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Milí čtenáři sborového dopisu,

v měsících září nebo říjen se v našich 
sborech obvykle slaví svátek zvaný Díkčinění 

za úrodu, za žně, za dary polí... Díkůvzdání. 
My ho budeme slavit v neděli 27. září. Snad do 
té doby dostanete tento dopis, ve kterém si 
opět můžete přečíst, co všechno se událo za 
posledních pár měsíců. Myslím, že toho bylo 
dost a že to bylo hodně dobré. Až budeme 
díky-činit a díky-vzdávat, můžeme to všechno 
zahrnout k té úrodě a žním a darům polí a 
zahrad. A pokud se k vám sborový dostane až 
po té díků-činící neděli, vůbec to nevadí - na 
díkůčinění není nikdy pozdě. 

Dobré počtení přeji.

Martin FÉR

Pravidelný týdenní program

Všechna setkání jsou otevřená a je 
možno se přidat.

Bohoslužby
(neděle, 9:45)
Během bohoslužeb program pro děti 
(nedělka) a koutek pro rodiče s malými 
dětmi (s možností poslechu bohoslužeb). 
Každou 3. neděli Káva po bohoslužbách.

Kavárnička
(pondělí, 14:30, v zimě od 14:00)
Setkávání (nejen) seniorů nad Biblí.

Setkávání maminek s dětmi
(čtvrtek, 9:00)

Biblické hodiny pro děti
(pátek, mladší děti [1. – 4. tř.] od 14:00, 
starší děti od 15:00)

Konfirmační
(pátek, 17:00)

Mládež
(každý druhý pátek dle domluvy, 20:00)

Nejbližší akce
 
Díkčinění
(neděle 27. září, 9:45)
Návštěva ze sboru ve Valašském Meziříčí. 
Káva po bohoslužbách.

Sjezd mládeže Litoměřice
(2. – 4. října) 

Víkendovka pro děti
(23. – 25. října)

Jak reagovat na příliv uprchlíků do 
Evropy?
(17. října, Mladá Boleslav)
presbyterní konference

Kalendář

Jak se v Bibli mluví o uprchlících
Výběr biblických veršů

Výběr několika starších biblických veršů 
k aktuální situaci. Místo slova „migrant“ 
nebo „uprchlík“ se v biblických časech použí-
valo slovo „host“, „příchozí“. Komentář a in-
terpretace je na vás.

I nastal v zemi hlad. Tu Abram sestoupil do 
Egypta, aby tam pobyl jako host, neboť na 
zemi těžce doléhal hlad. (Gn 12,10)

Oni (sodomští obyvatelé) však vzkřikli: 
"Kliď se!" A hrozili: "Sám je tu jen jako host a 
bude dělat soudce! Že s tebou naložíme hůř 
než s nimi!" Obořili se na toho muže, na Lota, 
a chystali se vyrazit dveře. (Gn 19,9) 

Host, který s vámi bude pobývat, může 
slavit hod beránka Hospodinu, ale bude jej 
slavit podle nařízení o hodu beránka, jak je 
určeno. Stejné nařízení jako pro vás bude pla-
tit i pro hosta a domorodce v zemi. (Nu 9,14) 

Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodi-
na, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci 
ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a 
tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, 
který žije v tvých branách. Po šest dnů budeš 
konat svou práci, ale sedmého dne přestaneš, 
aby odpočinul tvůj býk i osel a aby si mohl od-
dechnout syn tvé otrokyně i host. (Ex 20,10) 

Bude-li přebývat s tebou ve vaší zemi někdo 
jako host, nebudete mu škodit. Ten, kdo bude 
s vámi přebývat jako host, bude vám jako 
domorodec mezi vámi. Budeš ho milovat jako 
sebe samého, protože i vy jste byli hosty v ze-
mi egyptské. Já jsem Hospodin, váš Bůh.

