VELIKONOČNÍ SBOROVÝ DOPIS
2020

Emilka

„Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal,
aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.
Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil,
ale aby skrze něj byl svět spasen.“
(Janovo evangelium 3,16-17)

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 nejen obecně, ale pro nás
osobně. Přejeme Vám, abyste toto období prožili v Boží blízkosti, a
těšíme se na setkání s Vámi osobně.
Staršovstvo evangelického sboru v Čáslavi
VELIKONOČNÍ ZAMYŠLENÍ
Nedávno jsem byla v mateřském centru na katolické faře a tam visí na
zdi kříž. Byla tam malá holčička, která na ten kříž dlouze hleděla a pak se
zeptala: „Proč je tady ten kříž, co to znamená?“ Všichni se podívali na
mě, že jí odpovím. Cosi jsem hovořila o tom, že ten Ježíš, který se narodil
v Betlémě, pak zemřel na kříži, ale vlastně jsem neuměla úplně
odpovědět.
Kříž v našich evangelických kostelech zas tak často nenajdete, a přitom
právě kříž je znamením spásy. Ježíš na kříži pro nás umřel, dal pro nás
v sázku vlastní život a projevil nám tak svou lásku až do krajnosti.
Můžeme se dívat na kříž a rozjímat o Ježíšově lásce k nám. Najednou
cítíme svou vlastní hodnotu, jsem tak vzácný, tak vzácná, že i za mě dává
Ježíš svůj život. To je síla. I pro mě, i za mě, zároveň i kvůli mně.
A tak až budete míjet někde nějaký kříž, vzpomeňte si na to, že Bůh
spasil člověka skrze kříž, skrze ponížení a utrpení, skrze naprostou
vydanost a bezbrannost. Taková je cesta Boží lásky, dává svého
jednorozeného Syna. Boží láska neválcuje tento svět, nebere vládu pevně
do svých rukou, aby silou dobila srdce člověka, ale Bůh chce najít cestu
k člověku skrze slabost a bezbrannost, chce se zcela ponížit a vydat, aby
člověk pochopil a zažil naprostou Boží lásku, která neváhá dát svého
Syna za oběť. To je evangelium velkého pátku: trpící Mesiáš, to je
Imannuel, Bůh s námi, Bůh v naší bolesti, v našem trápení, v naší únavě,
v naší radosti, v našem strachu i úzkosti a nakonec i v naší smrti.
To všechno Bůh skrze svého Syna zažil, a proto si už nikdo z nás nemůže
říct: „Bůh? Ten si sedí někde na obláčku, co ten ví o mém trápení?
Ten si neumí představit, jak mizerně mi je. Tak proč bych mu měl věřit?“
Náš Bůh je v tom všem s námi, a proto mu můžeme věřit a spoléhat na
jeho pomoc. Přeji Vám, abyste o letošních Velikonocích prožili Boží
blízkost ve všem, co právě prožíváte, ať je to bolest či radost.
Vaše farářka Drahomíra Dušková Havlíčková

STARŠOVSTVO FARNÍHO SBORU ČCE V ČÁSLAVI
Vás srdečně zve na

VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ
S VOLBOU NOVÉHO STARŠOVSTVA
které se uskuteční po skončení nedělních bohoslužeb

v neděli 22. března od 9,45 hodin

Při tomto výročním shromáždění se ohlédneme za životem našeho sboru
v uplynulém roce 2019 a společně se zamyslíme nad jeho budoucností.
Bude přednesena zpráva staršovstva, zpráva administrátora Benjamina Kučery,
zpráva o hospodaření našeho sboru a rozpočet na rok 2019, revizní zpráva a
zprávy Diakonie.
Důležitým bodem programu bude VOLBA NOVÉHO STARŠOVSTVA,
které bude mít podle usnesení mimořádného sborového shromáždění konaného
19. 1. 2020 7 členů a 3 náhradníky.
Do nového staršovstva jsou ochotni kandidovat (buď jako členové nebo
náhradníci) Linda Homolková, Nora Procházková, Jana Vítková, Daniel Korábek,
Tomáš Starý, Petr Trnka, Michal Vejvoda, Eduard Wagner, Miroslav Richter ml.,
Miroslav Nulíček. Nové staršovstvo složí svůj slib 21.6. při bohoslužbách.
Za jejich ochotu jim velmi děkujeme, vážíme si toho a prosíme vás všechny, abyste
přišli a vyjádřili jim tím také svojí podporu.
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.
Budeme rádi, když přijdete se svými návrhy, podněty a příspěvky k rozhovoru
o životě sboru.
MODLITEBNÍ SLUŽBA
Sestra Ena Homolková se chce více modlit za náš sbor a za jeho členy, můžete jí dát
i konkrétní starosti k modlitbě.

