
 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA   
 
 
 

FARNÍHO SBORU  
ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ  

V ČÁSLAVI  
 
 
 
 

 
I tak se dá spolu být, potkávat se, modlit se, sdílet svou víru, hudbu… 

 
 
 

ZA ROK 2020 
 
 

 



ÚVODEM 
 

V této výroční zprávě chceme zachytit ve slovech, obrazech a číslech život našeho 
čáslavského sboru v roce 2020, který byl kvůli pandemii Covidu-19 velmi specifický 
nejen v našem osobním, společenském, ale i sborovém životě a rozhodně na něj jen 

tak nezapomeneme.  
Objevily se před námi nové výzvy i možnosti, jak zvěstovat Krista.  

Šili jsme a distribuovali roušky a čepice pro personál Domova důchodců v Čáslavi, 
zorganizovali adventní potravinovou sbírku, modlili se za lidi s covidem, začali jsme 
se díky facebooku a online setkání více pohybovat ve virtuálním světě, nemohli jsme 
chodit do kostela, podávat si ruce, ale možná o to víc jsme se dívali jeden druhému do 

očí, telefonovali si, víno při Večeři Páně přijímáme z kalíšků, nemohli jsme se 
scházet s dětmi, ale vytvořili jsme společně krásnou obrazovou Ježíšovu cestu kříže a 
keramický betlém. Přizpůsobili jsme se, zůstali jsme spolu i na dálku. Vážím si toho.  

Tyto výroční zprávy jsou jakási paměť či kronika našeho sboru.  
Doufáme, že až budete číst tyto řádky, budou se vám před očima znovu odehrávat 
setkání, kterých jste se zúčastnili, vyvstanou vám některé myšlenky, vzpomínky 

anebo se vás zmocní zvědavost a budete mít chuť se příště také zúčastnit. 
Zároveň si uvědomujeme, že ne vše lze zachytit, protože Boží Duch vane,  

kam chce a možná to nejdůležitější, je očím neviditelné.  
Ale za pokus to stojí a vy si můžete připomenout loňský sborový rok s námi. 

 

 
 
 
 
 

 



CHARAKTERISTIKA SBORU 
 
Čáslavský sbor je poměrně živé a pestré společenství a jsou v něm zastoupené a 
aktivně činné téměř všechny generace, i když právě rok 2020 byl velkou změnou 
v tom, že nejstarší členky a členové přestali postupně přicházet na bohoslužby, a to 
nejen kvůli covidu, ale i svým zdravotním a rodinným obtížím. Zůstáváme s nimi ve 
spojení skrze tištěné bohoslužby a občasná setkání. Chybí nám ale při bohoslužbách. 
Těší nás však, že občas na naše bohoslužby nebo různá setkání zavítají i nově 
příchozí, někteří jen projdou, jiní zůstanou.  
Posláním našeho sboru je zvěstovat evangelium, šířit víru, lásku a naději, sdílet svá 
obdarování a být tu pro druhé a to vše s pomocí Boží.  
Chceme být místem, kde různí lidé nachází své místo, svůj domov, zažívají podporu a 
blízkost. Chceme být společenstvím, které žije z Kristovy lásky a odpuštění.  
 

 
 
 

STATISTICKÉ ÚDAJE O SBORU V ROCE 2020 
K 1.1.2020 vykazoval náš sbor 216 členů; s hlasovacím právem 105 členů, dárců bylo 
celkem 75 a 23 dárců přispívalo pravidelně (alespoň 4x v roce), salárníků přispělo 69.  
Během roku 2020 zemřelo k naší lítosti 7 členů našeho sboru (Věra Hrabětová 
z Třemošnice, Josef Komberec z Tupadel, Jarmila Pekárková z Ronova, Věra 
Klečková z Čáslavi, Marie Hlaváčková z Vinař, Marta Áronová z Čáslavi a Blanka 
Kotková z Chotěboře a Čáslavi) a konaly se 3 církevní pohřby a jedno rozloučení 
na hřbitově. 



Bohužel se nekonal žádný křest, ani se nekonalo žádné svatební shromáždění. 
Kontrolou kartotéky ubyly 2 členky.  K 31.12. 2020 má sbor 207 členů. 
 
Sborová kartotéka 
Sborová kartotéka je téměř hotová, s. farářka navštívila již většinu členů sboru.  
 

STARŠOVSTVO A SBOROVÁ SHROMÁŽDĚNÍ 
Desetičlenné staršovstvo muselo „přesluhovat,“ protože volba nového staršovstva 
byla kvůli hygienickým opatřením odložena z března až na 20. 9. 2020, kdy bylo 
zvoleno nové staršovstvo. Všem členům, kteří už nekandidovali do nového 
staršovstva, patří velké poděkování za jejich práci ve staršovstvu, a přejeme jim 
radost z evangelia a odpočinek od presbyterských zodpovědností. Všem členům, kteří 
se rozhodli pokračovat, děkujeme za jejich ochotu se dále aktivně podílet na vedení a 
směřování našeho sboru. Rovněž vítáme a děkujeme novým presbyterkám, že se 
nechaly zvolit a staly se součástí a obohacením nového staršovstva. 
 

 
 
Více o práci staršovstva najdete ve zprávě staršovstva, kterou připravil kurátor Daniel 
Korábek.    
 