(Lv 19,33n)

Nebudeš utlačovat hosta; víte přece, jak bý-
vá hostu v duši, neboť jste byli hosty v egypt-
ské zemi. (Ex 23,9) 

Ani svou vinici úplně nevysbíráš, nebudeš 
na své vinici paběrkovat spadaná zrnka; pone-
cháš je pro zchudlého a pro hosta. Já jsem 
Hospodin, váš Bůh. (Lv 19,10) 

Vždyť Hospodin, váš Bůh, je Bůh bohů a 
Pán pánů, Bůh veliký, všemocný a vzbuzující 
bázeň, který nebere ohled na osobu a nepřijí-
má úplatek, ale zjednává právo sirotku a vdo-
vě, miluje hosta a dává mu chléb a šat. Milujte 
tedy hosta, neboť jste byli hosty v egyptské 
zemi. (Dt 10,17-19)

Shromáždi lid, muže i ženy a děti i hosta, 
který žije v tvých branách, aby slyšeli a učili se 
bát Hospodina, vašeho Boha, a bedlivě dodr-
žovali všechna slova tohoto zákona. (Dt 31,12)

Nebudeš si hnusit Edómce, neboť to je tvůj 
bratr. Nebudeš si hnusit Egypťana, neboť jsi 
byl hostem v jeho zemi. (Dt 23,8) 

Hospodine, vyslyš mou modlitbu, přej mi 
sluchu, když o pomoc volám, nebuď k mému 
pláči hluchý. Vždyť jsem u tebe jen hostem, 
příchozím, jako všichni otcové moji. (Ž 39,13) 

Ve víře zemřeli ti všichni, i když se splnění 
slibů nedožili, nýbrž jen zdálky je zahlédli a 
pozdravili, vyznávajíce, že jsou na zemi jen ci-
zinci a přistěhovalci. (Žd 11,13)

Bratrská láska ať trvá; s láskou přijímejte i 
ty, kdo přicházejí odjinud – tak někteří, aniž 

to tušili, měli za hosty anděly. (Žd 13,1) 

A řekli faraónovi: "Přišli jsme, abychom 
v této zemi pobývali jako hosté, poněvadž pro 
ovce tvých otroků nebyla žádná pastva; na ke-
naanskou zemi těžce dolehl hlad. Dej svolení, 
ať tvoji otroci mohou sídlit v zemi Gošenu."

(Gn 47,4) 



Letní tábor Bohuslavice
Martin FÉR

Také letos jsme na sborový tábor pro děti 
vyrazili do Bohuslavic u Konice (okres Prostě-
jov). Je to sice daleko, ale vyplatí se to (tedy 
ne finančně, ale děkujeme při této příležitosti 
městu Poděbrady, že tábor podpořilo svými 
dotacemi). Tábořiště patřící pionýrům je ide-
ální – na louce mezi lesy, v přírodě, celkem 
vzdálené od nejbližší vesnice, takže řev uná-
šené oběti na začátku noční hry o půlnoci sice 
vzbudí tábor, ale ne domorodce (nebo jsou na 
to možná zvyklí). Prostor vyběhnout do lesa, 
sbírat dříví, honit se za vlajkou nebo fáborky. 
Udělat oheň, sám si v kotlíku uvařit večeři. 
Naučit se vázat uzle, ošetřit raněného. Učit se 
samostatnosti. Být s druhými a poznávat nové 
tváře. Celotáborová hra se jmenovala „Brána 
času“ a děti rozdělené do skupin zachraňovaly 
svět před smrtelnou epidemií. Skrz bránu ča-
su procházeli do různých období (Čína, Egypt, 
Divoký západ, první světová válka), kde získá-
valy artefakty, s jejichž pomocí se pak dostaly 
do budoucnosti a hledaly lék. Názvy skupinek: 

Kynedrilové, Peroxidové, Marťánci, Clavini. 
Svět byl samozřejmě zachráněn. Taky jsme si 
vyrobili svého „emoka“ (dřevěné alterego) a 
každý večer každý musel něčího emoka pohla-
dit nebo zatlouct do země – podle toho, jak 
nás jeho tvůrce potěšil nebo naštval.

Letos nás bylo 15 vedoucích a 27 dětí. Zá-
klad zůstává, ale stále přibývají noví lidé – jak 
mezi vedoucími, tak mezi dětmi. Některé děti 
plynule přecházejí mezi vedoucí a tak to má 
být. Letos jsem se trochu bál, že už nás je ve-
doucích skoro moc – zažil jsem, že to i nedě-
lalo dobrotu. Ale to jsem se spletl! Množství 
v našem případě znamenalo zmnožení kvality, 
zápalu a invence. Ani větší osazenstvo kuchy-
ně se nepopralo. Takže už jen doufám, že se 
brzo objeví nějaký nový hlavní vedoucí a budu 
to moc předat. Letos nám vařily Lenka 
Vidačišová z Bystřičky, Jana Férová z Podě-
brad, Stěpánka Kopřivová z Loučně a vypo-
máhala Anička Maňásková. Duchovní pro-
gram nejen pro mladší děti také letos krea-

tivně pojala Lucka Kráčmarová z Prahy a jako 
obvykle přinášela nápady a inspiraci, jak tábo-
rové dění zkrášlit. O zdraví se nám starala 
Jana Férová ze Srbců. Mezi stálice, na které se 
dá spolehnout a jezdí s námi pravidelně jsou 
Lucka Drahokoupilová z Kánína a z Poděbrad 
Tim Hudcovic, Rebeka Hudcovicová a Kačka 
Mičánková. Letos poprvé (a doufáme, že ne 
naposledy) s námi jeli Terka Bodnárová (tý-
den předtím ještě Kafková) s manželem  Ro-
nem a zase vnesli něco nového – mimo jiné 
nás inspirovali svou poctivou a důslednou pří-
pravou a elánem. No a vyštudovaný veterináři 
se vždycky hodí, vždyť člověk je taky živočich. 
Nakonec třeba zmínit i „praktikanty“ Evu 
Kráčmarovou a Jonáše Féra, kteří loni byli 
ještě na té druhé straně mezi dětmi a letos už 
jim to skvěle šlo mezi vedoucími. Takže všem 
díky za príma týden. 

P.S. Potáborová víkendovka (pro starší dě-
ti) se chystá na 23.–25. října.



První červnovou neděli v našem sboru pro-
běhla po čtyřech letech opět konfirmace. Kon-
firmováno bylo sedm mladých lidí – Jan a 
František Exnerovi, Jonáš Fér, Natálie Fran-
číková, Igor Ivanov a Anna Maňásková. Navíc 
byl pokřtěn Jakub Hroník. 

Někteří na konfirmační chodili i tři roky. O 
proměnách konfirmace a konfirmačního cvi-
čení mluvil Petr Gallus na letošní Polabské 
evangelické pouti – asi není ani v Poděbra-
dech nic nového, že se při konfirmačním 
neučíme zpaměti dlouhé biblické texty, ani 
katechismové otázky a odpovědi, ale snažíme 
se spíš mluvit o tématech souvisejících s křes-
ťanskou vírou v evangelickém podání, o bibli a 
jejích příbězích. Pracovali jsme s novými kon-
firmačními pracovními listy s názvem „Dva-
krát měř a jednou věř“. Pouštěli jsme si filmy, 
zpívali atd. Na konci jsme se také sešli se 

staršovstvem a rodiči, ale žádné zkoušení ne-
bylo (naštěstí), zato jsme si pěkně promluvili i 
zavzpomínali, jak to bylo při naší konfirmaci 
(rozuměj při konfirmaci členů staršovstva a 
rodičů).

Letos od září začíná nový cyklus konfir-
mačního cvičení. V tuto chvíli je přihlášeno 
pět konfirmandů ve věku od 13 do 15 let. 
Scházet se budeme v pátek od 17 hodin. Ještě 
je možné se do skupinky přidat. Víte-li o 
někom, kdo by měl zájem seznámit se s křes-
ťanskou vírou, světem biblických příběhů a 
rozšířit naše společenství, dejte mu vědět! 
Konfirmační cvičení může být také přípravou 
ke křtu pro děti, které ještě pokřtěny nebyly. 

Přidejte se! Stačí jen zavolat nebo napsat.
(t: 721–832–383, e: martin.fer@evangnet.cz)

Konfirmace a konfirmační
Martin FÉR

Milí členové sboru! 

Ke sborovému dopisu je jako každo-
ročně přiložena složenka. (Omlouváme 
se, že s tou loňskou byly na poště problé-
my, letos už se to snad nebude opakovat.) 
Pro mnoho z vás je to bezpředmětné – 
salár platíte pravidelným měsíčním či je-
dnorázovým příkazem, nebo jste přinesli 
peníze osobně. Vás ostatní prosíme, aby-
ste na salár – finanční částku, která slouží 
k pokrytí provozních nákladů sboru a cír-
kve (zejména provoz kostela, fary, akcí, 
které se konají, perosnálního fondu, 
repartic apd.) – nezapomněli. Jaké tyto 
náklady jsou, jste se mohli dozvědět v ú-
norovém vydání sborového dopisu. I to, 
jaká je průměrná výše saláru. Proto ten-
tokrát bez čísel – je to zkrátka na vás,  
kolik můžete a kolik chcete svému sboru 
dát. 