Zveme Vás na VELIKONOČNÍ SETKÁVÁNÍ 2020
Květná neděle 5. dubna v 9,00 hodin
BOHOSLUŽBY pro malé i VELKÉ
Ježíš přijíždí na oslátku do Jeruzaléma
a my chceme být při tom i s našimi ratolestmi.

Středa 8. dubna
9,00 – 10,30 VELIKONOČNÍ KAVÁRNA
10,30 VELIKONOČNÍ SLAVNOST DIAKONIE se zpěvy a obrazy
Evangelický kostel
Zelený čtvrtek 9. dubna v 18,00 hodin
VELIKONOČNÍ FILMOVÝ KLUB s rozhovorem
Velký pátek 10. dubna
v 9,00 hodin PAŠIJOVÉ BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ PÁNĚ (Komenského síň)
v 18,00 hodin HUDEBNÍ PAŠIJOVÉ BOHOSLUŽBY
„JEŽÍŠOVA SLOVA Z KŘÍŽE“ S VEČEŘÍ PÁNĚ
(Evangelický kostel)

Velikonoční neděle 12. dubna v 9,00 hodin
SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ S VEČEŘÍ PÁNĚ
(Komenského síň)
***
Na setkání s Vámi se těší staršovstvo
Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Čáslavi
farářka Drahomíra Dušková Havlíčková a kurátor Václav Homolka
DALŠÍ POZVÁNÍ

Pokud rádi tančíte, máte dobrou příležitost na Seniorátním plese, který je
určen pro všechny generace a bude v Kutné Hoře v Sokolovně v Sokolské ulici
v sobotu 21. března večer.
V sobotu 25. dubna bude od 8,30 jarní brigáda – úklid kostela a zahrady.
KVĚTEN – duchovní obnova
V sobotu 9. května v 10 hodin se spolu s Diakonií Čáslav připojíme
k mezinárodní akci „Férová snídaně“, společně posnídáme na zahradě
Diakonie fairtradové a vlastní výrobky.
V pátek 5. června bude probíhat Noc kostelů i u nás!
PŘÍFARSKÝ TÁBOR bude s největší pravděpodobností od neděle 23. srpna
do čtvrtka 27. srpna 2020.
V září 5. a 6. se náš sbor zapojí do festivalu „Čáslavské Dvorky“, v našem
kostele budou koncerty, gospelový a komiksový workshop.

Vás srdečně zve na setkání

KAVÁRNIČKA

zpravidla druhý čtvrtek v měsíci

od 9-11 hodin

v kavárně Diakonie Čáslav
(bezbariérový vchod mezi husitským a evangelickým kostelem)

Čtvrtek 19. března 2020 9-11 hodin
Host: doc. Jan Dušek, Ph.D.
Téma: Co obnáší práce epigrafikova?
STŘEDA 8. dubna 2020 9-11 hodin VELIKONOČNÍ KAVÁRNA
Od 10:30 Velikonoční slavnost Diakonie v kostele
„Křížová cesta se zpěvy a obrazy“
Čtvrtek 14. května 2020 9-11 hodin
Host: Mgr. Františka Tichá, husitská farářka v Čáslavi
Téma: Československá církev husitská 100 let služby Bohu, pomoci člověku
Čtvrtek 18. června 2020 9-11 hodin LETNÍ KAVÁRNIČKA
S KONCERTEM
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!