Presbyterky a presbyteři se střídají v tzv. službě presbyterů, která spočívá v otevírání 
a zavírání kostela, Komenského síně, vyvěšování písní, vítání příchozích, spočítání 
přítomných na bohoslužbách, spočítání spolu s někým dalším sbírky, připravování 
čaje a kávy a zajištění úklidu po občerstvení, přípravou chleba a vína na Večeři Páně. 
Za tuto službu jim velmi děkujeme a v této službě jim může samozřejmě kdokoliv 
pomoci.  
 



Staršovstvo delegovalo své zástupce na seniorátní zasedání Jeronymovy jednoty  
(Eduard Wagner a náhradník Daniel Korábek) a na konvent (Václav Homolka a 
Daniel Korábek).  

Staršovstvo svolalo na 19. ledna sborové shromáždění s jediným bodem programu: 
Staršovstvo čáslavského sboru navrhuje snížit počet presbyterek a presbyterů ze 
současných 10 na 7. Počet náhradníků bude zachován, celkem 3 náhradníci.  

Návrh byl schválen (pro bylo 23 přítomných, 2 se zdrželi, proti nebyl nikdo) a na 
výročním sborovém shromáždění bylo potom voleno nové menší staršovstvo.  
 
Dle církevních řádů staršovstvo svolalo výroční sborové shromáždění, které se 
konalo 20. září 2020 a proběhla při něm volba nového staršovstva. Schvalovaly se na 
něm také zprávy o činnosti sboru, finanční zpráva, zpráva revizorů, zprávy Diakonie. 
 
STATISTIKA: Staršovstvo do 20.9. bylo desetičlenné, se třemi náhradníky, sešlo se 
6x, průměrná účast: 7, náhradníci se účastní nepravidelně. Staršovstvo od 20.9. je 
sedmičlenné + virilní člen farářka, se třemi náhradníky, sešlo se 3x, průměrná účast: 8. 
Staršovstvo se sešlo 2x online.  
Mimořádné sborové shromáždění se konalo 19. 1. 2020, účast: 25 členů s hlasovacím 
právem. 
Výroční sborové shromáždění se konalo nakonec 20. 9. 2020 za účasti 17 členů 
s hlasovacím právem, bylo zvoleno nové staršovstvo a schválen návrh na sloučení 
semtěšského a čáslavského sboru.  
 

BOHOSLUŽBY 
Nedělní bohoslužby jsou středem sborového života. Je to křižovatka, kříží se tu cesty 
všech generací – od miminek až po téměř stoleté. Jsou vrcholem uplynulého týdne a 
zároveň začátkem nového týdne. Vytvářejí sborové společenství, chtějí být orientací 
ve všem, čím procházíme - jako církev, jako sbor, jako rodiny i jako jednotlivci. 
Letos se bohoslužby nekonaly pravidelně každou neděli, kvůli Covidu-19 byly všechny 
kostely v celé republice několik týdnů na jaře a pár týdnů na podzim uzavřeny, včetně 
Velikonoc. Novinkou bylo, že jsme se vzhledem k epidemiologickým opatřením celý 
rok scházeli v kostele.  
Večeři Páně jsme slavili o svátcích a vedle toho vždy 1. neděli v měsíci.  
Celkem 11x za rok. Novinkou bylo vysluhování vína z malých kalíšků. 
Zpravidla první neděli v měsíci se konaly bohoslužby pro malé i velké – děti 
neodchází do nedělky, bohoslužby jsou uzpůsobeny tak, aby jim děti rozuměly. Ostatní 
neděle je pro děti vždy připravena „nedělka“.  
Do bohoslužeb se zapojují také presbyteři, děti, mládež a ostatní členové sboru – 
zpravidla 1. biblické čtení a čtení ohlášek.  
Na 4. adventní neděli děti zvěstovaly vánoční evangelium filmem, jehož úryvky 
v jednotlivých rodinách natáčely samostatně a potom jsme ho sestříhali dohromady a 
pouštěli při vánočních bohoslužbách.   
 



   
 

 
 
Písně při bohoslužbách zpíváme z Evangelických zpěvníků, z Dodatku Evangelického 
zpěvníku i z mládežnického zpěvníku Svítá.  
Někteří starší členové sboru se nemohou už sami dostat na bohoslužby, pokud o to 
požádají, je pro ně, díky ochotným bratřím a sestrám, zajištěn odvoz.  
Na bohoslužby navazuje posezení a „postávání“ u kávy, čaje a při rozhovoru. Podává 
se fairtradová káva a čaj, protože jsme fairtradovým sborem a chceme touto formou 
podpořit pěstitele v zemích třetího světa. Několikrát se v nouzovém stavu uskutečnilo 
kafe po bohoslužbách online.  
 
 
 
 



HUDEBNÍ DOPROVOD PŘI BOHOSLUŽBÁCH  
Jsme vděčni za spolehlivou službu všech varhanic a varhaníků. Děkujeme Petru 
Jeriemu a Filipu Jeriemu, Drahomíře Férové, Kateřině Andršové a Miriam Richterové. 
Příležitostně na flétnu hraje Filip Jerie a Linda Homolková, na kytaru Mirek Richter a 
skupina Abakuk.  
S. Kateřině Andršové děkujeme za nácvik písní s dětskou kapelou a dětem děkujeme 
za jejich chuť zpívat a hrát při bohoslužbách. 
 

