23.4. úterý 9:30-11 Broučci - předškolní děti s rodiči
24.4. středa 17:00 Biblická hodina pro dospělé
25.4. čtvrtek
26.4. pátek
27.4. sobota  8:00

14:00
Brigáda – úklid kostela
Bohoslužby v Domově důchodců Čáslav Jaroslav Fér



28.4.  1. neděle 
po Velikonocích

 9:00 BOHOSLUŽBY pro malé a velké
´Nedělka´ pro děti (J. Richterová)

farář
Benjamin Kučera

29.4. pondělí
30.4. útěrý
1.5. středa Státní svátek
2.5.čtvrtek
3.5. pátek
4.5.sobota
5.5. 2. neděle
po Velikonocích

9:00 BOHOSLUŽBY s Večeří Páně
´Nedělka´ pro děti ( J. Richterová) 

Jaroslav Fér

6.5. pondělí 9:00 Pastorálka v Čáslavi
7.5. úterý 9:30-11 Broučci – předškolní děti s rodiči
8.5.středa Státní svátek
9.5. čtvrtek 9 – 11

16:45–18

Kavárnička – Téma: Minoritský klášter
(Filip Velímský)
Náboženství pro školní děti

Kavárna Diakonie

fara Opatovice
10.5. pátek 13-14:30 Tvoření dětí ke Dni matek
11.5. sobota 10:00 FÉROVÁ SNÍDANĚ Zahrada Diakonie 
12.5. 3. neděle
po Velikonocích

9:00 BOHOSLUŽBY pro malé a velké
Den matek

Drahomíra H.
Dušková

13.5. pondělí
14.5. úterý 15:30

19:00
Broučci – předškolní děti
Staršovstvo

15.5. středa 17:00
18:00

Biblická hodina pro dospělé
Setkání Dobročinného spolku Marta

Jaroslav Fér

16.5. čtvrtek
17.5. pátek 19:00 Pátečníci

24 hodin pro konfirmandy a mladší 
mládež

Praha - Salvátor

18.5. sobota 24 hodin pro konfirmandy a ml. mládež Praha - Salvátor
19.5. 4. neděle
po Velikonocích

9:00 BOHOSLUŽBY
´Nedělka´ pro děti

Jaroslav Fér

20.5. pondělí
21.5. úterý 9:30-11 Broučci – předškolní děti s rodiči
22.5. středa Biblická hodina pro dospělé
23.5. čtvrtek 16:45–18 Náboženství pro školní děti fara Opatovice
24.5. pátek 18:00 NOC KOSTELŮ
25.5. sobota
26.5. 5. neděle
po Velikonocích

9:00 BOHOSLUŽBY
´Nedělka´ pro děti 
Pěvecké sbory 

Benjamin Kučera

27.5. pondělí
28.5. úterý 15:30 Broučci – předškolní děti Benjamin Kučera
29.5. středa 17:00 Biblická hodina pro dospělé
30.5. čtvrtek
31.5. pátek



POSNÍDEJME SPOLEČNĚ A PODPOŘME DOBROU VĚC ANEB FÉROVÁ

SNÍDANĚ V ČÁSLAVI – JIŽ POČTVRTÉ!

V sobotu 11.  května se v Čáslavi  uskuteční  již  počtvrté piknik na podporu
pěstitelů – Férová snídaně. Čáslav se tak přidá k více než stovce míst, kde se
ve stejný čas sejdou tisíce lidí, aby vyjádřily svůj zájem o pěstitele v zemích
Afriky,  Asie  a  Latinské  Ameriky. Ti  za  svoje  kakao,  kávu  nebo  banány
dostávají  velmi málo zaplaceno a často navíc  pracují  v nedůstojných nebo
dokonce nebezpečných podmínkách. 
Princip snídaně je jednoduchý.  Účastníci  si  v košíku přinesou fairtradové a
lokální  potraviny.  Může to být salát  z fairtradové quinoi,  fairtradový čaj  či
káva, bábovka s fairtradovým cukrem a kakaem či fairtradové banány. To vše
mohou doplnit lokálními produkty, jako jsou vajíčka, mléko, sýry či zelenina
od místního farmáře či farmářky. 
„Ta  atmosféra,  kdy  společně  s ostatními  známými  i  méně  známými  lidmi
z Čáslavi  a  okolí  snídáme  venku  na  prosluněné  jarní  trávě,  je  naprosto
naplňující a povzbuzující. Je to chvíle, kdy se konečně zastavíme a po celém
náročném pracovním týdnu si najdeme čas nejen sami pro sebe, ale i čas
myslet  na ty,  kteří  naši  podporu potřebují  – jako právě pěstitelé ze zemí
Třetího  světa  či  místní  farmáři.  Je  to  jedinečná  příležitost  spojit  užitečné
s příjemným a trávit ji ve společnosti příjemných a usměvavých lidí. A nejen
pro  dospělé  to  může  být  báječně  strávené  sobotní  dopoledne,  i  pro  děti
máme připraveny fairtradové omalovánky, kvíz, výtvarnou dílničku a spousty
dalšího. V loňském roce se nás sešlo více než 80 a já doufám, že toto číslo
opět překonáme.



