
Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Poděbradech

SBOROVÝ DOPIS
VELIKONOCE 2022

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Sborové shromáždění
(neděle 27. března, 9:45)

Čtení pašijí
(středa 13. dubna, 18:00)

Bohoslužby – Velký pátek
(pátek 15. dubna, 9:45)

Bohoslužby – Boží hod velikonoční
(neděle 17. dubna, 9:45)

Sborový zájezd
(neděle 8. května)

Noc kostelů
(pátek 10. června)

PŘIPRAVOVANÉ UDÁLOSTI

Minitábor pro děti a rodiče
(2. – 6. července)

Letní tábor pro děti
(9. – 16. července)

Sborová dovolená
(13. – 20. srpna)

Chatky na jihu

GlorietFest
(17. září)

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ

Kavárnička 
(pondělí, 14:00)

Maminky s dětmi
(čtvrtek, 9:00)

Konfirmační
(čtvrtek, 16:00)

Biblická pro mladší děti
(pátek, 13:00) (1. – 3. tř.)

Biblická pro starší děti
(pátek 14:00) (4. – 6. tř.)

Mládež
(pátek, 18:00)

přesný čas dle domluvy

Kalendář

Milí čtenáři sborového dopisu,

zdálo se, že s utichajícím covidem a strachem z něho, se náš život vrátí do normálu. Nyní 
vidíme, že jsme se mýlili a zřejmě nás ještě další těžké časy čekají. Snad najdeme sílu, jak je 
překonat se vztyčenou hlavou a otevřeným srdcem pro potřebné. Ve sborovém dopise 
tentokrát opět naleznete zprávy pro sborové shromáždění a zároveň nás mohou vést k věčnosti 
za to, co jsme loni mohli prožívat. Dobré čtení.

Martin Fér

Pastýřský list synodního seniora
Pavel POKORNÝ

Milé sestry, milí bratři,

tváří v tvář válečným událostem na Ukra-
jině záludně napadené nepoměrně silnějším 
protivníkem nás zaplavují pocity smutku, hoř-
kosti, strachu, hněvu, bezmoci… Od svých po-
citů nemusíme utíkat. Pláč je na místě. Hněv 
může být mobilizující. Strach a bezmoc je tře-
ba si připustit, abychom jim mohli čelit. Aby 
nás neochromovaly. Chraňme se před zoufal-
stvím.

Budeme-li se rozhodovat, co dělat a jak po-
moci (a možností je mnoho), vězme, že není 
na nás posuzovat, co je málo anebo skoro nic. 
Prostě konejme. A modleme se.

Nevidíme-li v dohledu řešení, držme se to-
ho, že podstatné je vytrvale směřovat k tomu, 

co je pravdivé a spravedlivé. Hledejme prav-
du. Nevzdávejme se. Počítejme s tím, že cesta 
může být dlouhá.

Cítíme-li se nejistí a otřesení, věřme, že se 
s pomocí Boží pevnými můžeme stát. Nechme 
se proměňovat slovem Božím.

Jsme-li jako ztracení, rozhlédněme se, že 
nejsme sami. Propojme se, podpírejme se na-
vzájem.

Pane Bože, prosíme za ty, kdo jsou ohroženi 
válečným běsněním. Prosíme za ty, kdo jsou 
ohroženi malomyslností. Prosíme, pomoz 
nám všem.

Pavel Pokorný
synodní senior

Pomoc Ukrajině

Základní  rozcestník
s aktuálními informacemi o tom, 

jak pomáhá 
Českobratrská církev evangelická 

a
Diakonie, 

naleznete na webu: 

ukrajina.e-cirkev.cz 

Pomáháme



Zpráva o životě sboru
Martin FÉR

Další rok se stále nesl ve znamení pandemie 
Covidu19. Bohoslužby se konaly od ledna do 
března převážně online – zprvu prostřed-
nictvím videokonference, později – když bylo 
možné shromažďování v menším počtu účast-
níků – rovněž prostřednictvím videopřenosů 
na Youtube z kostela. Ukázalo se, že zájem o 
přenášené bohoslužby je velký a mnozí (zej-
ména starší členové) vyjádřili zájem, aby po-
kračoval bez ohledu na epidemii. Umožňuje 
být alespoň částečně zapojen těm, kdo z růz-

ných důvodů nemohou přijít. Proto jsme defi-
nitivně pořídili nové ozvučení a zařízení pro 
videopřenosy. Viz zpráva kurátora a bohosluž-
by se přenášejí každou neděli.

