
Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Poděbradech

SBOROVÝ DOPIS
ADVENT 2021

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Vánoční divadlo “Vánoce nebudou”
(neděle 19. prosince, 9:45)

Štědrovečerní bohoslužby 
(pátek 24. prosince, 16:00)

Boží hod vánoční 
(sobota 25. prosince, 9:45)

Bohoslužby - Štěpán
(neděle 26. prosince, 9:45)

Bohoslužby (novoroční)
(neděle 2. ledna 2022, 9:45)

Lednová setkání
poděbradských církví
středa 12. ledna v Církvi bratrské
středa 19. ledna v Evangelickém kostele
středa 26. ledna v kostele Církve husitské
(vždy od 18:30)

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ

Kavárnička 
(pondělí, 14:00)

Maminky s dětmi
(čtvrtek, 9:00)

Konfirmační
(čtvrtek, 16:00)

Biblická pro děti
pátek, 13:00 (1. – 3. tř.),
14:15 (4. – 6. tř.)

Mládež
pátek, 18:00 (dle domluvy) 

KalendářMilí čtenáři sborového dopisu,

táhne se to dlouho a nevíme, kdy to skončí. 
Snažíme se v tom naučit žít. Nebýt uzavřeni ve 
strachu a v izolaci, nenadávat a nevyčítat. 
Adventní texty mluví o střízlivosti a bdělé od-
povědnosti. To potřebujeme. A také o naději a 
světle, které přichází do našich temností. Kéž 
je nám adventní a vánoční zvěst povzbuzením, 
že do všech našich situací osobních i společen-
ských naděje přichází. Nenápadně jako dítě 
narozené kdesi na periférii a ve stáji. A přece 
silnější než cokoli jiného. A do toho těžkého a 
přece nadějného času, ať vás potěší četba na-
šeho sborového dopisu!

Srdečně zdraví
Martin Fér a vaše staršovstvo! 

Slovo k Adventu
Pavel POKORNÝ, synodní senior ČCE

Milé sestry, milí bratři, 

letošní adventní čas je zvláštně setmělý. 
Pandemie koronaviru nás svírá další vlnou. 
Opět  přibývá těžce nemocných, na 
zdravotníky je opět naloženo nebývalé 
břemeno. Ubývá sil fyzických i psychických, 
sráží nás zklamání, že nejsme z ohrožení 
vysvobozeni. Nadto jsme rozděleni názory na 
očkování a na přiměřenost vyhlašovaných 
opatření. Není snad rodiny, která by tím 
nebyla osobně zasažena. 

Zoufalí utečenci jsou opět zadržováni na 
hranicích Evropy. Blíže nám než dříve, neboť 
jde o našeho polského souseda. Neutěšený je 
chlad nadcházejícího ročního období i 
mrazivé vztahy mezi státy i mezi mnoha lidmi.  

Očekáváme toužebně Hospodinův příchod. 
Přiznáváme tím, že jsme se dostali, kam jsme 
nechtěli, a že sami nemáme řešení ani odvahu 
ani sílu. Přiznáváme svůj podíl na bídě světa. 
Očekáváme Hospodinův příchod v podobě 
betlémského dítěte. Vyznáváme tím svou víru 
a naději v cestu milosrdenství, soucitu a lásky 
ke všem lidem bez rozdílu. Vyznáváme svou 
ochotu nechat se Boží přítomností opět 
proměnit.  

Bůh je v pohybu směrem k nám, pojďme 
tedy my jemu vstříc. Jít vstříc Bohu znamená 
jít vstříc bližnímu tak, jak to vidíme u Ježíše 
Krista. V tento setmělý čas je to výzva k ohle-

duplnosti. V osobním kontaktu, v našich rodi-
nách, v našich shromážděních, ve vztahu ke 
zdravotníkům. Z ohledu na druhé dbejme 
předběžné opatrnosti a prevence třeba i za 
cenu osobní nechuti a nepohodlí. Z naděje na 
blízkost Boží čerpejme vnímavost a odvahu.       