 
 
BOHOSLUŽBY PRO DĚTI („NEDĚLKA“) 
Máme radost, že oživující a nadějnou součástí našich bohoslužeb jsou také děti. Kromě 
jiného pro ně každou neděli, pokud není zrovna společná bohoslužba pro děti a dospělé, 
připravujeme nedělku. Děti odchází po 2. písni a zůstávají v jedné skupině 
v presbyterně. Do letních prázdnin se v nedělce probíralo Apoštolské vyznání víry a od 
září jsme se zahájili nový cyklus „Církevní rok,“ děti se ale většinu roku kvůli 
hygienickým opatřením na nedělce nescházely.  
V přípravě a vedení nedělky se v tomto roce pravidelně střídaly hlavně dvě učitelky, 
kterým patří VELKÉ dík – Jitka Richterová a Lucka Korábková, občas vypomohl i 
někdo jiný, připojila se s. Iva Trnková.  
Všem učitelkám nedělky děkujeme za jejich pravidelnou účast na nedělkách a budeme 
rádi, když se mezi námi najdou další učitelé nedělky.  
        

SBOROVÝ DEN – SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVĚ REKONSTRUOVANÉ 
BAŠTY V ŘÍJNU 2020 
Velkou událostí roku 2020 v našem sboru byla rekonstrukce bašty, a tak i sborový 
den souvisel s jejím otevřením, které se konalo v neděli 4. října 2021 (těsně před 
dalším lockdownem). Dopoledne jsme měli bohoslužby Díkčinění pro malé i velké 
s večeří Páně, po bohoslužbách se promítaly fotografie z rekonstrukce bašty a od 11 
hodin bylo možné navštívit Výstavu na stromech, kterou připravili Homolkovi,  
v 11:30 jsme společně poobědvali.  
 



Odpolední program pro sbor i veřejnost začal ve 14 hodin, děti slavnostně přestřihly 
pásku, promluvil pan starosta Málek, paní architektka Neumanová a naše farářka, 
Linda Homolková představila náš Dobročinný spolek. Následovalo krásné 
představení loutkového divadla Drak N´Roses ze Soběslavi, pohoštění, prohlídka 
bašty a rozhovory. Byla to krásná událost, které se zúčastnilo cca 120 návštěvníků. A 
od té doby se bašta hojně využívá.  
 

  

 
 
BOHOSLUŽBY V DOMOVĚ DŮCHODCŮ V ČÁSLAVI 
Bohoslužby v Domově důchodců se vzhledem k pandemii konaly v roce 2020 pouze 
jednou v únoru a vedl je Jaroslav Fér.  
 
 
 



SPOLEČNÉ BOHOSLUŽBY A SLAVNOSTI S DIAKONIÍ 
Náš sbor je spolupracující sbor Diakonie ČCE, s. farářka se snaží tuto spolupráci 
rozvíjet. Společných akcí děláme během roku mnoho, bohoslužebně se scházíme na 
úvod do školního roku, o Vánocích a o Velikonocích. Jsou to setkání velmi živelná a 
radostná. V roce 2020 se bohužel uskutečnily pouze jedny bohoslužby.  
 
NEŠPORNÍ BOHOSLUŽBY 
To je taková novinka, kterou do našeho sboru přinesla „doba covidová.“ Vzhledem 
k hygienickým opatřením jsme se nemohli scházet při bohoslužbách ve větším počtu, 
a tak jsme v některých obdobích církevního roku měli jedny bohoslužby dopoledne a 
druhé v podvečer. Podvečerní (nešporní) bohoslužby se konaly jednak na popeleční 
středu, ve čtvrtek Nanebevstoupení a pak 4x v adventu – 1. adventní neděle – 
adventní nešpory s večeří Páně, 2. adventní neděle - hudební nešpory (F. Jerie a J. 
Smešný), 3. adventní neděle - s farářem ČCE pro menšiny  Mikulášem Vymětalem a 4. 
adventní neděle – hudební nešpory se souborem lesních rohů Corni Boemi. Nešpory 
měly krásnou adventní atmosféru.   
 
STATISTIKA: Bohoslužby: 38x v kostele, domácí bohoslužby: 9x na jaře a 4x 
v listopadu, průměrná účast kostelních bohoslužeb: 34.  
Bohoslužby se v roce 2020 konaly každou neděli, pokud to umožňovala hygienická 
opatření. Krásná byla neděle Rogate (Modlete se) 17. května, kdy jsme se po devíti 
nedělích opět vrátili do kostela a slavili bohoslužby společně. Provázel nás radostný 
výkřik žalmisty „Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu!“ 
Když se nekonaly bohoslužby v kostele, byly k dispozici tzv. domácí bohoslužby, 
které připravovala naše farářka nebo výpomocní kazatelé, díky I. Klinskému je bylo 
možné sledovat na webových stránkách sboru, D. Korábek také zařídil sborový 
soundcloud, kde bylo možné některé bohoslužby poslouchat a aktualizoval také 
sborový facebook, p. farářka pravidelně bohoslužby a další oznámení posílala 
emailem na sborový mailing list (cca 92 odběratelů) a rozvážela tištěné bohoslužby 
členům sboru, kteří nemají internet a posílala na přání i některým členům sboru 
namluvené bohoslužby na WhatsApp.  
 
V průběhu roku v našem kostele kázali nebo bohoslužby připravovali: Drahomíra 
Dušková Havlíčková, seniorátní farář Michal Branda (3x), výpomocní kazatelé 
Michal Vejvoda (5x), Jaroslav Fér (10x), Monika Drdová (1x) a Pavel Jun (1x). Všem 
kazatelům a kazatelkám děkujeme za jejich službu.  
Večeře Páně:11x, průměrná účast při Večeři Páně 31, vysluhování VP v rodině 1x. 
Nedělka: konala se 13x, průměrná účast 5 dětí.  
 
