
Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Poděbradech
SBOROVÝ DOPIS

KVĚTEN 2015

 
Milí čtenáři sborového dopisu,

 
před námi jsou svatodušní svátky. Snad by 

se dalo říct: narozeniny církve. Nejen kdysi na 
začátku letopočtu, ale i nyní církev potřebuje, 
aby Duch svatý působil – aby nás rozdýchával, 
inspiroval, proměňoval, oživoval, rozpaloval. 
Abychom nejednali bezduše, mrtvě. Abychom 
nebyli chladní, ale (pro dobré věci) hořeli.  

I v tomto sborovém dopise najdete přehled 
toho, co se dělo a co se dít bude. Snad to mělo 
a bude mít nějakého ducha, snad je to dokon-
ce z Ducha. Snad to není jen nezáživný provoz 
a další akce v kalendáři, kterých tam i bez toho 
máme dost. Hodně se toho děje také kolem 
600. výročí upálení Mistra Jana Husa. Jsou to 

pěkné kulatiny, tak snad stojí za to si je po-
řádně připomenout. Však se k jeho odkazu 
(hrdě?) hlásíme. Tak jestli víme k čemu... 
Také nezapomeňte na Noc kostelů. Jedná se o 
celkem povedenou příležitost, jak se nejen 
sejít, ale také otevřít kostel lidem, kteří do něj 
až tak nechodí. A kostel, to jste přece také vy! 
Tak bude hezké, když se tu i s vámi setkají,  
nejlépe, když je sami přivedete. Budete na to 
mít přece celý večer. 

Ve sborovém dopise najdete dvě nové ru-
briky: Ze sborové kroniky a Poznáváme sbor. 
Tak ať se vám dobře čte!
 

Těšíme se na setkání.
 

Martin FÉR
 

 
Brigáda na farní zahradě
(sobota 16. května, 8:00)
 
Ekklésia se Zdeňkem Vojtíškem
(středa 20. května, 19:00)
 
Svatodušní neděle, 
VP, křest Sofie Šukové 
(neděle 24. května, 9:45)
 
Noc kostelů
(pátek 29. května, 17:00–22:00)
 
Sborový zájezd
(neděle 31. května, 7:30–19:00)
 
Bohoslužby, konfirmace
(neděle 7. června, 9:45)
 
Husovské slavnosti v Poděbradech
(sobota 13. června, 14:30, kolonáda)
 
Výhledově
 
Tábor pro děti
(18.–25. července)
Přihlášky na sborovém webu nebo v 
kostele, termín odevzdání – 31. květen.
 
Seniorát a církev 
 
Jarní výlet mládeže
(sobota 16. května)
 
Presbyterní konference v Lysé 
(sobota 23. května, 9:00)
 
Rodinná neděle v Libiši
(neděle 31. května, 9.00)
 
Husovské slavnosti v Praze
(5. a 6. července)

Kalendář

Květen 1945
Ze sborové kroniky

Z napínavých květnových dní roku 1945 
jsme vybrali z kroniky Českobratrské církve 
evangelické v Poděbradech některé záznamy. 
Tak, jak je podrobně zaznamenal a zápisy 
vedl farář Josef Bürg Jeschke: 
 

úterý 1. 5. 1945
Ač byl svátek, prošlo dnes farou mnoho lidí 

s různými záležitostmi. Večer jsme opět zpí-
vali. Dnes o 22.26 hod. sdělil hamburský roz-
hlas, že Adolf Hitler odpoledne padl v říšském 
kancléřství v boji o Berlín.
 

čtvrtek 3. 5. 1945
Jedna pověst stíhá druhou. Všechny svědčí 

o brzkém konci války ze všech nejpříšernější. 
Biblická hodina byla tím nejlepším, co jsme 
dnes měli. Obsahovou stránku tvořila 2Tim 3 
a formálně pěkná návštěva.
 

pondělí 7. 5. 1945
Den začal detonacemi v blízkém okolí. Byli 

zde viděni letci. V Praze nálada roste. Spojenci 
ze západu se probojovávají k hlavnímu městu. 
Události v Poděbradech se dnes vyvinuly asi 
takto: spolu s proboštem a československým 
farářem jsme dělali parlamentáře, kteří šli na 
zámek, aby protestovali proti ozbrojeným 
jednotkám, které provokují obyvatelstvo, 
abychom vyzvali velitele města, oberstleut-
nannta Schustera, aby stáhl do zámku civilní 
německé osoby, abychom je nemuseli hlídat. 
Přijali nás ve velmi napjaté náladě, která se 
během rozhovorů lepšila. Když jsem viděl, jak 
to vypadá, přijal jsem se spoluparlamentáři 
velitelův návrh, aby u něho na zámku byli dva 
naši důstojníci a dva jejich u nás jako spojky. 

On chtěl proto dát k radnici stráže. Řekl jsem 
mu, že na to nemůžeme přistoupit, ježto my 
nemůžeme postaviti stejně hodnotné stráže 
k zámku. Taktéž jsem žádal, aby jejich byly 
spojky na radnici beze zbraně. Mezi tím  byla 
prohlášena kapitulace Německa. Zbraně bu-
dou položeny pozítří. Věděl jsem to, proto 
jsem se důstojníků na zámku dotázal, koho 
budou poslouchat – zda Oberkommando der 
Wehrmacht nebo svou nadřízenou stanici. 
Schuster řekl, že Oberkommando. Tu jsem se 
ptal, co udělá on, jestliže jeho nadřízený tj. ge-
nererál v Milovicích rozkazu ke kapitulaci ne-
uposlechne. Tu se do toho zamíchal přítomný 
Oberst, který prohlásil s rozpaky, že... no, že 
budou poslouchat milovického generála. 
Abych těmto nesrovnalostem a možným ne-
dorozuměním předešel, navrhl jsem, že ihned 
po prohlášení kapitulace musí vejít ve styk 
s Milovicemi a prohlásit své stanovisko. 
Odpoledne jsme podepsali dr. Kryšpínovi 
dekret nového ustanovení za městského léka-
ře a jmenovali jsme říd. uč. Kleska kroni-
kářem. A vedle toho bylo mnohé. Vydali jsme 
připojené prohlášení. Kapitulace dí, že až po-
zítří nastane klid zbraní!
 

středa 9. 5. 1945
Po celý den přijížděli Rusové. Jednou ve 

válce byl u nás br. kazatel František Urbánek. 
Mluvili jsme o nacistickém teroru. Řekl: „Jed-
nou se budeme k Pánu Bohu modlit, aby 
Němce tak netrestal, jak je trestá.“ U nás se 
střílelo, tekla krev, byli zabiti Němci, z Čechů 
21-letý Karel Hampl. Ulice soudila. Němců 
padlo 72.
 



5. a 6. července 2015 | PROGRAM

Multižánrový program 
v centru Prahy

Staroměstské náměstí, Praha 1

5. července
17.45 Pražský žesťový soubor
18.00 Slavnostní zahájení Husovských slavností 2015
 – koncert Moravské filharmonie Olomouc
20.30 „Hus až do konce“
 – divadlo, autor textu a hudby: M. Orson 

Štědroň, režie: A. Laštovková Stodolová 
a SKUTR

6. července
9.00 Průvod k sousoší mistra Jana Husa 

na Staroměstském nám. s položením květin
 – seřazení průvodu u Rudolfina od 8.30
9.45 Dechový orchestr z Oldřichovic
10.00 Zahájení
10.15  Domažlická dudácká muzika
11.00 Hradišťan
12.00  Ústřední hudba Armády ČR
13.00 Vystoupení pěveckých sborů s mezinárodní 

účastí
13.50  Příchod divadelního průvodu
14.00  Smetanovi filharmonici Praha
15.00 Let´s go – spirituály
16.00 Spirituál kvintet
17.00 Ekumenická bohoslužba
18.00  Koncert pro mistra Jana Husa
 – Tata Bojs, Poletíme a další
20.30  Oratorium Mistr Jan Hus
 – autor hudby a textu R. Pachman
22.00 Tichý průvod se svícemi k Vltavě

V každou celou hodinu vystoupí odborníci a herci 
v moderovaných vstupech.