Obvykle zde bývají statistiky, ale v době co-
vidové nejsou asi úplně vypovídající. Každo-
pádně bohoslužby se konaly každou neděli, ať 
již různými formami. Zdá se, že v té „onlino-
vé“ – videokonferenční podobě se jich dokon-
ce účastnilo více lidí než je běžné „naživo“. 
Průměr  necháváme na 55 účastníků. Několi-
krát jsme se spojili také s jinými sbory.

Na kazatelně dřevěné i virtuální se vystří-
dalo množství kazatelů. Zejména při online 
přenosech doprovázeli na flétnu a baskytaru 
Magdalena a Jonáš Férovi, v kostele pak tra-
diční sestava varhaníků případně dalších do-
provazečů. Všem patří velké díky.

Začátkem adventu dorazil nové evangelický 
zpěvník, ze kterého jsme začali hned zpívat.

Večeři Páně jsme stále vysluhovali „kalíš-
ky“, ale pravidelně.

Štědrovečerní bohoslužby se opět konaly 
„normálně“ ve velkém, s hudbou a zpěvem 
z nového zpěvníku.

Při pohřebních bohoslužbách jsme se smut-
kem rozloučili s Hanou Pokornou, Janou Pla-
chou a Miroslavou Martínkovou. 

Při svatebních bohoslužbách jsme prožívali 
radost s novomanželi Jánem Zárubou a Kate-
řinou Kafkovou, Markem Baštou a Klárou Ho-
řejší a Martinem Gombárem a Janou Boro-
vičkovou. 

Kavárnička se 
opět scházela v té-
měř plném počtu 
– buď online, ane-
bo ihned, jak to 
šlo – v Ekklésii. 
Vedle dalšího pro-
gramu jsme pro-
bírali jednotlivé 
biblické knihy, 

prozatím Starého zákona.
Biblické pro děti se konaly opět kombi-

novaně – v době, kdy jsme se scházeli online, 
jsme mohli přivítat i „přespolní“, kteří se nor-
málně do Poděbrad nedostanou. Scházely se 
dvě skupiny – mladší a starší, po prázdninách 
se skupina mladších úplně „omladila“, spe-
cifikem skupiny starších pak je osm velmi ži-
vých chlapců bez dívčí přítomnosti. Mluvili 
jsme o Ježíšových podobenstvích, posléze se 
se staršími snažíme zabrousit do knihy Skutků 
a s mladšími probíráme příběhy praotců.

Konfirmační probíhalo snad již třetím ro-
kem, ale nakonec se dvakrát odložená konfir-
mace uskutečnila. Konfirmováni byli Anežka 
Ryglová, Luisa Hofmanová, Nikola Málková a 
Bedřich Brynych. Od nového školního roku se 
pak začala scházet nová skupina konfirman-
dů.

Mládež se scházela poměrně pravidelně zej-
ména v době covidové, později z pravidelnosti 
ubylo. Vydatně pomáhá při organizaci táborů, 

Noci kostelů, GlorietFestu či při brigádách. 
Některé mládežnice připravují nedělku.

Maminky s dětmi se scházejí stále s Mílou 
Hofmanovou, převažují spíše ty z jiných sbo-
rů, ale dochází tak k propojování se soused-
ními sbory.

Také letos se podařilo i navzdory epidemii 
uspořádat všechny větší akce – Noc kostelů 
(v tradiční podobě, se zpíváním mládeže a 
s koncertem kapely Bunny Munroe and Avril 
loving singers), seniorátní Polabskou evange-
lickou pouť s přednáškou Pavla Hoška, a již 
pátý ročník GlorietFestu. 