 
 
 
 
 
 



PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ V TÝDNU 
 
BIBLICKÁ HODINA PRO DOSPĚLÉ 
Biblické hodiny vedl br. farář Jaroslav Fér.  
STATISTIKA: Biblická hodina: středa 16.00 : 6x, účast: 4.  
 
ADVENTNÍ BIBLICKÉ HODINY ONLINE 
Vedla Drahomíra Dušková H. 
STATISTIKA: online adventní biblická hodina: středa 18 hodin, průměrná účast 3. 
 
„PÁTEČNÍCI“ - STŘEDNÍ A STARŠÍ GENERACE 
Pátečníci se stihli sejít pouze v lednu, v únoru se konala místo Pátečníků přednáška a 
potom už byl lockdown, na podzim jsme se sešli 2x online.  
STATISTIKA: počet setkání 3 a průměrná účast 9. 
 
VEČERY S HOSTEM 
Ve čtvrtek 14. února se konala poprvé přednáška v rámci nově založené České 
křesťanské akademie, hostem byl sociolog PhDr. Ivan Gabal a téma přednášky bylo: 
„30 let demokracie – lehčí než dosud už to asi nebude.“  
STATISTIKA: účast 19. 
 
MLÁDEŽ se scházela v Opatovicích. 
 
RODIČE S PŘEDŠKOLNÍMI DĚTMI  (Broučínci) 
Stihli jsme se sejít 3x, účastnili se nejmenší děti, batolata, kterým byl přizpůsoben 
program, zpívali jsme a učili se ukazovací modlitbu. 
STATISTIKA: 3 setkání, průměrná účast dětí: 2 
 
PŘEDŠKOLNÍ DĚTI – BROUČCI mladší (předškolní) 
Stihli jsme se sejít 3x. 
STATISTIKA: 3 setkání, průměrná účast: 3. 
 
ŠKOLNÍ DĚTI – BROUČCI starší (školní) 
Stihli jsme se sejít 4x, začali jsme si vyprávět příběhy o Mojžíšovi.  
STATISTIKA: 4 setkání, průměrná účast 5 dětí.  
 
SPOLEČNÉ SETKÁNÍ MLADŠÍCH A STARŠÍCH DĚTÍ 
Zvláště kolem církevních svátků jsme mívali společná setkání dětí, na Tři krále jsme 
měli tříkrálový puding, na masopustní úterý jsme společně pekli koblihy nebo jindy 
zas něco společně vytvářeli. 
STATISTIKA: 3 společná setkání, průměrná účast: 8 dětí.  
 
STARŠÍ ŠKOLNÍ DĚTI se účastnily náboženství v Opatovicích.  
 
 



MAŠKARNÍ REJ STAROZÁKONNÍCH POSTAVIČEK 
Nový nápad – uspořádat karneval u nás ve sboru. Tématem byly starozákonní 
postavy, a tak mezi námi byl Abraham a Sára, malý Mojžíšek, král David a královna 
Ester, ale propašoval se mezi nás i Batman ( Děti i dospělí si maškarní rej hezky 
užili, proběhla dokonce i tombola.  
STATISTIKA: zúčastnilo se 16 dětí. 
 

 
Děti tvoří postavičky do keramického betléma. 

 

ZAHRADNÍ SLAVNOST 
V červnu jsme se po delší době s dětmi zase potkali na živo, bylo to moc hezké, 
uspořádali jsme zahradní slavnost na farní zahradě, děti měly připravené hry, poseděli 
jsme s rodiči a prarodiči. Účastnilo se kolem 30 hostů.  
 
ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU NA LICHNICI 
Opět jsme s Kateřinou Andršovou uspořádaly Vítání královničky Železných Hor na 
Lichnici s bubenickou dílnou a přespáváním. Celkem se nás z našeho sboru účastnilo 
cca 20. Byla to milá akce na závěr podivného školního roku.  
 
KAVÁRNIČKA  
Kavárnička je další možnost, kdy se můžeme sejít, popovídat si, něco zajímavého se 
dozvědět, posilnit se kávou či čajem, sdílet společenství s klienty z čáslavského 
střediska Diakonie. Scházíme se zpravidla druhý čtvrtek v měsíci v 9 hodin 
dopoledne v prostorách Kavárny Čáslavské Diakonie. Stalo se již pravidlem, že nás 
navštíví nějaký host se svým zajímavým vyprávěním. 
Hosté a témata: v únoru Bc. Michaela Dvořáková, DiS, kurátorka čáslavského muzea, 
téma: čáslavský rodák Jiří Mahen a jeho životní osudy a v září husitská farářka Mgr. 
Františka Tichá, téma: Církev československá husitská – 100 let služby Bohu, pomoci 
člověku    STATISTIKA: Kavárnička: čtvrtek 2x, účast: 14.  



 
DOBROČINNÝ SPOLEK MARTA 
Dobročinný spolek Marta se schází pravidelně 1. středu v měsíci v 18 hodin. Společně 
se tvoří a vyrábí výrobky na Adventní dobročinný trh. Členové Marty také pomáhali 
s akcí Vánoční krabice od bot. Předsedkyní spolku je Zdena Veselá, v radě spolku jsou: 
Jitka Richterová (tajemnice), Jaroslav Fér (hospodář), Linda Homolková (fairtrade) a 
Ruth Junová. Děkujeme výboru Dobročinného spolku Marta za jeho činnost. 
STATISTIKA: středa 3x, účast: 4. 
 