INFORMACE O SLUČOVÁNÍ SEMTĚŠSKÉHO SBORU S ČÁSLAVSKÝM SBOREM
Chceme vás informovat, že staršovstvo čáslavského sboru již dvakrát jednalo se
zástupci staršovstva semtěšského sboru o možném sloučení sborů. Nyní se
připravuje dohoda o sloučení. Rádi bychom se seznámili se členy semtěšského
sboru i s dějinami jejich sboru, proto v květnu navštíví náš sbor zástupci
semtěšského sboru a v červnu se zase mohou zástupci našeho sboru podívat do
Semtěše. V neděli 22. Září budeme na mimořádném sborovém shromáždění
hlasovat o sloučení sborů v Čáslavi a v Semtěši. Pokud toto spojení bude schváleno,
v platnost by vstoupilo s největší pravděpodobností až 1. ledna 2022.
FINANČNÍ OKÉNKO
Ústředí naší církve u příležitosti 30 let svobody vytvořilo výzvu 5% a hlavu vzhůru.
Letáčky jsou součástí velikonočního sborového dopisu a více informací najdete na
https://hlavuvzhuru.e-cirkev.cz/
Hlavní motto celé výzvy zní: „Už třicet let jsme svobodní. Už sedmý rok se náš stát
nestará o to, jak budeme získávat finance. Je na nás, abychom to řešili my sami.
Zvládneme to!“ Je to výzva pro každého z nás.
OPRAVA BAŠTY
V adventním dopise jsme vás informovali, že náš sbor byl loni úspěšný v žádosti
o dotaci od Středočeského kraje a v rámci programu „Obnova památek se
společenským využitím“ jsme dostali něco málo přes 1 milion Kč na opravu
historické budovy bašty za naším kostelem podle návrhu architektonického studia
Kubla & Architects. Bude to náročné, ale máme se na co těšit, pokud se vše
s pomocí Boží i vás všech podaří.
Bratr kurátor Václav Homolka napsal v prosinci výzvu, abychom se všichni členové
sboru na realizaci opravy bašty aktivně podíleli. Navrhl, že jedním z řešení mohou
být pravidelné finanční příspěvky členů sboru. Spočítal příklad: kdyby 30 členů
přispívalo každou neděli částkou 121,- Kč nebo 25 členů 145,- Kč týdně, dostali
bychom se do konce listopadu na chybějící sumu 200.000,- Kč.
Od prosince leží v předsálí Komenského síně na stole tabulka „archové sbírky na
opravu bašty“ a s potěšením musíme říci, že dary na baštu přibývají, konalo se také
několik koncertů a jiných kulturních akcí a jejich výtěžek byl také určen na opravu
bašty. Chceme touto cestou všem dárcům poděkovat a požádat, abychom
v příspěvcích vytrvali, protože oprava bašty se začátkem března dala do pohybu.
Vítězná firma Merenus začala už na rekonstrukci pracovat a my se můžeme těšit,
že slovy bratra kurátora „společnými silami a za pomoci Božího vedení se budeme
moci brzy setkávat v krásné baště.“

PASTORACE A ROZHOVORY
Farářka Drahomíra Dušková H. je Vám k dispozici pro osobní rozhovory,
předkřestní a předsvatební přípravu, rozhovory a doprovázení při úmrtí někoho
blízkého, návštěvu v nemocnici, návštěvy doma i vysluhování svátostí.
Můžete ji oslovit nebo zavolat (774 216 408), a požádat o osobní rozhovor.
DARY PRO JERONÝMOVU JEDNOTU
Jeronymova jednota je organizace Českobratrské církve evangelické.
Má za úkol shromažďovat finanční dary a poskytovat je potřebným sborům
na havárie či rekonstrukce nemovitostí a jejich součástí. Tento tok peněz je buď
formou půjčky, nebo daru. O části peněz rozhoduje seniorát a o části ústředí
v Praze. I náš sbor vícekrát čerpal finance z tohoto zdroje.
Poslední velikou částkou bylo více, jak jeden milion korun na rekonstrukci fary.
Proto vám připomínáme, abyste nezapomněli na sbírku pro Jeronymovu jednotu,
která právě probíhá. Když my jsme potřebovali, dostali jsme. Je mnoho sborů,
které jsou v nouzi a toto je možnost, jak alespoň část daru nám poskytnutého
oplatit.
Eduard Wagner
Staršovstvo rozhodlo, že první květnová nedělní sbírka (3.5.2020) 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 2020. Děkujeme.
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, složenkou nebo převodem na sborový účet nebo
měsíčně trvalým příkazem. 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/