Josef s Marií dostali covid, takže vánoční 
divadlo bylo odloženo na nový rok a pak jsme 
covid dostali všichni ostatní (naštěstí bez ná-
sledků). Divadlo se jmenovalo „Vánoce nebu-
dou“, takže někteří měli pocit, že to je stejně 
schválně, aby se nám to hodilo do scénáře.

V létě se opět konal „Minitábor“ pro rodiče 
s předškoláky i „Velký tábor“ pro školáky. Oba 
připravila zejména mládež. Pro rodiny byla 
rodinná dovolená v Chatkách na jihu.

Proběhlo několik promítání na farní 
zahradě. 

Sborový dopis vyšel čtyřikrát (již desátým 
rokem díky sazbě Honzy Duby). O dění ve 
sboru informujeme na webových stránkách 
podebrady.evangnet.cz, které byly v loňském 
roce aktualizovány. Jsme dostupní na 
facebook.com/evangelicipodebrady. Boho-
služby jsou vysílány na našem Youtube 
(podebrady.evangnet.cz/youtube).

V kartotéce evidujeme 424 členů, proběhlo 
zhruba 270 různých akcí. 

Děje se toho i navzdory složité době mnoho 
a doufám, že mnoho dobrého (ne, že by to ne-
mohlo být lepší) – a je to díky mnoha lidem, 
kteří spolupracují, pomáhají, organizují, fi-
nancují, zvou, vaří… díky moc vám všem. A 
opět výzva i pro ostatní – přidejte se, mož-
ností je mnoho!

Zpráva za maminky
Míla HOFMANOVÁ

Navzdory celkově nepříznivé situaci ovli-
vněné pandemií se skupina maminek s ma-
lými dětmi nadále scházela a schází v obvyklý 
den i čas – vždy ve čtvrtek od 9.hod. Převážná 
většina účastnic dojíždí na setkání z přilehlých 
sborů, společenství zůstává však nadále ote-
vřené i maminkám mimocírkevním. Dětem je 
k dispozici herna a kolektiv nejmenších. Pro 
maminky je vždy připraven teplý čaj a pro-
gram (duchovní, společenský, témata týkající 
se výchovy).  Několik setkání se zamýšlíme a 
rozebíráme sedm posledních vět, které Ježíš 
pronesl na kříži. Tedy sedm posledních Ježí-
šových výroků zaznamenaných v evangeliích. 
Povzbuzením pro naše setkávání je i ochota 
maminek, které se alespoň občas na přípravě 
programu chtějí podílet.

V souvislosti s přestavbou prostorů podkroví nad kostelem
na klubovnu pro děti a mládež vyhlašuje staršovstvo samostatnou sbírku.

Chcete-li podpořit tuto akci nad rámec běžného saláru, můžete tak učinit
převodem na účet 2400286385/2010, zpráva pro příjemce "Klubovna"

či v hotovosti pokladníkovi či na faře. 

Děkujeme.

Sbírka 



Zpráva o práci staršovstva
Michal POVOLNÝ

Staršovstvo se v roce 2021 „sešlo“ 10x. V pr-
vní polovině roku to bylo on-line, proto ty 
uvozovky, po prázdninách  už se jednalo o kla-
sické schůze na faře.  Průměrná  účast byla víc 
jak 9 sester a bratří. Kromě toho se celkem 
pravidelně účastnily  i tři náhradnice.  V dub-
nu navíc proběhla vizitace Synodní rady. Na 
sborovém shromáždění  jsme zvolili Martina 
Féra farářem na dalších 5 let.

Ještě začátkem roku probíhaly on-line pře-
nosy bohoslužeb na zapůjčené technice. Tento 
stav se rozhodlo staršovstvo vyřešit jednáním 
s firmou Ozvuk o zakoupení  vlastní techniky. 
Požadavek byl  kromě kvalitního zvuku a o-
brazu i jednoduchá obsluha. Celkové náklady 
byly 95.000 Kč, z toho 55.000,- pokryla 
sbírka. Od  července  tak můžeme  sledovat 
on-line přenosy z kostela.

Staršovstvo rozhodlo o zadání  opravy  „ču-
ček“  na schodišti  u Glorietu panu Červinkovi.  
Rekonstrukce stála 109.000 Kč, z toho  
70.000,- pokryla dotace MK.  Od  října tak 
můžete čučky obdivovat.

Zažádali jsme o stavební  povolení  na re-
konstrukci  místnosti „nad“ kostelem na klu-
bovnu pro děti a mládež, jejíž součástí bude i 
sprchový kout.  Projekt byl hotový už v roce 
2020. Ve výběrovém řízení jsme vybrali firmu 
Miláček, která již začala s pracemi.  Vysoutě-
žená  částka za realizaci byla 542 000 Kč, ve 
skutečnosti  již nyní narostla o vícepráce.  Na 
rekonstrukci jsme získali dotaci 150.000,- od 
Středočeského kraje.

Staršovstvo oslovilo firmu Energoklima na 
zpracování projektu na fotovoltaickou ele-
ktrárnu na střeše fary  a předložení cenové na-
bídky. Později bylo rozhodnuto, že kromě 
státní dotace  zažádáme i o celocírkevní dota-
ci. CN nyní ještě narostla v důsledku skokové-
ho navýšeni cen součástí elektrárny na pod-
zim loňského  roku. Materiál je připraven a 
v nejbližší době proběhne realizace.  Celková 
cena bude cca 480.000,-  z toho zelená úspo-
rám pokryje 205.000,-  a církevní dotace je 
200.000 Kč.

V srpnu nechalo staršovstvo vypracovat 
projekty  na hromosvody na faře a na kostele 
za cenu 19.000,- V současnosti  oslovujeme 
ještě dalšího dodavatele.  Ceny  za realizaci se 
pohybují  okolo 100.000,- za každý objekt.

Sborové prostory pronajímáme též za 
úplatu. Kromě jednorázových akcí  jako jsou 
svatby a oslavy, máme i dlouhodobější. V tuto 
chvíli je to Nízkoprahové zařízení pro mládež 
„Zvonice“ (po dobu přestavby jejich 
současných prostor), dále třída bubeníků 
místní Základní umělecké školy, které nestačí 
prostory.

V roce 2021 se konalo i několik brigád: 
v březnu to byl úklid sborových prostor  a za-
hrady, v září bylo třeba připravit zahradu na 
Glorietfest, v říjnu jsme odvozili hromadu sta-
rých tašek a v prosinci vyklidili místnost nad 
kostelem.

Tolik zpráva za staršovstvo,  spíše hospo-
dářského charakteru.

Prosíme za obyvatele Ukrajiny. 
Ty cítíš jejich strach o vlastní život i o životy jejich blízkých. 
Ty cítíš jejich hořkost, když musí sami čelit silnějšímu nepříteli.

Ve své modlitbě myslíme na Vladimíra Putina.
Bože, kolik už jsi viděl takových vládců – 
– pyšných, krutých, prolhaných? 
Všichni skončili v prachu. Věříme, že i on dopadne stejně. 
Do té doby, prosíme, chraň svět 
a každého člověka v něm před Putinovou zvůlí.

Prosíme za ty, kdo jsou na straně agrese a násilí. 
Za mlčící obyvatele Ruska. 
Za úslužné podporovatele v Bělorusku.  
Za šiřitele lží v médiích a na internetu. 
Probuď v nich touhu po spravedlnosti. 
Probuď v nich soucit s nevinnými oběťmi. 

Prosíme za představitele evropských zemí a USA, 
aby měli rozhodnost a moudrost, 
aby objevili, jak nejúčinněji zasáhnout agresora 
a jak nejúčinněji pomoci napadené Ukrajině. 
Za mezinárodní solidaritu tě prosíme, aby byla hojná a vytrvalá.

Prosíme se všechny, kdo utíkají před válkou, aby nalezli bezpečí.  
Rozdělené rodiny, aby se šťastně shledaly. 
Prosíme za místa a země, kam uprchlíci dorazí, 

daruj jejím obyvatelům potřebnou pohostinnost a empatii.
Prosíme za děti, které musí prožívat tu nesmyslnou hrůzu. 
Dopřej jim nalézt jistotu v lásce jejich nejbližších. 
I v těžkých podmínkách jim dopřej potřebnou radost, kamarádství, 
dostatečnou stravu a klidný spánek.

Prosíme za vojáky na obou stranách, 
promlouvej jim do svědomí. 
A hlavně prosíme, aby se všichni vojáci – všichni – vrátili brzo domů. 

Prosíme za raněné, aby se jim dostalo náležité péče. 
Požehnej práci zdravotníků na bojištích i v nemocnicích. 
Umírající uvítej ve svém království, kde vládne pokoj a mír.

Prosíme za pravoslavnou církev v Rusku a na Ukrajině, 
aby nepodlézala mocným, 
nýbrž aby se zastávala obětí. 
Prosíme i za všechny další církve ve válečných oblastech, 
aby nešťastným lidem přinášely duchovní povzbuzení a útěchu.

Prosíme za všechny, 
kdo se k tobě v těchto dnech v úzkostech modlí. 
Vyslyš jejich prosby o mír, o bezpečí, o svobodu. 
Prosíme i za ty, kdo se nemodlí. 
Vyslyš také jejich nevyslovenou touhu po míru, po bezpečí, po 

svobodě.

Modlitba
za Ukrajinu

Sborový zájezd

Před dvěma lety jsme chystali 

sborový zájezd 
do Teplic a okolí.

Kvůli covidu jsme jej museli zrušit, 
nyní oprašujeme plány a chystáme.

 Zapište si do kalendářů 
neděli 8. května. 

Pozvánka

Staršovstvo
svolává

na neděli 27. března 2022
po bohoslužbách

Sborové 
shromáždění

Na programu bude projednání
zpráv o životě sboru v roce 2021

a schválení rozpočtu na rok 2022.

Pozvánka



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

• Josef s Marií dostali covid, a tak se vánoční 
divadlo nehrálo v adventu, ale až 2. ledna. 
Potom covid dostali skoro všichni. Divadlo se 
jmenovalo stylově: „Vánoce nebudou“.
• Po roční odmlce proběhla opět tři ekume-

nická setkání, z nichž díky covidu na naší faře, 
se nakonec dvě z nich konala v Církvi bratrské 
a jedno u husitů. Tématem byla jednota v rů-
znosti. Sbírka při nich konaná (9 500) bude 
opět věnována Speciální škole v Poděbradech.
• 11. února jsme hostili seniorátní setkání 

mládeže nazvané Zpívání (program byl po-
měrně jasný).
• Začala přestavba podkroví nad kostelem na 

klubovnu pro děti a mládež (se sprchovým 
koutem pro delší pobyty).
• V neděli 13. února nás navštívila skupina 

pražských konfirmandů pod vedením farářek 
Lenky Ridzoňové a Alžběty Hanychové, která 
také kázala. Naši konfirmandi je provedli po 
Poděbradech.
• Začínáme připravovat GlorietFest 2022.

• Rusové přepadli Ukrajinu.
• Staršovstvo vyrazilo na výjezdní zasedání 

do Bělče (25. – 26. 2.), kde se celý večer a do-
poledne druhého dne věnovalo přípravě tzv. 
rozvojového plánu sboru. Více v příštím do-
pise.
• V neděli 27. února jsme měli sborový den. 

Hostem byl farář Zvonimír Šorm a také z titu-
lu své pozice „faráře pro faráře“ mluvil o tom, 
jak vidí církev a její budoucnost. V nejbližší 
budoucnosti dojde zejména k tomu, že do dů-
chodu odejde podstatně víc farářů, než jich 
nastoupí do služby. Přednášku si můžete pus-

tit ze záznamu na našem kanálu Youtube.
• Neohlášená nedělní sbírka pro Ukrajinu vy-

nesla přes deset tisíc korun.
• Koupili jsme kus (0,5 ha) pole.
• Poskytli jsme prostory pro sbírku věcné 

podpory Ukrajincům – jak na Ukrajině, tak 
uprchlíkům, kteří přišli i do našeho města. Dá 
se říct, že kostel se několikrát naplnil různými 
věcmi – počínaje dekami, peřinami, spacáky, 
přes oblečení a věci denní spotřeby. Několik 
dodávek putovalo na Ukrajinu, na hranice i 
jiným organizacím.