MIMOŘÁDNÁ SETKÁNÍ 

 
EKUMENA – na začátku března jsme se tradičně připojili ke Světovému dni 
modliteb. Ekumenické setkání, které připravili křesťané ze Zimbabwe, se konalo 
v Komenského síni za účasti 10 lidí. V rámci ekumeny jsme si také připomněli 17. 
listopad 1939 a 1989 u památníku u gymnázia za účasti cca 40 lidí, kdo se bál 
z hygienických důvodů přijít, mohl na svůj dům nebo okno vyvěsit nápis „Svoboda 
není samozřejmost“, který byl velkými písmeny napsán i u památníků, a tak se s námi 
propojit. Jednou se konala také ekumenická snídaně za účasti 3 duchovních. 
 

  
 

 
 
FÉROVÁ SNÍDANĚ se letos nekonala, zájemci mohli posnídat férově doma. 
 
 
 



NOC KOSTELŮ 
Zapojili jsme se i tentokrát do Noci kostelů v pátek 12. června. Letos se kvůli jarnímu 
lockdownu nekonal koncert ZUŠ. V roce 2020 jsme si ve sboru po celý rok připomínali 
osobnost biskupa Jednoty bratrské, faráře, filozofa a pedagoga Jana Amose 
Komenského, protože 15.11. 2020 uplynulo  350 let od jeho smrti. Na Noc kostelů 
jsme připravili pásmo čtení „To nejlepší z Komenského“ - úryvky z jeho knihy Obecná 
porada o nápravě věcí lidských, požádali jsme, aby jednotlivé úryvky četli nejen 
členové našeho sboru, ale i lidé v čáslavském kulturním dění. Bylo možné si také 
prohlédnout výstavu o životě J. A. Komenského, vyslechnout krátké koncerty a 
ochutnat fairtradovou kávu, čaj i víno.  
STATISTIKA: Podle odhadu se Noci kostelů účastnilo cca 80 lidí.  
 
KONCERT 
V roce 2020 se v našem kostele konal 1 letní koncert americké zpěvačky Emily Thiel, 
uskutečnil se v rámci festivalu Outsider Art, který už mnoho let v Čáslavi pořádají 
sestry Eliška Vidomus a Šárka Rokosová.  
STATISTIKA: účast 60 lidí. 
 
PŘÍFARSKÝ TÁBOR  
I v roce 2020 se navzdory koronaviru uskutečnil již 4. ročník přífarského tábora na 
faře a na farní zahradě. Téma tábora bylo Stvoření a Putování malého prince. 
Vyprávěli jsme si s dětmi o tom, jak vznikla píseň o stvoření, kterou máme v bibli - 
zpíval ji Izraelcům v babylonském zajetí jejich kněz, aby je potěšil a ujistil, že se 
nemusí bát přírody, ani ji nemusí uctívat, že za tím vším stojí Boží moc. A tak nám na 
papíře vznikal krásný obraz – každý den Pán Bůh něco stvořil a sedmého dne nic 
nestvořil, protože odpočíval a my máme taky odpočívat, máme se podívat kolem sebe 
a zavolat „Děkujeme!“ Od malého prince jsme se naučili zodpovědnosti, přátelství a 
nakonec jsme dostali od lišky dárek, její moudrost: „Správně vidíme jen srdcem.  

Co je důležité, je očím neviditelné.“  
 

 

 



Celý tábor nás provázela píseň chval „Laudato sii.“ Každý den jsme se s Katkou 
Andršovou naučili novou sloku a děti si písničku pořád pobrukovaly.  
 

  
 
Malovali jsme na hedvábí a vytvářeli „šály přátelství“, které se dětem úžasně 
povedly. Pondělní odpoledne jsme strávili spolu s rodiči v zámeckém parku Kačina. 
V úterý za námi na zahradu přijel pan Jankovský z Jihlavské astronomické 
společnosti a pozorovali jsme Slunce. 
 

  
Ve středu odpoledne nás čekala divadelní dílna pod vedením Kláry Fidlerové a celý 
tábor jsme tradičně zakončili ve čtvrtek zahradní slavností malého prince, nepršelo, 
ale bylo chladno, a tak jsme docela uvítali, že jsme se šli na závěr dívat na animovaný 
film o malém princi do Komenského síně.  
 

   



Celkem se účastnilo tábora kolem dvaceti dětí, průvodkyně tábora letos byly: 
Drahomíra Dušková H., Lucka Korábková, Katka Andršová, Jitka Richterová a Lola 
Vejvodová. Děkujeme!!! 
 

                     

 
FESTIVAL ČÁSLAVSKÉ DVORKY 
První víkend v září od 4.-6. září se v Čáslavi a okolí konal první ročník festivalu 
Dvorky, do kterého zapojil i náš sbor. V našem kostele probíhal gospelový workshop a 
potom krásný gospelový koncert a také komiksová dílna o J. A. Komenském, která 
zapadala do našeho celoročního projektu připomenout osobnost J. A. Komenského.  
Děkujeme organizátorům festivalu za přizvání k této krásné kulturní a komunitní akci.  
 

   
   
PROMÍTEJ I TY 
Náš sbor se pravidelně zapojuje do projektu Promítej i ty. V rámci Pátečníků nebo 
Dobročinného spolku Marta promítáme dokumentární filmy Jeden svět. V roce 2020 
bylo aktuální téma svobody v Bělorusku, a tak jsme v září promítali film „Běloruský 
sen.“  STATISTIKA: účast 4 lidi. 
 