DUBEN 2020
1.4. středa

2.4. čtvrtek
3.4. pátek
4.4. sobota
5.4. neděle
KVĚTNÁ
6.4. pondělí
7.4. úterý
8.4. středa
9.4. čtvrtek
ZELENÝ
10.4. pátek
VELKÝ
PÁTEK
11.4. sobota
BÍLÁ
12.4. neděle
velikonoční
13.4. pondělí
velikonoční
14.4. úterý
15.4. středa
16.4. čtvrtek
17.4. pátek
18.4. sobota
19.4. 1.
neděle po
Velikonocích
20.4. pondělí
21.4. úterý
22.4. středa
23.4. čtvrtek
24.4. pátek
25.4. sobota
26.4. 2.
neděle po
Velikonocích
27.4. pondělí
28.4. úterý
29.4. středa
30.4. čtvrtek

8:00
8:30
16:00
17:30

Biblická chvilka Diakonie - dílna
Biblická chvilka Diakonie – denní stacionář
Biblická hodina
Dobročinný spolek Marta

13:00

Biblické zamyšlení – zaměstnanci Diakonie

Diakonie

9:00

BOHOSLUŽBY pro malé i velké
s Večeří Páně
Velikonoční bohoslužby sVP Domov důchodců
Pastorální konference
Velikonoční Broučci – mladší i starší
Velikonoční KAVÁRNIČKA
VELIKONOČNÍ SLAVNOST Diakonie
Náboženství pro školní děti
VELIKONOČNÍ FILMOVÝ KLUB
Velkopáteční bohoslužby s večeří Páně
Velkopáteční hudební nešpory s večeří Páně
(hudební doprovod Schola)

f. D. Dušková H.

f. D. Dušková H.

9:15

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
s Večeří Páně
Nedělka pro děti L. Korábková

15:30
16:00

Broučci mladší
Biblická hodina

19:00
9:00
9:15
10:00

Pátečníci – střední a starší generace
Seniorátní dny mládeže
BOHOSLUŽBY
DEN ZEMĚ – ekologické aktivity pro děti
Výroční schůze Dobročinný spolek Marta

Vysoké Mýto
farář JaroslavFér
I. Trnková

13:30
16:00
16:30–17:30
13:00
8:30
9:00

Broučci starší
Biblická hodina
Náboženství pro školní děti
Biblické zamyšlení – zaměstnanci Diakonie
JARNÍ SBOROVÁ BRIGÁDA
BOHOSLUŽBY

fara Opatovice
Diakonie

9:15

Nedělka pro děti

15:30
16:00
9:30-11

Broučci mladší
Biblická hodina
Broučínci

14:00
8 - 16
13:30
9 – 10:30
10:30
16:30–17:30
18:00
9:00
18:00

9:00

f. D. Dušková H.
Dvakačovice
Kavárna Diakonie
Kostel
fara Opatovice
Komenského síň
kostel

Seniorátní jáhen
Michal Branda

Celé postní období se připojujeme k tradiční Postní sbírce Diakonie. Její výtěžek letos podpoří
komunitní školku v Libanonu, kterou navštěvují děti syrských uprchlíků i děti z chudých libanonských
rodin. První roky života jsou pro každého člověka nejdůležitější. Chceme, aby chudé syrské i
libanonské děti mohly získat vzdělání, a až jednou vyrostou, měly šanci získat práci a tím i perspektivu
lepšího života. Děkujeme, že na tyto lidi pamatujete v modlitbách i štědrosti.