Zpráva o hospodaření sboru v roce 2021
Jitka DUBOVÁ

V roce 2021 hospodařil náš sbor se ziskem 
331 tis. korun.

Na saláru bylo vybráno 626 tis. Kč, pláno-
váno bylo 580 tis. Kč. Děkujeme všem členům 
sboru za jejich příspěvky.

V rozpočtu na rok 2022 počítáme s vy-
braným salárem ve výši 625 tis. korun. Počet 
salárníků, kteří přispívají pravidelně je sta-
bilní, proto věříme, že podaří rozpočet v tomto 
směru naplnit. 

V roce 2021 bylo pořízeno nové ozvučení 
kostela a vybavení pro online přenosy boho-
služeb. Byly opraveny „čučky“ na schodišti ke 
Glorietu, oprava byla z velké části financována 
z datace. Sbor nakoupil nové evangelické zpě-
vníky. 

V rozpočtu na rok 2022 jsou plánovány běž-
né provozní výdaje, a kromě toho jsou pláno-
vány velké investiční výdaje. 

Tab. 2 – Počty plátců dle výše příspěvku

výše příspěvku* počet plátců**

do 500 16
501 až 1.000 12
1.001 až 2.000 20
2.001 až 3.000 6
3.001 až 5.000 14
5.001 až 10.000 18
10.001 až 15.000 8
15.001 až 20.000 7
nad 20.000 5

celkem 106

* Příspěvkem se rozumí salár a všechny dary.
** Tabulka obsahuje jednotlivé plátce, přičemž 

některý plátce platí i za manžela(ku) či 
pracující děti, takže jeho příspěvek by se 
měl vydělit dvěmi či více.

Tab. 1 – Struktura hospodářského výsledku

Náklady 1 065 952

energie 122 017
opravy a údržba  běžná 10 412
běžný materiál 40 766
nové evangelické zpěvníky 53 000
mzdy 68 930
občerstvení při akcích 12 523
celocírkevní repartice 70 187
seniorátní repartice 9 000
personální fond 205 552
ostatní služby - tisk sbor dopisu, cestovné, internet, atd. 47 704
odpisy 9 194
ozvučení kostela, kamera pro přenos 92 988
oprava Glorietu - čučky, financováno z dotace 109 135
služby a materiál spojené s pořádanými akcemi - tábor 72 042
GlorietFest vystoupení- financováno z dotace 98 114
ostatní náklady 44 388

Výnosy 1 397 418

salár 626 250
sborové sbírky 101 212
dary tuzemské běžné 86 900
sbírka na ozvučení kostela a kameru 58 388
příspěvek administrovaného sboru (Chleby) 40 000
příjmy z pronájmu 158 659
ostatní příjmy - příspěvky na tábor a ostat. 42 200
příspěvek na energie Martin Fér 30 000
úroky 4 062
dotace GlorietFest 70 000
dotace  a dary na opravu Glorietu 109 135
provozní dotace od města Poděbrady 60 000
ostatní výnosy 10 612

Hospodářský výsledek 331 466

Již probíhají stavební práce na nové 
klubovně, z vlastních zdrojů počítáme, že tato 
investice bude stát 350 tis. Kč, 150 tis. pak 
bude z dotace. Bude instalována fotovoltaická 
elektrárna na střechu fary, (hrazeno z velké 
části z dotací). S tím souvisí montáž hromo-
svodů na kostel a faru, cca 200 tis. Kč.  V úno-

ru 2022 se podařilo koupit pole v Pískové 
Lhotě za 257 tis. Kč.

Náš sbor hospodaří dlouhodobě s přebyt-
kem, proto si můžeme tyto investice dovolit. 
Věříme, že sboru přinesou další rozkvět.