Hospodine, svatý Bože, Otče našeho Pána 
Ježíše Krista, přijď svým Duchem mezi nás, 
daruj nám odvahu k soucitu, posilni v nás dů-
věru v cestu milosrdenství, podpoř odhodlání 
jít ti vstříc: navštívit nemocného, obdarovat 
chudého, zastat se utištěného, povzbudit zkla-
maného, ocenit obětavého, dopřát odpočinek 
znavenému. Pane, smiluj se. 

Amen.  

Pán Bůh vám žehnej.

„Potěšujte, potěšujte můj lid… Panovník Hospodin přichází s mocí.“
Izajáš 40,1.10 

„Učiň mne, Pane, nástrojem, ať zářím tvým pokojem.“
Píseň 399, Evangelický zpěvník, Praha 2021 



Nový evangelický zpěvník
Martin FÉR

Na začátku prosince dorazily i do našeho 
sboru výtisky nového Evangelického zpěvní-
ku. Zpěvník, ze kterého jsme do teď zpívali, se 
datuje do roku 1978 (s Dodatkem z roku 
2000). Na přípravě zpěvníku se pracovalo po-
sledních nejméně 15 let. Nový zpěvník obsa-
huje velkou část písní ze všech stávajících – 
včetně „mládežnického“ zpěvníku Svítá a dět-
ského Zpívejte s námi. Vedle toho přibyly no-

vé písně – jak překlady zahranič-
ních písní, tak ze zpěvníků dalších 
církví. Některé texty byly přebá-
sněny – buď kvůli větší srozumi-
telnosti, nebo pro lepší zpěvnost. 
Některé písně jsou s akordy, ně-
které s vícehlasy. Pro doprovod 
písní s kytarou by měl být samo-
statný chorálník.

Zpěvník neobsa-
huje jen písně, ale 
také biblické texty 
ke společnému čte-
ní, modlitby, boho-
služebné pořádky. 
Záměrem autorů je, 
aby byl zpěvník při-
rozeně knihou, o 
které člověk sáhne 
nejenom v kostele, 
ale i doma.

Protože jsme 
v době, kdy stále víc 
používáme moderní 
prostředky, bude sa-
mozřejmostí ele-
ktronická verze zpěvníku v po-
době aplikace pro mobilní tele-
fony. Již teď mnozí běžně pou-
žívají takovou aplikaci pro 
„starý zpěvník“ i zpěvník Svítá. 
Aplikace (stejně jako webové 
stránky zpěvníku) budou k dis-
pozici snad již před koncem 
roku. 

Ti, kdo si zpěvník předem 
objednali, si jej mohou na faře 
či po bohoslužbách vyzvednout 
za 500,- korun. Kdo zpěvník ne-
objednali, mohou si jej rovněž 
koupit, ale za 750,- korun. Ná-

klad byl stanoven podle počtu objednávek, 
abychom nedopadli jako se starým zpěvní-
kem, který zůstával až do současnosti ve skla-
du synodní rady v desetitisícových počtech. 
Celkem si sbory objednaly 22 tisíc zpěvníků a 
celkový náklad byl 27 tisíc ks.

Staršovstvo objednalo pro potřeby sboru 
100 ks zpěvníku (do kostela, pro případné 
dary). Protože je to větší jednorázový výdaj, 
rozhodlo se vypsat samostatnou sbírku na 
pokrytí těchto nákladů. Pokud se rozhodnete 
přispět, můžete tak učinit oproti pokladnímu 
dokladu, nebo převodem na účet s patřičnou 
poznámkou („Zpěvník“). Děkujeme!

Sborové knihkupectví
Martin FÉR

Jako tradičně před Vánoci jsou k dispozici k 
prodeji knihy. Můžete si je vyzvednout na faře 
či v kostele.

Evangelický kalendář – tentokrát s pří-
spěvky našich kaplanů – vojenských a nemoc-
ničních. Cena 150,- korun.

Hesla Jednoty bratrské – každý den vy-
losovaný text ze Starého zákona a k němu do-
plněný text z Nového zákona. Kapesní vydání 
ideální na cesty a chvíle, kdy se člověk může 
na chvíli ztišit a zamyslet. Cena 60,- korun.

Ty se mnou jsi – sbírka modliteb a textů 
k meditaci. Velké množství textů roztříděných 
do různých životních situací. Připravili faráři a 
farářky Ondřej Macek, Lenka Ridzoňova a Iva 
Květonová. Doporučuji! Cena 250,- korun.

Na každý den – čtení z Bible, úvaha a mo-
dlitba pro každý den roku. Autory jsou kaza-
telé a presbyteři naší církve. Cena 150,- korun.

Doporučeníhodná je knížka vydaná Kali-
chem „Pro smrt uděláno“ – „živé rozhovory 
o posledních věcech“. Rozhovory s osobnos-
tmi (Jiřina Šiklová, Miloš Rejchrt, Ivan Havel, 
Karel Schwarzenberg, Václav Malý, Radkin 
Honzák) týkající se smrti a umírání. Roz-
hovory vedli Lucie Vopálenská a Michal Plzák. 
Cena 509,- korun. V případě zájmu můžeme 
do sboru objednat.

Časopis Český bratr (informace a témata 
nejenom z naší církve). Roční předplatné 
350,- korun. Více na webu www.ceskybratr.cz. 

Odebíráme též časopis „Protestant“ vydá-
vaný a připravovaný nezávislým nakladatel-
stvím Eman. Výtisky k rozebrání.

K prodeji máme i mnoho dalších knížek pro 
děti i dospělé. Samozřejmě Bible v různých 
formátech, sbírku kázání Miloše Rejchrta 
„Nechte Boha odejít“, pro děti knihu krát-
kých textů a písniček (včetně CD) od farářky 
Ester Čaškové: „Než půjdeme spát“, 
zpěvníček písní Luďka Rejchrta Haleluja 
Amen. Převyprávění biblických příběhů od 
Nico ter Lindena pro děti „Země pod du-
hou“ i pro dospělé „Povídá se“. Od Tinies de 
Vries „Hrajeme si v Boží zahradě“. Dále 
encyklopedické: ABC Křesťanství, ABC Bi-
blický atlas, ABC Světových nábožen-
ství. Pro mladší děti „Bezva Bible“, Je-
žíšův příběh pro malé detektivy, Bible 
pro malé detektivy, Neznámé příběhy 
Bible. A mnohé další, některé již za výprodej-
ní ceny, přitom dobré knihy. Přijďte si vybrat! 

Žalm 1 ve starém zpěvníku.

Žalm 1 v novém zpěvníku.



Významná data a události poděbradského sboru ČCE
Z kronik vybírá Vladimír RUDAJEV

Období po roce 1948 – život sboru za 
komunistů

S „vítězným únorem“ 1948 nepřišla jenom 
vláda komunistické strany, ale i tvrdě prosa-
zovaná materialistická filosofie. To se samo-
zřejmě projevilo nejenom v životě našeho 
sboru, ale i v životě církví obecně. Materia-
listická filosofie se skutečně začala projevovat 
velmi materialisticky, již v dubnu 1948 pro-
běhl zábor sborového statku a poděbrad-
skému sboru ponechány pouze 4 ha. V roce 
1953 má sbor z veškerého nemovitého majet-
ku pouze 1 ha na Žiž-
kově.

V r. 1949 Ministerstvo 
školství žádá soupis veš-
kerého sborového majet-
ku a v listopadu spořitel-
na zablokovala církevní 
účty, které budou ote-
vřeny až po schválení 
Státním úřadem pro věci 
církevní. Probíhají pro-
hlídky církevních účtů a 
v roce 1953, kdy byla 
měnová reforma je hoto-
vost sborové pokladny 
měněna v nejhorším 
kursu 1:50. 

