SBOROVÝ DOPIS

Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Poděbradech
ŘÍJEN 2017

Sestry, bratři, milí přátelé sboru,
sborový dopis měl původně vyjít v září, ale
vstup do nového školního roku byl zejména
díky přípravám na Gloriet Fest o něco ná-

ročnější. Ohlédnutí za prázdninovými a
dokonce předprázdninovými akcemi tedy vypadá téměř jako ohlížení za dávnou minulostí.
Ale snad vás o to víc potěší v sychravých
podzimních dnech. Letošní rok se nese ve znamení 500. výročí reformace. 31. října 1517 vyhlásil Martin Luther svých 95 tezí, ve kterých
vyjádřil svůj postoj k některým aktuálním
otázkám své doby a odstartoval tak hnutí, které mělo zásadní vliv nejen na církev v Německu, ale nakonec i na celou evropskou
společnost. Netřeba snad připomínat, že je to
jeden z kořenů, ze kterých také rosteme, proto
i pár zmínek a pozvánek v aktuálním dopise.
Ať se vám dobře čte!
Martin Fér

Zde stojím a nemohu jinak
z pera Martina LUTHERA
Ti, kteří se chtějí dostat vlastními skutky do
nebe, stahují Krista k sobě dolů. Kristus nás
musí vytáhnout k sobě nahoru.
Správným křesťanem není ten, kdo nemá a
nepociťuje žádný hřích, nýbrž ten, komu takový hřích náš Pán Bůh kvůli jeho víře v Krista nepočítá.
Ten kdo přehlíží bližního, přehlíží také BoKřesťanská podstata spočívá pouze v těchto
ha.
dvou věcech: ve víře a v lásce.
Bůh není Bohem hněvu a zlosti, nýbrž BoKde není láska, tam nebudou stačit žádná
hem milosti.
ponaučení.
Bůh je jako rozpálená pec plná lásky, která
Nemůžeme být všichni žebráky, nýbrž kažsahá od země až k nebi.
dý si má opatřit tolik, aby měl být z čeho živ a
Takto se to nyní děje, že všude se hledí jen neobtěžoval druhé, ale naopak mohl druhým
na břicho a nedbá na to, že to jsou ďáblovy sí- pomoci.
tě, pořád si jen myslet: Ej, až budu mít dobrý
Nelpět na majetku znamená: mít ho tak, jadům, pokladnici zlata a dostatek, tak to se bu- ko bychom ho neměli… majetek má být v rudu starat o evangelium. Kristus však praví: kách, nikoli v srdci.
Ne, musíš to obrátit a říci si: Nejprve se muDvě drobná slůvka milost a pokoj vystihují
sím starat o duši, jak si stojím s Pánem Bo- podstatu celého křesťanského učení.
hem a jak na něm lpím. Budu věřit, i kdyby
Tíže hříchu by neměla nikoho dohnat k
moje břicho mělo chřadnout, Pán Bůh mi zoufalství, měli bychom se spíše svěřit boží
nadto dá, co je břichu třeba.
milosti a chválit její velikost; protože ona poKdyby tě nedržel Bůh, v okamžiku by tě hlcuje hřích, ať jsou jakkoli velké.
svedl ďábel.
Když mládež nedostane správné učitele, má
Otec a matka si mohou na dětech zasloužit ďábel se svými rotami hru brzy vyhranou.
nebe i peklo – podle toho, zda je vedou dobře,
Víra není nikdy silnější a krásnější, než
nebo špatně.
když je soužení a ohrožení největší.
V křesťanstvu nepůsobí nic větší škodu než
Pravda je tvrdá, ale slovo o kříži je ještě
zanedbávání dětí. Chceme-li křesťanstvu opět tvrdší.
pomoci, musíme věru začít u dětí, jak se to děSlovo „pravda“ se nevztahuje pouze na
lo za dávných časů.
slova, ale musí stát nad celým životem. Vše, co
Bohu nemůžeme dát nic jiného než dík a říkáme, co si myslíme, co žijeme a co jsme, má
chválu, poněvadž všechno ostatní jsme od něj být jisté a pravdivé, aby nejen nebyl podveden
dostali, totiž milost, slovo, skutky, evangeli- svět, nýbrž abychom nebyli podvedeni ani my
um, víru a všechny věci. To je také ta jediná, sami.
pravá křesťanská bohoslužba: chválit a děKřesťan má málo mluvit a mnoho konat.
kovat.
Kdo se bojí smrti více než Krista a více miMísto obvyklého biblického úvodníku se
nechte inspirovat několika citáty z úst Martina Luthera (více jich najdete v knížce: „Bůh je
rozpálená pec plná lásky“, kterou letos vydalo nakladatelství Kalich.)