Děkujeme. 

Vaše Staršovstvo

Složenka

Na srpnovém staršovstvu jsme si uvědomili, 
že náš sbor letos slaví kulaté 120. výročí od 
svého vzniku. Tedy „vzniku“ - od doby kdy se 
stal samostatným sborem. To společenství už 
se tu scházelo od roku 1870 jako kazatelská 
stanice libického sboru, od roku 1878 už mělo 
i svůj kostel. Být samostatným sborem se 
evangelíci v Poděbradech rozhodli už v roce 
1892, jenže než to ve Vídni zúřadovali, tak byl 
rok 1895. Letmým nahlédnutím do kronik 
jsme zjistili, že kulaté výročí stoleté se 
připomínalo, ale třeba při tom padesátém v 
roce 1945 J. B. Jeschke píše, že se nemáme 
obracet do minulosti, ale do budoucnosti... 
Něco málo historie by se slušelo připomenout, 
tak třeba příště. Pokud doma naleznete něco, 

co by se mohlo k dějinám sboru hodit, dejte 
prosím vědět.

Na srpnovém staršovstvu jsme si uvě-
domili, že náš sbor letos slaví kulaté 120. 
výročí od svého vzniku. Tedy „vzniku“ – od 
doby, kdy se stal samostatným sborem. To 
společenství už se tu scházelo od roku 1870 
jako kazatelská stanice libického sboru, od 
roku 1878 už mělo i svůj kostel. Být samo-
statným sborem se evangelíci v Poděbra-
dech rozhodli už v roce 1892, jenže než to ve 
Vídni zúřadovali, tak byl rok 1895. Letmým 
nahlédnutím do kronik jsme zjistili, že ku-

Výzva

laté výročí stoleté se připomínalo, ale třeba 
při tom padesátém v roce 1945 J. B. Jeschke 
píše, že se nemáme obracet do minulosti, 
ale do budoucnosti... 

Něco málo historie by se slušelo připo-
menout. Pokud tedy doma naleznete něco, 
co by se mohlo k dějinám sboru vztahovat 
(fotografie, novinové výstřižky, dobové 
dokumenty, korespondence), dejte prosím 
vědět.

Staršovstvo

120 let sboru
Žádost o pomoc při pátrání
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Stalo se ve sboru
Martin FÉR

• Další hostem večera Ekklésia (a to po 
patnácti letech již podruhé) byl 20. května 
religionista Zdeněk Vojtíšek. Na svěží a 
poměrně dobře navštívené besedě promluvil o 
tom, co je nového na české náboženské scéně.
• Při svatodušních bohoslužbách byla po-

křtěna Sofie Šuková.
• Pátek 29. května opět patřil Noci kos-

telů, která se opět vydařila. Zástupy ná-
vštěvníků od nejmladších po nejstarší byly 
přilákány orientační procházkou po farní za-
hradě, kterou připravil klub „Běhej Podě-
brady“, v kostele vystoupil pěvecký sbor 
Mamáter, opět byla připravena výstavka k his-
torii sboru, zvláště u konfirmačních fotografií 
se mnozí zastavovali. Podle toho, že z gri-
lované kýty tentokrát nezbylo téměř nic, sou-
díme, že návštěvnost byla letos velmi dobrá a 
snad si návštěvníci i odnesli víc, než jen plný 
žaludek.
• Již tradičně jezdíme na sborový zájezd 

v neděli po Noci kostelů - tentokrát směr Be-
roun a po Husových stopách na hrad Krako-
vec a Křivoklát. V Berouně jsme navštívili 
medvědy Vojtu, Kubu a Matěje a poté boho-
služby. Na Krakovci – místě Husova pobytu 
před odchodem do Kostnice – nás svým nad-
šeným výkladem strhnul kastelán pan Jiří 
Sobek. 
• Konfirmace byla 7. června a pokřtěn při 