Stát ovšem začíná sil-
ně zasahovat i do čin-
nosti církve. V říjnu 
1949 je zřízen Státní 
úřad pro církevní záleži-
tosti, který řídí i boho-
slovecké fakulty. Refe-
rent tohoto úřadu si 
vyžádal statistické údaje 
o našem sboru. V listo-
padu 1949 zakázal stát 
církevní sňatky, což 
v lednu 1950 bylo upra-
veno tak, že církevnímu 
sňatku musí předcházet 
sňatek civilní. Na zákla-
dě nového matričního 
zákona byl soupis sbo-
rových matrik předán 
MNV a v únoru 1952 mu 
byly všechny církevní 
matriky. V tu dobu mu-
seli duchovní skládat 
slib na Krajském národním výboru v Praze. 
ONV požadoval, aby v ohláškách byla 
doporučována účast na řepných brigádách 
(mimo jiné se brigády zúčastnil farář i 
katechetka). Je prováděna kontrola činnosti 
sboru. Např. okresní církevní tajemník 
vyšetřoval průběh biblické hodiny, která se 
konala u „kulaka“ Pazdírka v Kluku, zda se 
nejedná o nějaké spiknutí. Vikářka Slámová 
vysvětlila, že se jednalo o veřejné bohoslužby. 
Proticírkevní aktivita ONV je téměř neuvěři-
telná. Dochází i k cenzuře biblických veršů na 

parte! V roce 1959 vypracoval sbor církevní 
ročenku. ONV však doporučilo posouzení ro-
čenky Státním nakladatelstvím. Toto postou-
pilo ročenku k posouzení Krajskému ná-
rodnímu výboru. Ten přikázal, aby byla 
vypuštěna zmínka o tato věta: “církev může 
existovat i v jiné formě než v té, v níž exi-
stuje“, zároveň v ročence nemá být uvedena 
statistika sboru a poznámka o tom, kdo je 
považován za člena církve. 

Od září 1952 je výuka náboženství na ško-
lách pouze dobrovolná. Přišlo však varování, 
aby církevní pracovníci nenavštěvovali rodiny 

školáků. Tlak ve škole proti výuce náboženství 
stoupá. Např. učebna, kde měla mít katechet-
ka Slámová výuku náboženství, byla obsazena 
pro výuku matematiky. Tehdejší ředitel školy 
řekl paní katechetce: „Já na to svaté nábo-
ženství kašlu. Duch svatý je nemoderní, ať si 
ty děti osvítí, aby uměly matematiku.“ Shodou 
okolností právě v této době prohlásil Chruš-
čov: „Strana vždy pokládala za nutné vystříhat 
se jakýchkoliv urážek citů věřících“ (Pravda 
11. 11. 1954). Škola úmyslně v době konfir-

mačních cvičení ukládá dětem jiné povinnosti, 
aby je nemohli navštěvovat.  

Lidé ze strachu odcházejí z církve, litují to-
ho, ale bojí se. Děti, které mají chodit na ná-
boženství, musí přinést přihlášku podepsanou 
oběma rodiči. Rodiče však o tom ani nevědí. 
Učitelé jsou nabádáni k tomu, aby rodiče 
odradili od přihlašování dětí na náboženství. 
Sami učitelé, kteří jsou v církvi, jsou povolá-
váni k rozhovorům. Rodiče mají strach přihla-
šovat děti na náboženství, aby jim nebylo 
znemožněno další studium. Ještě v roce 1955 
bylo přihlášeno na výuku náboženství 63 dětí 

na Jedenáctiletce a 98 dětí 
na Osmiletce. V roce 1960 
však již pouze 2 žáci na 
Jedenáctiletce a 11 žáků na 
Osmiletce. Probíhá silná 
sekularizace církve – aby se 
děti nemohly zúčastňovat 
shromáždění, jsou v této 
době konány různé dětské 
akce.

V roce 1959 vyvstal další 
velký problém. MNV Podě-
brady (předseda David) 
rozhodl, že náš kostel se 
bude bourat a stará fara 
bude přestavěna tak, aby 
zde vznikla modlitebna a 
jeden byt. V září t. r. kraj-
ský církevní tajemník ozná-
mil, že všechny sborové 
místnosti s výjimkou kos-
tela budou předány městu 
pro veřejné užívání. Žádné 
církevní akce se v nich ne-
smějí konat. V březnu 1960 
MNV přijal projekt na 
úpravu staré fary, avšak 
s nesmyslnou podmínkou, 
že stavba může být zaháje-
na až po zrušení starého 
kostela. Okresní tajemník 
doporučil převzít Havířský 
kostelík, což však bylo ne-
přijatelné. O osudu našeho 
kostela bude pojednáno 
v příštím příspěvku, který 
bude zahrnovat léta 1959 – 
1968. 

Těžko se nyní dá věřit, co 
se v té době u nás dělo a ja-

ká tvrdá diktatura byl komunistický režim. 
V jak obtížných podmínkách museli naši kaza-
telé pracovat! Zajímavé je, s jakou opatrností 
je o zásazích vládnoucí třídy psáno v kronice. 
Je to tehdy pochopitelná obava, že po přečtení 
kroniky některým funkcionářem, by mohly 
následovat další zásahy do církevního života.

Nyní je Advent, radostná zvěst o příchodu 
Ježíše Krista. Tedy i tento smutný příspěvek 
bych rád zakončil radostnou zvěstí. Čas 
proletářské diktatury již pominul a věřme, že 
podobná doba již nikdy nenastane.



adresa: Českobratrská církev evangelická
Husova 141
Poděbrady, 290 01

telefon: 721-832-383
email: podebrady@evangnet.cz

web: http://podebrady.evangnet.cz
účet: 2400286385/2010 (FIO Kolín)

Adresát:

Stalo se ve sboru

• V říjnu začal nový cyklus konfirmační pří-
pravy, zatím se účastní čtyři konfirmandi. 
Vzhledem k různým karanténám a covidům se 
dá mluvit o rozjezdu pozvolném.
• V nedalekém kolínském sboru nastoupila 

nová farářka a proběhla slavnost instalace.
• V sobotu 16. října se konala brigáda – byla 

umyta okna v kostele, vygruntována kuchyň-
ka, odvezeny staré tašky ze zahrady.
• V neděli 17. října jsme oslavili díkčinění. 

Sbírka na sociální a charitativní pomoc vynes-
la 2791,- Kč.
• Na kavárničce vystoupil s pásmem k výročí 

Jaroslava Seiferta Rudolf Kvíz.
• Část mládeže se zúčastnila seniorátních dní 

mládeže ve Velenicích.
• Na jubilejní toleranční dar jsme vybrali a 

odeslali 2466,- Kč.

• Proběhl sborový den, při kterém farář Jan 
Dus poutavě vyprávěl o své práci v organizaci 
Lékaři bez hranic. Oběd byl opět výborný.
• 13. listopadu proběhl konvent poděbrad-

ského seniorátu v Předhradí. Zvolil starono-
vého náměstka seniorátního kurátora Tomáše 
Féra. Vedle běžných věcí provozního i finan-
čního rázu také opět proběhl rozhovor k bu-
doucnosti sborů.
• Aktualizovali jsme sborový web

(https://podebrady.evangnet.cz). 

• V Brně byla při slavnostních bohoslužbách 
uvedena do funkce nová synodní rada ve slo-
žení Pavel Pokorný (synodní senior), Jiří 
Schneider (synodní kurátor) a jejich náměstci 
a náměstkyně (Ondřej Titěra, Roman Mazur, 
Jana Šarounová a Simona Kopecká).
• Na víkendové soustředění k nám přijel pě-

vecký sbor 2. lékařské fakulty.

• Vstoupili jsme do adventu. Sbírka z první a-
dventní byla určena pro Diakonii v Libici nad 
Cidlinou a vynesla 4500,- korun.
• Po bohoslužbách o první adventní neděli 

jsme opět tvořili – svíčky, perníčky a letos i 
věnce.

• Oba plánované adventní koncerty nakonec 
účinkující zrušili.
• Proběhla brigáda na vyklizení podkrovní 

místnosti nad kostelem. Plánujeme zde vybu-
dovat klubovnu pro děti a mládež. O vyřazo-
vané staré časopisy a tiskoviny se na Faceboo-
ku strhla mela.
• Nový Evangelický zpěvník dorazil začátkem 

prosince a začali jsme z něj zpívat hned násle-
dující (2. adventní) neděli. 
• Ozdobné čučky na schodišti u Glorietu jsou 

restaurovány, ve čtvrtek 16. prosince budou 
předány a tato etapa oprav v ceně cca 110 tis. 
korun bude ukončena. Před námi je oprava 
zbylých teras s předpokládanými náklady ko-
lem 2 mil. korun. Žádáme na ní dotace. 
• Nacvičujeme vánoční divadlo, bude se 

konat?