Divadlo Kalich, Jungmannova 9, Praha 1

5. července
22.00  České nebe, Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

6. července
13.30  České nebe, Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

Středověké tržiště

Ovocný trh, Praha 1

6. července
Celodenní program pro děti i rodiče 

11.00 Luciášek
 – Loutkové divadlo Kozlík
13.00 Šermířské vystoupení
 – Páni z Hradce
14.00 Jak šel kozlík do světa
 – Loutkové divadlo Kozlík
15.00 Šermířské vystoupení
 – Páni z Hradce

Po celou dobu programu doprovodné aktivity: 
rukodílny, předvádění řemesel, ukázka historických 
zbraní, soutěže, hry, vyhlášení celostátní výtvarné 
soutěže apod.

Duchovní programy

Betlémská kaple ČVUT v Praze, 
Betlémské náměstí, Praha 1

5. července
14. 00 „Mistru Janu Husovi s láskou“
 – duchovně kulturní setkání a slavnostní 

odevzdání zvonu „Mistr Jan Hus“
 – účinkují: A. Strejček, Š. Rak, soubory 

Musica Bohemica, Kvintus, Pražští pěvci, 
Ensemble Inégal

6. července
15.00  Tradiční bohoslužba k uctění památky mistra 

Jana Husa

Staroměstské náměstí, Praha 1

6. července
17.00 Ekumenická bohoslužba, slavnostní 

shromáždění všech účastníků pod širým nebem

Hus historický

kostel sv. Mikuláše, Staroměstské náměstí

Celý program česky/anglicky.

6. července
10.00  Přednáška prof. J. B. Láška
 – Nejnovější bádání o mistru J. Husovi
11.00  Beseda o knize Jan Hus s autorem 

prof. F. Šmahelem
12.00  Přednáška dr. E. Stehlíka
 – Mistr Jan Hus v legiích, s ukázkou 

historických praporů
13.00  Panelová diskuse na téma „Mistr Jan Hus dnes“ 

za účasti prof. P. Čorneje a dalších hostů

Hus ekumenický

kostel U Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1

5. července
16.00  Zahájení výstavy „Reformace v různých zemích“
20.00  Večer věnovaný problematice rasismu a útlaku 

ve společnosti

6. července
9.30 Přednáška dr. Petera Moréeho na téma „Úvod 

do české reformace a mistr Jan Hus“ 
anglicky/německy

11.00  Panelová teologická diskuse za účasti kardinála 
Miloslava Vlka, prof. Margot Kässmann (EKD) 
a Ing. Daniela Fajfra 
česky/anglicky/německy

15.00  Oratorium Johan Hus (Carl Loewe), 
Philharmonia Chor Reutlingen e. V., pěvecký 
sbor Betzingen a Komorní orchestr Ebingen pod 
vedením Martina Künstnera, Německo

Prohlídky husitské Prahy

– po stopách mistra Jana Husa 
– Hus a husitská Praha 
– místa spojená s mistrem Janem Husem a českou 
reformací

Hus současný

kostel Martin ve zdi, Martinská 8, Praha 1

6. července
10.30 Koncert Tomáše Najbrta
11.00  Přednáška prof. J. Nechutové
 – Mistr Jan Hus a jeho význam pro dnešní 

společnost
11.45 Uvedení výstavy „Mír“, autorka Kornélia 

Kolářová Takácsová
12.30 Panelová diskuse k tématu veřejné sbírky – 

Humanitární pomoc lidem ze Sýrie
14.00 Scénické čtení s texty mistra Jana Husa
15.00 Komponovaný program se čtením Husových 

textů, hudební doprovod skupina Oboroh
18.00 Promítání dokumentárního filmu „Návrat 

do Homsu“ o válce v Sýrii (vítěz nezávislého 
festivalu Sundance 2014)