ní byl Jakub Hroník. Více o konfirmaci na 
jiném místě dopisu.
• I v Poděbradech jsme letos připomenuli 

kulaté Husovo výročí a protože jsme nechtěli 
tříštit celocírkevní oslavy v červenci, uspo-
řádali jsme ty poděbradské v sobotu 13. čer-
vna a to spolu s ostatními církvemi na kolo-
nádě. O Husovi přednášel Miloš Rejchrt a 
zpíval gospelový sbor Maranatha Gospel 
Choir. Pozdrav pronesl i starosta města La-

dislav Langr. Účast členů sboru byla spíš 
slabší. Večer pak byla ještě přednáška his-
torika Martina Chadimy ve sboru Církve 
adventistů sedmého dne.
• Husovské oslavy v Praze proběhly 6. a 7. 

července a dle reakcí účastníků se vydařily. 
Program byl bohatý a každý si mohl něco 
najít. Největším nepřítelem bylo tentokrát asi 
vedro.
• Rodinná dovolená proběhla opět v Ro-

kytnici od 12. do 19. června, chalupa Vltava 
byla zaplněná do posledního místečka. 
• Letní tábor se konal opět v Bohuslavi-

cích od 18. června. Více na jiném místě sboro-
vého dopisu.
• Léto se vydařilo a teplé letní večery u-

možnily pravidelnější promítání filmů na farní 
zahradě. Zpravidla se promítalo ve středu od 
devíti večer, kdo chtěl, mohl přijít dříve a po-
sedět při skleničce oblíbeného nápoje a jiných 
pochutin. Filmy jsme většinou vybírali hlaso-
váním z předem dané nabídky. Pro historii u-
vádíme, že jsme sledovali filmy: Život Briana, 
Druhá tvář neděle, Viridiana, Jean od Florety, 
Manon od pramenů, Metoda.
• Ujala se (a i o prázdninách pokračovala) 

tradice kávy po bohoslužbách při třetí neděli 
v měsíci. Podstatné pro tuto tradici je, že ji má 
někdo organizačně na starosti a domluví, aby 
byla připravena nejen káva, ale i buchta či ko-
láč. A v tom se sestry nedají zahanbit. Výjimka 
bude v září, kdy bude Káva po bohoslužbách 
až 4. neděli, vzhledem k návštěvě, která při-
jede ze sboru ve Valašském Meziříčí.
• V sobotu 13. září se konala již 12. (nebo 

13. ?) Polabská evangelická pouť a jako mnoho 
dalších akcí v letošním roce se vyvedla – i díky 
pozvaným přednášejícím: Svěží byla před-
náška Petra Galluse o konfirmaci (Konfirmace 
včera, dnes – a zítra?), děti bavila dílna se 

spisovatelkou Klárou Smolíkovou nad jejími 
knížkami o Husovi (H.U.S. – Hus úplně svě-
tovej), s menšími dětmi připravil a zazpíval 
dramatickou Baladu o Husovi mladobole-
slavský farář Jonatan Hudec. Hranici se sice 
zapálit nepodařilo, ale Hus shořel, takže to 
dopadlo dobře. Počasí se také vydařilo. A 
dobrou tečkou byl oběd Jirky Felkra. Díky 
všem za pomoc při přípravě a organizaci.  
• Svou úvodní schůzku měla mládež, snad 

se letos začne scházet – každopádně k tomu 
má vůli a díky novým konfirmandům už nás je 
docela dost. Chystáme se na Sjezd mládeže do 
Litoměřic.
• Na terasách probíhají čistící práce. 

Chystáme se opravovat Gloriet, začínáme shá-
nět peníze. Od kraje to zatím nevyšlo. 
• Pořídili jsme bezdrátové mikrofony (vy-

užity hned při Polabské evangelické pouti). 
• Kdo si pamatujete ve sborové kanceláři 

velký zelený stůl, tak vězte, že nyní již je žlutý, 
protože zelená plocha byla nenávratně poč-
márána, potrhána a poničena nesčetným a ne-
odhalitelným množstvím účastníků biblických 
hodin (pro děti) a konfirmačních cvičení. Uvi-
díme, jestli nový povrch také vydrží alespoň 
osmdesát let.

Stalo se ve sboru…