Kalendář
NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI
Promítání filmu Luther
(čtvrtek 26. října, 19:00)
Varhanní koncert k 500. výročí reformace
(středa 1. listopadu, 19:00)
PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ
Bohoslužby
(neděle, 9:45)
Kavárnička
(pondělí, 14:30, v zimě od 14:00)
Setkávání maminek s dětmi
(čtvrtek, 9:00)
Biblické hodiny pro děti
(pátek, 14:30)
Konfirmační
(pátek, 16:00)
Mládež
(pátek, 19:00)
Střední generace
(středa, 19:00, 1x měsíčně)

luje život, ještě Krista neuchopil pravou vírou.
Spravedlnost nespočívá v našich skutcích - i
kdyby tyto skutky byly svaté a velmi slušné –
nýbrž v odpuštění hříchů a v boží milosti.
Skrze víru jsi u Boha svoboden od všeho;
ale u lidí jsi skrze lásku služebníkem všech.
Nemáš věřit nic menšího a nic většího, než
to, že nemáš nic než boží slovo; protože podstatou víry je to, že se člověk spolehne na boží
slovo a staví na něm. Kde není boží slovo, tam
nemůže a nemá být ani víra.
Pocity a víra spolu nesouvisejí.
Zákon odhaluje nemoc, evangelium dává
lék.
Skrze zákon se žádný člověk nestane
lepším, ale pouze horším, protože zákon nepomáhá ani nedává milost, nýbrž jen přikazuje a vyžaduje konání toho, co člověk neumí anebo činí nerad. Avšak Duch, božská
milost, ta dává srdci sílu a moc a tvoří nového
člověka, který dostává chuť na boží přikázání a
s radostí dělá to, co dělat má.
Křesťanský život neznamená být zbožným,
(pokračování na str. 2)

Letní tábor Zubrštejn
Bára RYGLOVÁ
Jako každý rok jsme i letos v létě vyrazili tábořit. Tento rok se tábor konal od 16. do 26.
července na tábořišti Zubrštejn. Téma celotáborové hry byl tentokrát Pán prstenů, proto
dostaly naše skupinky jména podle pěti hobitích rodů. Úkolem těchto pěti týmů bylo zachránit Středozem a zničit prsten v Hoře osudu, všem skupinkám se to nakonec podařilo i
když to šlo některým hůře než jiným.
Skoro každý den jsme hráli nějaké hry ať už
to byly hry složitější, které nám pomáhaly a
posouvaly nás v celotáborové hře, nebo hry jako fotbal a šátkovaná. Pár dní nám i pršelo,
takže jsme museli hrát hry, které se dají hrát i
za deště.
V kuchyni nám výborně vařily Štěpánka s
Luckou. Podmínky pro vaření byly trochu
horší než jindy, ale naše skvělé kuchařky to
opět bravurně zvládly a celých deset dní se jim
dařilo krmit celý tábor.

Zde stojím a…
(pokračování ze str. 1)
ale stávat se zbožným, ne být zdravý, nýbrž
uzdravovat se, ne být, nýbrž stávat se, nikoli
pokoj, nýbrž cvičení. Ještě tím nejsme, ale
jednou tím budeme. Ještě to není provedeno a
dokonáno, ale je to v chodu a v běhu. Není to
konec, nýbrž cesta. Zatím ještě vše nezáří a
neleskne se, ale všechno se zlepšuje.

Pozvánka

Hrad
přepevný
varhanní koncert
k 500. výročí
reformace
středa 1. listopadu 2017
od 19:00 hodin
V podání profesora Michala Novenka
zazní chorálové předehry a skladby na téma protestantských chorálů. Kromě barokních autorů (Bach, Pachelbel) zazní i
hudba současná. Koncert bude obohacen
stručným průvodním slovem.
Po dlouhé době první varhanní koncert
v našem kostele!
Vstupné dobrovolné.