Tak  jako  v  minulých  ročnících,  i  letos  nás  na  snídani  čeká  fairtradový
obchůdek, kde si návštěvníci budou moci vybrat ze široké nabídky férových
dobrot a pochutnat si tak nejen na zahradě Diakonie, ale poté i doma po
další dny,“ uvedla organizátorka čáslavské snídaně Linda Homolková.
Akce se koná v Česku již podeváté, a to vždy na Světový den pro fair trade,
který se slaví každoročně druhou květnovou sobotu. V Čáslavi proběhne ve
spolupráci Farního sboru Českobratrské církve evangelické s Diakonií a to od
10:00 hodin na zahradě Diakonie, jen pár kroků od náměstí.
„Zájem o Férovou snídani rok od roku roste. V roce 2011, kdy se piknik konal
poprvé, se zapojilo 41 měst, loni už snídalo přes 8 100 lidí na 172 místech
republiky. Máme radost, že odpovědnou spotřebou žije stále více lidí,“ uvedl
Stanislav Komínek z nevládní organizace Fairtrade Česko a Slovensko, která
akci koordinuje. 
Podrobné  informace  k  letošní  snídani  jsou  průběžně  aktualizovány  na
webových  stránkách  www.ferovasnidane.cz či  na  facebookové  stránce
www.facebook.com/ferovasnidane. 
Těšíme se na „férové posnídání“ společně Vámi.

Linda Homolková, +420 774 302 231, organizátorka letošního ročníku Férové
snídaně

http://www.facebook.com/ferovasnidane
http://www.ferovasnidane.cz/


V pátek 24. května 2019 se v České republice uskuteční opět Noc kostelů. 
Koná se každoročně od roku 2009. Kostely, chrámy, katedrály a modlitebny 
se při Noci kostelů otevírají všem zájemcům a často nabízí zajímavý program.
V České republice se do Noci kostelů každoročně zapojuje na 1 400 kostelů a 
modliteben, které kromě otevřených dveří nabízejí více než 6 000 
doprovodných programů.
Evangelický kostel v Čáslavi se i letos na Noc kostelů otevře veřejnosti.  
V letošním roce je mottem Noci kostelů verš z knihy proroka Izaiáše: „Dáte 
se do zpěvu jako v tu NOC, kdy se zasvěcuje svátek,“ proto nás také letos 
bude provázet hudba. Od 18 hodin se uskuteční tradiční KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
J. L. DUSÍKA ČÁSLAV a od 22 hodin další KONCERT flétna F. Jerie a cembalo 
Jakub Smešný. Na programu bude také projekce fotografií k letošnímu výročí 
150 let evangelického kostela v Čáslavi a fairtradová kavárna.
Během celé Noci kostelů v evangelickém kostele budete mít možnost 
rozhovoru s faráři, se členy evangelického sboru, volné prohlídky kostela i 
věže, nákupu křesťanské literatury a biblí, nákupu fairtradového zboží 
z Obchůdku Jeden svět (káva, čaj, čokolády). 



Můžete se také těšit na vernisáž VÝSTAVY „REFORMACE VE STŘEDNÍ 
EVROPĚ – ČESKÉ ZEMĚ“, která bude v evangelickém kostele ke zhlédnutí 
do konce června (o nedělích nebo na požádání). 
Tato dvojjazyčná česko-německá výstava představuje dějiny reformace v 
Českých zemích. Zahrnuje deset bohatě ilustrovaných roll-upů věnujícím se 
širokému spektru témat – Janu Husovi, husitům, evangelickým proudům 
v 16. století, Martinu Lutherovi, Českým bratrům, Luterským centrům, 
náboženské rozmanitosti na Moravě, protireformaci, době po vydání 
tolerančního patentu i protestantismu ve 20. století a dnes.
Výstava vznikla ve spolupráci Německého kulturního fóra střední a východní 
Evropy a Českobratrské církve evangelické.

 
Všichni jste co nejsrdečněji zváni!



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. 773 217 474 (administrátor sboru f. Benjamin Kučera), 776 294 778 
(kurátor Václav Homolka), 739 244 604 (výpomocný kazatel Jaroslav Fér)
Informace a zprávy ze sboru najdete na internetu: http://caslav.evangnet.cz/
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