19.30 Diskuse s fotoreportérkou Jarmilou Štukovou 
a promítání fotografií z uprchlických táborů 
v Iráku

Betlémská kaple ČVUT v Praze, 
Betlémské náměstí, Praha 1

6. července
14.00 Slavnostní odhalení uměleckého díla na stěně 

Betlémské kaple

Poutnický program „V kole 
po kostelech s mistrem 
Janem Husem“

•  Betlémská kaple ČVUT v Praze, 
Betlémské náměstí

•  kostel sv. Mikuláše, Staroměstské náměstí

•  kostel U Salvátora, Salvátorská 1

•  kostel Matky Boží před Týnem, 
Staroměstské náměstí

•  kostel Martin ve zdi, Martinská 8

•  kostel sv. Michala, V Jirchářích 14

•  rotunda Nalezení sv. Kříže, 
Karoliny Světlé

5. a 6. července
Putování po pražských kostelích spojených s českou 
reformací – poutnický program pro děti a jejich rodiče 
a pro zájemce o historii. Za vyplněný pas odměna 
na Ovocném trhu.

Slavnostní zakončení 
Husovských slavností 2015

Obecní dům, nám. Republiky, Praha 1

6. července
19.30 Slavnostní večer k 600. výročí mistra Jana 

Husa
 – FOK Praha, premiéra skladby Credo mistra 

Jana od J. Krčka
 – představení zlaté mince vydané ČNB 

k 600. výročí mistra Jana Husa



Poznáváme sbor – Eva TOMANOVÁ
Miloslava HOFMANOVÁ

 V této rubrice sborového dopisu bychom 
nadále rádi přinášeli rozhovory s různými 
lidmi z našeho sboru. Pro začátek padla 
volba na někoho, kdo se členem sboru stal 
teprve minulý týden (i když na bohoslužbách 
a dalších sborových akcích se potkáváme 
vlastně již několik let.) 

Odkud pocházíte?
Pocházím ze Sán, z obce vzdálené od Podě-

brad něco málo přes 10 km. Jako již dospělá a 
pracující jsem se odstěhovala do Velkého Ose-
ka, do bytu po mé babičce, kde bydlím se svým 
manželem Honzou v bytovce na náměstíčku u 
minerálky.
 

Jak jste našla cestu právě do našeho 
sboru?

Pracuji v Diakonii ČCE a právě zde jsem se 
seznámila s Bohumilem Bašteckým, takže 
první cesta do kostela do Poděbrad byla za 
ním. Proč jsem se ale rozhodla pro sbor ČCE 
v Poděbradech, proč jsem nezakotvila třeba 
v Libici nad Cidlinou, v Kolíně nebo i v Čásla-
vi? Nejspíš proto, že jsme se tu s mým manže-
lem cítili dobře, a tak jsme se domluvili, že 
budeme jezdit do Poděbrad. A to že jsem vů-
bec někde zakotvila, za to musím poděkovat 
svému muži.
 

Líbí se Vám ve sboru? Je něco, co 
postrádáte?

Ano, jak jsem již zmínila, cítíme se zde do-
bře a v tuto chvíli ani asi nic nechybí.
 

Co předcházelo Vašemu rozhodnutí 
dát se pokřtít?

Již od dětství jsem byla vychovávána ve 
víře, ale shodou okolností jsem narozdíl od 
mého bratra pokřtěna nebyla. Při studiu na 
JABOKU (VOŠ sociálně pedagogická a teolo-
gická škola) mě moji spolužáci nazývali hle-
dající a když jsme se potkali již po studiu, mezi 

Pozvánka

Kostel Církve československé husitské
(Dr. Horákové 561/44)
 
19:00 – 19:30

– program pro děti
19:30 – 20:00

– hudební vystoupení (varhany, kytara)
 
Kostel Českobratrské církve 
evangelické
(Husova 16)
 
17:00 – 19:00

– program pro děti (pečení)

Eva Tomanová se připravovala na křest více 
než půl roku a v neděli 3. května byla (spolu 
s malou Kristinou Richterovou) pokřtěna. 
Takže příležitost se představit.

jejich otázkami zazněla i tato: "Tak už jsi 
pokřtěná?" I to, že jsem zamířila pracovat do 
Diakonie ČCE určovalo moji cestu. A když 
jsme s Honzou chodili na přípravu k manžel-
ství, byla jsem již rozhodnutá.
 

Oblíbený biblický text, písnička?
Z písniček mám ráda třeba: Z tvé ruky, 

Pane můj (636).
 

A poslední otázka: Co Vám v životě 
působí největší radost?

Nejvíc mě těší, když mě Honza vytáhne do 
přírody, zdoláváme spolu nějaký kopec nebo 
jen tak jdeme lesem a tu a tam proběhne 
srnka. Takovéto výlety a vycházky mě dobíjejí 
pro moji práci, která mě stále baví. A radost 
mi v neposlední řadě dělá i to, že můžu být a 
potkávat se s lidmi, které mám ráda.
 

Děkuji za rozhovor.
Rádo se stalo.

 

– krátký orientační závod pro děti i dospělé 
(farní zahrada a okolí)

19:00 – 19:30
– koncert pěveckého sboru MAMÁTER

19:30 – 20:00
– představení evangelického sboru a kostela

21:00 – 21:30
– promítání filmu z cyklu Jeden svět

 
Doprovodný program

– výstava obrazů
(Jana Dubová – “Nezapomenu”)

– keramická dílna s Milanem Exnerem
– posezení, občerstvení (grilovaná kýta)

 
Kostel Povýšení svatého Kříže
(Palackého ul.)
 
20:00 – 23:00

– liturgický prostor a vybavení kostela
– předvedení varham, jejich mechanismus, 

hudební ukázky
– prohlídka věže a zvonů

 
 
 
 
 
 

Noc kostelů v Poděbradech

Pozvánka

 
Večer Ekklésia

 
Zdeněk Vojtíšek

 
Co je nového

na české
náboženské scéně?

 

Jak se u nás vyvíjí
různá náboženská hnutí?

Objevují se nové sekty?

Jsou ještě sekty tím
čím bývaly?

Co je dnes duchovně “in”?

 

 

středa
20. května 2015

 

Sborový sál
Českobratrské církve evangelické

Husova 16

 

V rámci otevřených večerů Ekklésia
Vás srdečně zveme

na přednášku a následnou besedu
s religionistou

Zdeňkem Vojtíškem.



adresa: Českobratrská církev evangelická
Husova 141
Poděbrady, 290 01

telefon: 325-612-638
mobil: 721-832-383
email: podebrady@evangnet.cz

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

adresát:

Stalo se ve sboru
Martin FÉR

 • Sborové shromáždění 15. března bez 
velkých diskuzí schválilo předložené zprávy i 
rozpočet na další rok.
• V neděli 22. března u nás byl hostem 

farář Jan Krupa a hovořil o svých zku-
šenostech s rozhovory s těžce nemocnými a 
umírajícími. Setkává se s nimi ve velké míře 
v hospici Citadela ve Valašském Meziříčí, kam 
jako farář dochází. Řeč také přišla na to, 
s jakými podmínkami se setkáváme v našich 
nemocnicích či u ošetřujích lékařů či sester. 
Po besedě byl oběd v režii Jirky Felkra.
• Ve středu prvního dubna jsme četli pa-

šije podle Jana.
• V rámci dotačního programu „Podpora 

obnovy kulturních památek“ Středočeského 
kraje jsme požádali o dotaci na opravu kultur-
ní památky Altánu Glorietu, který máme na 
farní zahradě a který je v havarijním stavu. 

V souvislosti s tím jsme nechali vypracovat 
projektovou dokumentaci, statický posudek a 
rozpočet. Získali jsme vyjádření památkářů.
• Od března u nás pracuje Adam, který je 

placen úřadem práce. Nyní převážně čistí te-
rasy u Glorietu nad cyklostezkou. Časem snad 
dojde i na opravu samotných teras. Už nyní 
ale tento prostor přestává vypadat jako džun-
gle a je hezké sledovat kolemjdoucí, jak si toho 
všímají.
• Staršovstvo rozhodlo, že každou třetí 

neděli v měsíci bude po bohoslužbách připra-
veno posezení u čaje a kávy. V neděli 19. 
dubna jsme se mimo to bavili o tom, co lidé ve 
sboru očekávají od faráře. 
• 22. dubna se v rámci městských oslav 

„70 let života v míru“ v  našem kostele konalo 
ekumenické shromáždění. Připravili jej zá-
stupci místních církevních společenství, kázal 
při nich místopředseda ekumenické rady cír-
kví a synodní senior Joel Ruml. Velkým zá-
žitkem byl hudební doprovod shromáždění 
improvizátorem Jiřím Stivínem, který spolu 
s naším církevním kantorem Ladislavem Mo-
ravetzem doprovázel také zpěv písní. Součástí 
bohoslužeb bylo i čtení jmen všech poděbrad-
ských občanů, kteří byli obětmi druhé světové 
války. Po bohoslužbách se konala vernisáž 
obrazů Jany Dubové, která přežila pobyt 
v koncentračním táboru a své vzpomínky vtě-
lila do cyklu obrazů pod názvem „Neza-
pomenu“. Výstava je stále přístupná ve 
sborovém sálu Ekklésia a bude až do Noci 
kostelů.
• Letos se plánuje konfirmace a tak se 

staršovstvo sešlo s konfirmandy a jejich rodiči 
a vzájemně jsme si předávali zkušenosti, které 
máme se svou konfirmací a konfirmačním 
cvičením.
• Seniorátního zájezdu do Žitavy a Ochra-

nova se z poděbradského sboru zúčastnilo 9 
lidí (a kdyby autobus nebyl zcela zaplněný, 
bylo by jich i více). 

• Zakoupili jsme novou sekačku na farní 
zahradu.

Sbírka darů Jeronymovy jednoty
Martin FÉR

Přiložený letáček Vám může pripomenout, 
že i letos do konce měsíce května probíhá 
pravidelná sbírka darů Jeronýmovy jednoty. 
Nezapomínejte na ni prosím. Jeronymova 
jednota je nadace, která formou půjček či darů 
pomáhá sborům s opravami jejich budov – 
kostelů i far. Sami jsme její prostředky 
několikrát využili a především menší sbory 
jsou na ní závislé. Je to forma vzájemné po-
moci uvnitř církve. O jejím konkrétním využití 
si můžete přečíst v letáčku.

Nezapomínejte samozřejmě ani na salár – 
pravidelný dobrovolný příspěvek členů sboru 
na jeho provoz. Výše saláru by měla odpovídat 
pěti procentům čistého příjmu. V současné 
situaci není taková výše saláru nezbytná, ale 
snažme se k ní postupně blížit, zvláště tam, 

kde to finanční situace umožňuje. Průměrná 
výše saláru v našem sboru byla v loňském roce 
2600,- Kč na jednoho dárce (podrobná čísla 
byla v minulém sborovém dopise).

Dary na Jeronymovu jednotu i salár můžete 
předávat v hotovosti po bohoslužbách nebo ve 
farní kanceláři, bezhotovostně pak převodem 

na účet č. 2400286385/2010. Salár je možné 
platit nejen jednorázovým bankovním pře-
vodem, ale i po menších sumách trvalým ban-
kovním příkazem. Dáváte-li přednost platbě 
složenkou, bude tato přiložena v příštím sbo-
rovém dopise.

 
Husovské slavnosti

v Poděbradech
 

sobota 13. června 
 

Kolonáda
(14:30)

 
Maranatha Gospel Choir

koncert
 

Miloš Rejchrt
Co je církev podle Husa? 

 
program pro děti

 
Modlitebna církve adventistů

(18:00)
 

ThDr. Martin Chadima
Skutečné důvody

upálení Mistra Jana Husa
 

Pozvánka