Kuchyň ovšem nebyla jediné místo, které v
tábořišti trpělo nedostatky. Například takové
„záchody“ byly velice zajímavé. Trochu se
podobaly hromadným kadibudkám ovšem s
tím rozdílem, že naše záchody byly v párty
stanu a váš soused od vás byl oddělen pouze
kusem plachty. Podobně, ale trochu lépe na
tom byla i sprcha. Sice to byl trochu boj, ale
nakonec si na vybavení tábora všichni jakžtakž zvykli.
Celý tábor jsme si moc užili a i když bylo
pár vážnějších zranění, tak všichni přežili a
jsou v pořádku. Už se těším na další tábor, kde
se zase všichni sejdeme a užijeme si to jako
každý rok.

Podpora

Pozvánka

Promítání filmu LUTHER
čtvrtek 26. října, Ekklésie
V rámci připomínky 500. výročí reformace
zveme ke shlédnutí filmu o reformátoru Martinu Lutherovi.

Podpora
opravy
Glorietu
Nakupujete na internetu?

Gloriet Fest
Martin FÉR
V předchozích číslech sborového dopisu
jste se mohli dočíst o probíhající dlouhodobé
akci „Rok pro Gloriet“, v rámci které se snažíme zviditelnit naši (tedy i vaši) kulturní
památku altán Gloriet a sehnat peníze na jeho
opravu. Jakýmsi vyvrcholením byl festival s
názvem Gloriet Fest – od brzkého odpoledne
až do pozdního večera 23. září se farní zahrada u Glorietu plnila návštěvníky (počítáme, že
jich bylo nejméně 200 – 300), přestože počasí
bylo naprosto tragické. V rámci odpoledního
programu vystoupily kapely Ukulele Swing
Band, Pištův sklep, písničkářka Žofie Kabelková, pro děti zahrál pohádku o neposlušných
kůzlátkách Jiří Polehňa a již za tmy vše završily skvělé kapely Lakuna a Jananas. Připraveno bylo velké množství občerstvení,
program pro děti, bazar. Benefiční výtěžek z
akce byl téměř 30 tis. Kč. Především také pro-

to, že náklady na vystoupení a propagaci finančně podpořilo město Poděbrady, Středočeský kraj a Ministerstvo kultury svými dotacemi (a potěšila nás přítomnost starosty
Poděbrad Ladislava Langra i paní senátorky
Emilie Třískové). Zásadní pomoc byla od
dobrovolných hasičů z Polabce, Pískové Lhoty
a Ratenic, kteří zapůjčili stany a další vybavení, bez kterého bychom v tom deštivém počasí zcela vyhořeli… Byla to organizačně velmi
náročná akce, o to větší dík patří všem, kdo ji
pomohli připravit – a byli to z velké části lidé
úplně mimo sbor. O takové propojení a
otevření se pokoušíme při Noci kostelů, ale
zde se to podařilo snad ještě více a bylo to přijato s povděkem z mnoha stran. Asi by stálo za
to, abychom vytvořili novou tradici. Budeme k
tomu mít napříště odhodlání?

Pak můžete využít službu GIVT, díky
které část peněz z vašeho nákupu přijde
na účet sboru. V letošním roce plánujeme
veškerý takovýto výtěžek dát na opravu
altánu Gloriet.
Podrobnosti najdete na stránce
www.givt.cz, kde si také můžete stáhnout
rozšíření do internetového prohlížeče,
které vás upozorní, že v daném internetovém obchodě tento projekt funguje.
Využijte prosím i této možnosti podpory.
A nezapomínejte na dárcovské SMS či
online platby – upozorněte na tuto
možnost i své známé. Na opravu Glorietu
v letošním roce stále ještě potřebujeme
alespoň 200 tisíc.