 
 
 



ADVENTNÍ DOBROČINNÝ TRH 
Adventní dobročinný trh, který pořádá Dobročinný spolek Marta, se konal tentokrát 
venku před baštou, přišlo hodně lidí, ale foukal velký vítr. Na trhu se prodávaly 
výrobky klientů Diakonie z Čáslavi a letos i z Kolína, fairtradové zboží, výrobky členek 
a členů Dobročinného spolku Marta. Tento trh přináší nekomerční adventní náladu a 
potěšení z pomoci druhým, což láká i veřejnost, letos „trhem prošlo“ zhruba 90 
návštěvníků.  
 
ADVENTNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA 
Kvůli jarnímu nouzovému stavu nebylo možné v obchodních centrech pořádat 
potravinovou sbírku, přibylo také hodně potřebných a sklady národní potravinové 
sbírky se začaly vyprazdňovat. Dobročinný spolek Marta se rozhodl zorganizovat 
Adventní dobročinnou sbírku, bylo možné nosit trvanlivé potraviny a drogerii do 
kostela nebo do bašty. Vše, co jsme společnými silami, nashromáždili, a bylo toho 
docela hodně, putovalo do regionální potravinové banky a z ní pak do odběratelských 
neziskových organizací, které pomáhají například opuštěným seniorům, matkám 
samoživitelkám, rodinám v krizi, lidem bez domova či lidem s psychickým a tělesným 
postižením. Děkujeme za vaši pomoc! 
 

 
 

 



PUTOVÁNÍ DO BETLÉMA PŘES ČÁSLAV 
Zapojili jsme se do krásné venkovní aktivity. Od první adventní neděle do 6. ledna 
2021 naši nástěnku na faře a studnu před kostelem zdobily betlémy, které vyrobili  
Broučci. Děkujeme Broučkům i rodičům za přípravu!!! Tyto betlémy měly své číslo, 
protože byly součástí orientační hry v ulicích města Čáslav, která se konala u 
příležitosti 140 let od vzniku gymnázia v Čáslavi a připravila ji členka našeho sboru 
Mgr. Jana Andrejsková s pomocníky a velmi se vydařila. Ve výlohách a oknech po celé 
Čáslavi byly instalovány betlémy z různých materiálů. 
 
VÁNOČNÍ KRABICE OD BOT 
Již po páté jsme se spolu s Diakonií připojili k milé předvánoční akci „Krabice od 
bot“ – aneb děti darují dětem. Dárky opět putovaly k dětem z chudých rodin v Čáslavi 
a v okolí, v Azylovém domě Diakonie Vlašim, v pobytovém středisku v Kostelci nad 
Orlicí, i k dětem z ProstoruPlus v Kolíně. Letos jsme dárky vybírali v baště. Všem 
dárcům děkujeme! 
 

 
 
NÁVŠTĚVY U ČLENŮ SBORU, PASTORACE 

Návštěvy u členů sboru jsou velmi důležitou náplní farářské práce, během pandemie 
nebylo možné bohužel členy sboru navštěvovat, ani docházet do nemocnic nebo 
Domovu důchodců. Farářka se snažila být se členy sboru v telefonickém kontaktu, 
občas se s někým potkala při rozvozu tištěných bohoslužeb, někdy to probíhalo jako 
pravidelný rituál – podání bohoslužeb do okna a pár slov,  což bylo velmi milé. 
Izolace některých lidí, zvláště ze starší generace, byla veliká a tíživá.    
 



ÚKLID SBOROVÝCH PROSTOR A SBOROVÉ BRIGÁDY 
V roce 2020 se ve sborových prostorech moc nepobývalo, tak se ani moc neuklízelo. 
Konala se sborová brigáda, příprava na slavnostní otevření bašty. Všem pomocníkům 
děkujeme za jejich ochotu pomoci s úklidem.  
 
PODÍL SBORU NA ŽIVOTĚ CÍRKVE A SENIORÁTU 

Sbor nežije jenom sám pro sebe, ale je součástí Českobratrské církve evangelické a na 
jejím životě se podílí.  
V seniorátním odboru pro mládež je Lucie Korábková. 
Farářka Drahomíra Dušková H. je interní supervizorkou ČCE a je členkou Komise 
pro celoživotní vzdělávání kazatelů při Synodní radě a podílí se na přípravě 
katechetických pomůcek pro nedělní školy.  
Drahomíra Férová je zapojena do činnosti Seniorátního pěveckého sboru, další 
zájemci o zpívání jsou vítáni. 
Máme dva výpomocné kazatele – br. Michala Vejvodu a br. faráře Jaroslava Féra, oba 
jsou velkou pomocí pro náš sbor a zapojují se v mnoha sborech našeho i poděbradského 
seniorátu, kde vypomáhají s vedením bohoslužeb. Br. farář Fér také vypomáhá službou 
v našem sboru a spolu se svou ženou Drahomírou Férovou pomáhá s vedením 
kartotéky a distribucí sborových dopisů, za což jim velmi děkujeme.  
V listopadu se nekonal konvent chrudimského seniorátu, byl odložen na rok 2021, 
kdy se konal online.  
Faráři se pravidelně 1x měsíčně účastní pastorálních konferencí v různých sborech 
našeho seniorátu, (v roce 2020 některé pastorálky proběhly online),  lednového 
farářského kurzu v Praze a  br. farář Fér i kurzu v Daňkovicích. Výpomocný farář 
Michal Vejvoda se účastní Kurzu pro výpomocné kazatele v Praze.   
 
SPOLUPRÁCE S DIAKONIÍ 

Náš sbor je spolupracujícím sborem Diakonie ZŠ praktické a speciální a Střediska 
Diakonie Střední Čechy Čáslav. Velmi nás těší spolupráce, která se daří. V roce 2020 
se opět konaly biblické chvilky v Diakonii, celkem 4x v denním stacionáři (průměrná 
účast 12) a v sociálně-terapeutické dílně (průměrná účast 15) a 2x také proběhla 
Biblická chvilka pro zaměstnance (průměrná účast 5). 
Velmi dobře se daří spolupráce – vzájemné propojování a poznávání při čtvrtečních 
kavárničkách. Jsme moc rádi, že můžeme využívat bezbariérové prostory Kavárny a 
být společně s klienty. Vážíme si i jejich pomoci při hrabání listí.  
A také nás těší, že někteří klienti Diakonie spolu s pečovateli navštěvují nedělní 
bohoslužby. 
V tomto období jsou členy dozorčí rady za náš sbor Tomáš Starý a Jaroslav Fér, který 
se stal předsedou nové dozorčí rady. I jim patří dík za jejich práci v dozorčí radě i 
předávání informací na staršovstvu. 
 

Všem vám děkujeme, že se podílíte také na širším životě naší Českobratrské 
církve evangelické a Diakonie ČCE. 

 
 



VEŘEJNÁ PREZENTACE SBORU 
V roce 2020 jsme poslali všem členům 3 sborové dopisy (velikonoční, podzimní a 
vánoční), ale také v době nouzového stavu různé mimořádné sborové dopisy a 
emaily.  
Sborové webové stránky najdete na adrese http://caslav.evangnet.cz 
Velmi pečlivě je obstarával br. Ivan Klinský. Na sborové stránky vyvěšuje měsíční 
rozpis sborového program i pozvánky na mimořádná sejití ve sboru. Sborový web stojí 
za prohlédnutí, kromě fotografické dokumentace sborových a jiných akcí tam jsou i 
informace z dějin sboru (z „dílny“ br. Wagnera a br. faráře Féra).  
Během pandemie začal být díky péči D. Korábka aktuální a aktualizovaný také náš 
facebookový profil  https://www.facebook.com/CCECaslav/ 
 
HOSPODAŘENÍ 

 
Spolu s celou Českobratrskou církví evangelickou prochází i náš sbor cestou 
přechodu k samofinancování. Velmi si vážíme toho, že řada členů zvýšila svou 
obětavost a pomáhá sboru svými prostředky. Staršovstvo se s nimi snaží nakládat co 
nejhospodárněji a také chceme postupně vytvářet rezervu na horší časy.  
Domníváme se, že svou roli sehrála také výzva 5% a hlavu vzhůru, kterou v roce 
2019 spustila naše církev, a děkujeme touto cestou všem, kdo své roční příspěvky na 
sbor zvýšili a přizpůsobili (5% z čistého měsíčního příjmu není mnoho, ale pro 
fungování sboru je to zásadní částka).  Materiály k této výzvě členové sboru dostali se 
sborovým dopisem, případně je možné se znovu podívat na web: 
http://hlavuvzhuru.e-cirkev.cz 
 
Ano, je jen na nás, jestli tu evangelická církev, resp. evangelický sbor v Čáslavi bude 
i za pár let, zda bude mít svého vlastního faráře a farářku, zda bude nabízet různé 
aktivity, možnosti setkávání a sdílení.  
Na kulturní a volnočasové aktivity se našemu sboru daří sehnat peníze i z jiných 
zdrojů (dotace od Středočeského kraje, z grantu ČCE, příspěvky města, dary 
Jeronymovy jednoty aj.) Je ale nutné zaplatit provoz sboru - elektřinu, plyn a vodu ve 
všech sborových prostorách, provoz kanceláře, cestné, nutné opravy a potřebné 
rekonstrukce, povinné odvody na plat kazatele či na provoz církevních institucí apod. 
 
Jsme vděčni za každého, kdo k chodu sboru přispívá konkrétní pomocí, finančními či  
hmotnými dary. Prosíme, pamatujte ve svých modlitbách i na náš sbor a jeho práci. 
 
Sborové účetnictví vede svědomitě br. MUDr. Miroslav Nulíček, patří mu za to 
VELIKÝ DÍK. Účetnictví zpracovává od roku 2014 firma Evy Medkové z Nového 
Bydžova (firma zpracovává sborové účetnictví pro řadu dalších sborů naší církve), na 
základě uzavřené smlouvy. V roce 2020 naše účetnictví převzal od Magdaleny Férové 
účetní Jan Hrubo.  
 
 
 



PODĚKOVÁNÍ 
 
Děkujeme staršovstvu za jeho práci, všem presbyterkám a presbyterům, že věnují 
svůj volný čas sborovým záležitostem, že mají služby a usilují různým způsobem 
podle svých obdarování o nesení tradice a zachování našeho čáslavského sboru.  
 
Děkuji bratru kurátorovi Homolkovi za jeho spolupráci, velkou ochotu i podporu a 
obětavou práci pro náš sbor!!! Děkuji novému bratru kurátorovi Danu Korábkovi, 
že převzal kurátorskou štafetu a je mi velkou oporou a pro sbor požehnáním!!!  
 
Děkujeme zvláště pokladnímu bratru Nulíčkovi za pečlivé a svědomité vedení 
sborové pokladny. Vážíme si při jeho pracovním i rodinném vytížení této jeho služby.  
 
Děkujeme revizorce sestře Olze Vejvodové a sestře Ivě Trnkové za kontrolu účtů, 
ceníme si jejich ochoty a pečlivosti, s kterou prochází sborové účetnictví. 
 
Velké díky patří všem varhanicím a varhaníkům, flétnistům, houslistům a 
kytaristům, že drží náš společný zpěv a svou hrou přispívají k tomu, že naše 
bohoslužby jsou radostnější a zpěvnější. Také děkujeme dětem a mládeži, že se 
s radostí zapojují do hudebního doprovázení našich bohoslužeb, děkujeme také 
Katce Andršové, že s dětmi nacvičuje hudební doprovody.   
 
Děkujeme učitelkám nedělky za to, že předávají biblické příběhy a víru našim 
nejmenším účastníkům bohoslužeb. Vážíme si jejich tvořivosti a osobitosti s jakou 
k biblickým příběhům a jejich předávání přistupují. 
 
Děkujeme bratrům Trnkovi, Wagnerovi, Klinskému, Korábkovi, Homolkovi a dalším 
za sečení trávy kolem kostela a péči o sborové budovy, br. Starému za péči o mixážní 
pult a elektroniku a všem dalším za pomoc. 
 
Děkujeme správci našich sborových internetových stránek bratru Klinskému, 
který ačkoliv už péči o stránky předal jiným, o ně stále pečuje! Děkujeme Danu 
Korábkovi za péči o sycení sborového facebooku a Pavlu Dočekalovi za sycení 
facebooku Dobročinného spolku Marta.  
 
Děkujeme těm, kdo uklízí naše sborové prostory pravidelně i těm, kdo se účastní 
sborových brigád. Děkujeme všem, kdo si všimnou, že se něco rozbilo, že něco chybí, 
že je potřeba něco udělat a bez upozorňování to zařídí.  
 
Děkujeme klientům sociálně-terapeutické dílny Diakonie za pomoc s úklidem 
kolem kostela i všem vedoucím a pracovníkům za vstřícnost a spolupráci.  
 
Děkujeme všem, kdo se podílí na přípravě a průběhu bohoslužeb, kdo čtou 
ohlášky a čtení z Bible, spoluvysluhují, zajišťují úpravu stolu Páně, výzdobu, květiny. 



Děkujeme za službu našim výpomocným kazatelům Jaroslavu Férovi a Michalovi 
Vejvodovi i ostatním kazatelům za jejich pomoc. 
 
Děkujeme těm, kdo pomáhají chystat všemožná občerstvení a pohoštění. 
 
Děkujeme těm, kdo navštěvují členy našeho sboru v nemocnicích, v Domově 
důchodců i v jejich domovech, všem, kdo přivážíte starší členy na bohoslužby. 
 
Děkujeme Dobročinnému spolku Marta za jejich sborovou diakonii i dobročinné 
akce směřující mimo sbor. Děkujeme Lindě Homolkové a V. Homolkovi za péči o 
fairtrade a propagaci fairtradu v našem sboru i v Čáslavi. 
 
Děkujeme všem, kdo čáslavskému sboru pomáhají žít - svými silami, svým 
nadšením, modlitbami, radami, kázáními, nápady i finančními prostředky.  
 
Děkujeme vám všem, že sem chodíte a spoluvytváříte společenství, bez vás by to 
nešlo – Pán Bůh totiž nemá ve světě jiné ruce než ty naše. 
 
A především děkujeme Pánu Bohu, že nás tu chce mít. 
 
A já také děkuji svému manželovi, dětem, rodičům a přátelům za jejich velikou 
podporu, oporu a pochopení!!! 
 
A JEŠTĚ SPECIÁLNÍ PODĚKOVÁNÍ PRO ROK 2020 
 
Děkujeme všem, kdo velkým dílem pomáhali při rekonstrukci bašty, kdo na 
rekonstrukci finančně přispívali, fandili jí a přimlouvali se za její zdar a požehnání i 
ve svých modlitbách.  Velké poděkování patří paní architektce Radce Neumanové, 
která velmi pečlivě a obětavě dohlížela na to, aby se návrh stal skutečností, dále 
děkujeme Noře Procházkové za některé grafické návrhy (např. branka) a za účast na 
kontrolních dnech za náš sbor,  děkujeme br. Homolkovi za fotodokumentaci celé 
rekonstrukce i za naplňování záměru bašty jako památky se společenským využitím, 
firmě Merenus za provedení rekonstrukce a všem, kdo se starali o získání grantů i 
jejich vyúčtování, především manželům Richterovým. 
 
Rok 2020 nebyl rozhodně jednoduchý, budeme si ho pamatovat, přemýšlíme o tom, 
co zažíváme, jak je to jiné, co nám to říká o nás, o světě, o společnosti, o našem 
sboru, křesťanství, naší víře. Znovu a nově přemýšlíme, jak následovat Krista v naší 
každodennosti. Chci poděkovat všem, kdo jste se o své přemýšlení se mnou podělili, 
kdo jste nabízeli pomoc a kreativní řešení, jak pomoci druhým v době epidemie a 
podíleli jste se na různých projektech pomoci. Děkuji také Eně Homolkové za 
modlitební setkávání a modlitby za sbor během všech lockdownů a těžkých časů.  
 

 

 



ZÁVĚREM 
 
 

 
Moment překvapení a skrytosti… 

 
 

 
Děkujeme za pomoc, podporu, čas, peníze, občerstvení, modlitby  

a hlavně za Vaši účast na všem, co nás potkalo ve sborovém životě  
v roce 2020!  

 
 
 
 

Pokud jsem někde udělala nějakou chybu nebo něco opomněla,                                  

moc se omlouvám, nebyl to záměr. 

 

farářka Drahomíra Dušková Havlíčková 

 
 
 