Stalo se ve sboru
• Po dvou letech se ve sboru konala
konfirmace. 4. června byli konfirmováni Eva
Dubová, Magdalena Férová, Markéta Ryglová,
Adam Semecký a Jan Zvolský, který byl
pokřtěn. Část konfirmandů pokračuje v
konfirmační přípravě a v září se k nim přidalo
několik mladších.
• Tradičně jsme se zapojili do Noci kostelů 9. června. Novinkou byl rozhovor starosty
Ladislava Langra s kazateli Vítkem Vurstem
(adventisté) a Martinem Férem o Bibli – rozhovor se konal v havířském kostelíku. Další
program u nás obnášel koncert pěveckého
sboru Kvítek, grilování kýty, hry pro děti,
program v altánu Gloriet. Zakončili jsme zpěvem večerních písní v kostele. Výtvory z keramické dílny je možné vyzvednout na faře.
• Od června do konce srpna opět probíhalo „letní kino na farní zahradě“. Na filmových večerech je hezké mimo jiné i to, že se
při nich setkávají lidé ze sboru i mimo něj.
Pouze jednou nás déšť zahnal pod střechu.
• Letního tábora se letos zúčastnilo rekordních 50 účastníků. Více v samostatném
článku. Plánovaný „minitábor“ nejmladších
dětí s rodiči se pro tentokrát neuskutečnil
vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí.
• Sborová dovolená se i letos konala v

Chatkách na jihu u Třeboně a byl to týden naplněný pohodou na kolových, lodních i pěších
výletech a večerních posezeních. Interaktivní
expozici o rybníkářství si v Třeboni nejvíc užili
někteří tatínkové.
• Polabská evangelická pouť se letos nekonala, namísto toho jsme se skupinkou dětí i
dospělých (4 auta) vyrazili na víkendový pobyt
na Valašsko. K přespání nás přijali v rodinách
ve sboru v Růžďce. V sobotu jsme si udělali
okružní výlet na Radhošť, prošli jsme se po
Valašském Meziříčí a navštívili dřevěný toleranční kostel ve Velké Lhotě (působil zde Jan
Karafiát a je to naše jediná národní kulturní
památka). Večer jsme spolu s růždeckými
opékali špekáčky. V neděli jsme se zúčastnili
celocírkevních oslav 500. výročí reformace v
nedaleké Ratiboři. V místním sborovém areálu se sešlo kolem 600 účastníků - po bohoslužbách přenášených rozhlasem bylo možné
se zúčastnit různorodého programu. Místní
specialita jsou „Zvonky dobré zprávy“ – hudební těleso, které hraje na zvonky. Na
slavnosti byla též vidět úzká spolupráce s
místní komunitou – guláš a valašsků kyselicu
servírovali hasiči, organizační zajištění bylo
do velké míry na obci, na farní zahradě je pole
kosatců, které mají pronajaté místní zahrád-

adresa: Českobratrská církev evangelická
Husova 141
Poděbrady, 290 01
telefon:
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účet:

721-832-383
podebrady@evangnet.cz
http://podebrady.evangnet.cz
2400286385/2010 (FIO Kolín)

káři a v kostele pořádají výstavy svých výpěstků.
• Opravy Glorietu začaly.
• Staršovstvo diskutovalo o drobných
navrhovaných jazykových úpravách v apoštolském vyznání (změnu „Piláta pontského“
na „Pontia Piláta“ a „svatých obcování“ na
„společenství svatých“ a několik dalších detailů). S některými úpravami souhlasilo, s jinými
ne – bohužel bylo potřeba změny komplet přijmout, nebo odmítnout, tak jsme je odmítli.
Taktéž v diskuzi o možném zkrácení oficiálního názvu církve na Evangelická církev. Změnu
nepovažujeme za nutnou (a zkrácený název je
možné již delší dobu používat, viz též naše
webové stránky). Mládež zkrácení názvu odmítla rezolutně.
• Do sboru nastoupil nový vikář.
• Benefičního festivalu pro Gloriet se přes
deštivé počasí zúčastnilo kolem tří set návštěvníků. Výtěžek na opravu Glorietu činil
téměř 30 tis. Kč. Na první etapu oprav už nám
schází „jen“ dvě stě tisíc korun.
• První říjnovou neděli jsme slavili Díkčinění.
• Biblické pro děti budou každý pátek od
14:30, konfirmační od 16 a mládež od 19
hodin.

Adresát:

