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ZÁŘÍ 2016

 
NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI
 
Polabská evangelická pouť
(sobota 10. září, 9:30)
 
Sjezd mládeže
(7. – 9. října)
 
Sborový den
(neděle 16. října, 9:45)
Hostem dne bude Bernard Martin.
 
Neděle díkčinění
(neděle 30. října, 9:45)
 
Potáborová víkendovka
(21. – 23. října, může se změnit)
 
PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ
 
Bohoslužby
(neděle, 9:45)
 
Kavárnička
(pondělí, 14:30, v zimě od 14:00)
Setkávání (nejen) seniorů nad Biblí.
 
Setkávání maminek s dětmi
(čtvrtek, 8:30, první setkání 11. září)
 
Biblické hodiny pro děti
(pátek, nový čas po domluvě)
 
Konfirmační
(nový termín po domluvě, první setkání 
v týdnu od 12. září)
 
Mládež
(nový termín po domluvě)
 
Střední generace
(každou druhou středu v měsíci, 19:30, 
první setkání 14. září)
 

Kalendář

Interview
(autor neznámý)

"Pojď dál," řekl Bůh. "Tak ty bys se mnou 
chtěl udělat interview?"

"Jestli máš čas," řekl jsem. Bůh se usmál a 
odpověděl: "Můj čas je věčnost, a proto je ho 
dost na všechno. A co se mě vlastně chceš 
zeptat?"

"Co tě na lidech nejvíc překvapuje?"
Bůh odpověděl: "To, že je nudí být dětmi, a 

tak pospíchají, aby dospěli, a když jsou dospě-
lí, zase touží být dětmi. Překvapuje mě, že 
ztrácejí zdraví, aby si vydělali peníze, a pak 
utrácejí peníze za to, aby dali do pořádku své 
zdraví. Překvapuje mě, že se natolik strachují 
o budoucnost, že zapomínají na přítomnost, a 
tak vlastně nežijí ani pro přítomnost ani pro 
budoucnost. Překvapuje mě, že žijí, jakoby ne-
měli nikdy umřít, a že umírají, jako kdyby nik-
dy nežili."

Bůh mě vzal za ruce a chvíli jsme mlčeli. 
Pak jsem se zeptal: "Co bys chtěl jako rodič 
naučit své děti?"

Bůh se usmál a odpověděl: "Chci, aby 
poznali, že nemohou nikoho donutit, aby je 
miloval. Mohou jen dovolit, aby je druzí mi-
lovali. Chci, aby poznali, že nejcennější není 
to, co v životě mají, ale koho mají. Chci, aby 

poznali, že není dobré porovnávat se s dru-
hými. Každý bude souzen sám za sebe, ne 
v nějaké skupině lidí. Chci, aby poznali, že bo-
hatý není ten, kdo má nejvíc, ale ten, kdo po-
třebuje nejméně. Chci, aby poznali, že trvá jen 
pár vteřin způsobit lidem, které milujeme, 
hluboká zranění, ale trvá mnoho let, než se ta-
ková zranění uzdraví. Chci, aby se naučili od-
pouštět, odpouštět skutkem. Chci, aby věděli, 
že jsou lidé, kteří je velmi milují, ale kteří ne-
vědí, jak své city vyjádřit. Chci, aby věděli, že 
za peníze si mohou koupit všechno kromě ště-
stí. Chci, aby poznali, že opravdový přítel je 
ten, kdo o nich všechno ví, a přesto je má rád. 
Chci, aby poznali, že vždycky nestačí, aby jim 
odpustili druzí, ale že oni sami musejí od-
pouštět."

Chvíli jsem tam seděl a těšil se z Boží pří-
tomnosti. Pak jsem Bohu poděkoval, že si na 
mě udělal čas. Poděkoval jsem mu za všechno, 
co pro mě a mou rodinu dělá.

A Bůh odpověděl: "Kdykoli. Jsem tu 24 ho-
din denně. Jen se zeptej a já ti odpovím."

Lidé zapomenou, co jste řekli. Lidé zapo-
menou, co jste udělali, ale nikdy nezapome-
nou, jak se vedle vás cítili.
 

 
Milí čtenáři sborového dopisu,

 
na sklonku léta je tu jako obvykle přehled 

toho, co se za prázdniny událo. Opět toho bylo 
dost, a aby trochu vyniklo, jak to bylo krásně 
pestré,  máte to tentokrát výjimečně v barvě i 
vy, čtenáři tištěné verze. Podstatné jsou i poz-
vánky a nástin letošního podzimního kalendá-
ře. No a pak ten Gloriet – s tím ještě bude 
v nadcházejících měsících plno starostí – ale 
když se postará každý z vás trochu, tak to ne-
bude tak zlé. No a něco z historie sboru a je-
dno malé interview. Příjemné počtení!
 
 

Martin Fér

Altán Gloriet poděbradská kulturní památka
 
Odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS GLORIET na telefonní číslo 87 777 přispějete na opravu 
této památky. Celoroční podporu tohoto projektu zahájíte odesláním dárcovské SMS ve tvaru
DMS ROK GLORIET na stejné telefonní číslo. Potom Vám bude každý měsíc po dobu jednoho 
roku účtována jedna DMS.
 
Cena DMS je 30 Kč, Sbor ČCE v Poděbradech obdrží 28,50 Kč. Více na www.darcovskasms.cz



Konečně se nám letos podařilo vyrazit 
s konfirmandy a částí mládeže na společnou 
prázdninovou akci. S koly jsme vyrazili vlakem 
do Kunčic nad Labem a poté jsme jeli podle Labe 
(po labské cyklostezce) až do Poděbrad. 
Přespávali jsme na farách (Dvůr Králové, 
Hradec Králové a Přelouč), a tak jsme také 
trochu poznali, jak to kde funguje. Denní trasy 
byly tak akorát (40 - 50km), občas jsme zkusili i 
zkratky, které cestu trochu protáhly. 
Zajímavým poznatkem bylo, že k běžnému 
vybavení far v královéhradeckém seniorátu 
patří stolní fotbálek...

Před kostelem 
v Hradci Králové

Na Kuksu

Před kostelem 
v Přelouči

Někdy se muselo opravovat…
A zase doma…

v lázních… u pramene…

Dobrá příprava

Odvaha

Sport

Napětí

Kultura

Tým



program
9:30 Vše co jste chtěli vědět o misii a báli jste se zeptat

aneb snaha o otevřenou církev
přednáší Radim Žárský

12:30 Oběd
13:30 Koncert Ten Sing Želiv

Program pro děti
více na http://podebrady.evangnet.cz

v sobotu 10. září 2016 v Poděbradech
Polabská Evangelická Pouť

Letošní tábor dětí z našeho sboru 
probíhal třetí týden v srpnu na 
tábořišti Lovětín u Batelova. 
Nesl se v duchu Harryho Pottera 
a jeho kouzelnického světa.

Nástupiště 9 a 3/4
Moudrý klobouk v akci

Cestou necestou

Brumbál

Bradavice
Vyvítekdo poražen

na ehm… hlavu !

Domácí skřítci stávkovali…

Hůlka si vybírá 
kouzelníka…

jedině hlučně!

Rozcvička?!??!!!!



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:

• Květnové brigády na farní zahradě a 
v kostele se zúčastnilo na 15 pracantů a zase o 
kus dál vyčistili terasy pod Glorietem, umyli 
okna v kostele a uklidili půdu za Ekklésií.
• Na sborový zájezd jsme vyrazili tento-

krát netradičně před Nocí kostelů. Autobus 
jsme opět zcela zaplnili, navštívili Čapkovu 
Strž, bohoslužby v Dobříši, tamní zámeckou 
zahradu, v Příbrami se naobědvali a důlním 
vláčkem projeli tamní doly.
• Noc kostelů proběhla opět úspěšně, 

součástí byl koncert pěveckého sboru WeKvět, 
orientační procházka, tvořivé dílny pro děti, 
grilovaná kýta, prohlídka zajímavostí z farního 
archivu, večerní koncert u Glorietu. Navštívila 
nás též televize a natočila reportáž.
• Hned po Noci kostelů přijel celocírkevní 

kantor Ladislav Moravetz a s dětmi nacvičil 
několik písní, které jsme pak hráli a zpívali 

v neděli při bohoslužbách. Bylo to velmi vyda-
řené a záznam z bohoslužeb naleznete na na-
šem webu.
• Sešla se akční skupina pro opravu a pro-

pagaci Glorietu.
• Proběhla renovace zašlé podlahy v Ekk-

lésii (60 tis. Kč)
• Na sborovou dovolenou jsme tentokrát 

jeli do „Chatek na jihu“ u Třeboně.

Stalo se ve sboru

• Proběhla výměna oken na faře (650 tis. 
Kč)
• Konalo se výběrové řízení na opravu 

Glorietu.
• Dětský tábor proběhl v Lovětíně u 

Batelova.
• Během léta proběhla čtyři večerní 

promítání filmu na farní zahradě, jichž se 
zúčastnilo od jednoho do dvaceti diváků.

Poděbradští faráři – František Šustr
Ze sborové kroniky1) vybral Jiří ŠAMŠULA 

 

(…) Byl to typický syn probuzeného Pod-
řipska, syn patriarchálního bechlínského pís-
máka; jeho srdce hořelo láskou k národu a 
k církvi, jejímž byl služebníkem. Miloval své 
drahé Podřipsko a byl mu v této lásce věrný. 
Poděbradům věnoval více než dvacet let hor-
livé práce.

Narodil se 3. září 1868 v Bechlíně u Rou-
dnice, studoval v Praze, Vídni, Halle, Ženevě a 
Edinburku. Ovládal plynně několik jazyků. 
7. V. 1893 byl ordinován k duchovenskému 
úřadu dp. superintendentem J. E. Szalatna-
yem ve Velimi, kde byl tehdy vikářem. V ro-
ce 1889 se stal farářem nově založeného sboru 
v Opolanech. Charakteristickou památkou na 
jeho působení a smýšlení je opolanský hřbi-
tov; na tom je totiž demokratická rovnost. Ne-
dovolují se tam žádné hrobky aneb nákladné 
hroby, ani se neprodávají žádná místa. Rovy 
jsou ve stejném pořadí vedle sebe, každý hrob 
je opatřen stejnou mramorovou deskou se 
jménem a dátem úmrtí zemřelého. Chudým 
opatří desku sbor.

Po smrti zdejšího faráře dp. A. L. Jelena 
stal se František Šustr farářem v Poděbra-
dech. Dobu jeho zde působení možno nazvat 
požehnanou. Horlivě se staral o svůj milovaný 
sbor a přece ještě nalezl čas k přerozmanité 
práci kulturní, literární i politické. Napsal do-
sud nejužívanější „Katechismus pro českobra-
trské evangelické dítky a konfirmandy“2), pře-
ložil z francouzštiny vysvětlivky spisu „Čtyři 
evangelia a Skutkové sv. apoštolů“, uveřejnil 
přemnohé essaye, stati a články, týkající se 
zájmů církve českobratrské. Jako člen okre-
sního školního výboru mnohé dobré věci pro-
spěl. Od r. 1926 byl předsedou českosloven-
sko–dánské společnosti a jako vlivný člen 
strany republikánské3) často měl příležitost 
podporovat věci stavu a národu prospěšné. 
Pro zásluhy o pěstění vztahů českosloven-
sko–dánských byl vyznamenán řádem Danen-
broya. Osobně byl vlídný, hotový posloužit 
každému, komu mohl, v hlásání zásad nábo-
žensko–mravních byl přísný, nekompromisní 
a nebojácný, pohotový řečník, muž všestranně 
vzdělaný a věrný nositel českobratrských zá-
sad. Když skoro čtyřicet let věnoval službě 
národu a církvi, odešel 1. ledna 1931 na za-
sloužený odpočinek. Žel Bohu, že se mu dlou-
ho netěšil, právě když byla psána tato část 
kroniky, koncem srpna 1933, stižen byl zá-
chvatem mrtvice a 19. října se rozžehnal s ná-
mi navždy. Oplakán věrnou chotí a řadou blíz-
kých příbuzných, oželen tisícihlavými zástupy 
přišel naposledy z Prahy v to svoje milé Pola-
bí, aby na tichém hřbitově v Libici n. C. čekal 
hlasu Páně vzkříšení. 
 

Zápis pokračuje líčením dění v r. 1931, začí-
ná krátkým hodnocením práce faráře Šustra 
v poděbradském sboru.

Rok tento byl rokem velikých změn v našem 
sboru. Od 1. ledna t. r. odešel totiž do výslužby 
druhý farář poděbradského sboru, dp. Franti-
šek Šustr, který zde působil od r. 1910. Na No-

vý rok kázal v Poděbradech naposled. Sbor 
poděbradský i poděbradská veřejnost ho bude 
vzpomínati jako zastánce práv Českobratrské 
církve evangelické a jako věrného kazatele 
Slova Božího. Vedl poděbradský sbor v dalším 
jeho vývoji duchovním i vnějším a podařilo se 
mu za doby jeho působení dáti mu pečeť pev-
ného sboru, jehož členové pochopili, co je 
smyslem církve. Možno říci, že se sbor vnitřně 
utvrdil a že mu byly dány znatelné předpokla-
dy, aby obstál a prokázal se býti v budoucnu 
duchovně nadějnou částí protestantské církve. 
Za působnosti svého druhého faráře stal se 
sbor významným pro celou církev. Zdejší měs-
to v této době dvacetiletého působení faráře 
Františka Šustra vzrostlo nečekanou měrou 
v lázeňské město české, kterážto okolnost za-
čala sem přiváděti celou řadu hostí z našich i 
cizích církevních kruhů, kteří byli tak upo-
zorňováni jednak na sbor a i na jeho dobrého 
kazatele. Jméno sboru, již z působnosti jeho 
prvního výtečného faráře dp. Al. Jelena zná-
mé, nabylo za působení dp. Fr. Šustra nového 
významu. Jestliže však sbor měl již prací 
těchto svých duchovních vytčené směrnice, 
tím palčivější se stala otázka nástupce. Farář 
Fr. Šustr nikoho za svého nástupce sboru neo-
značil. Jakkoliv uměl pevně říditi běh a osudy 
sboru, ponechal mu naprostou volnost ve vol-
bě nástupce. (…)

Dále kronikář líčí, jak se hledal a nalezl 
Šustrův nástupce, jímž se stal J. B. Jeschke. 
 

Poznámky:
1) „Kronika I“, s. 138–141. 
2) Katechismus pro českobr.ev.dítky a 
konfirmandy, Poděbrady, 1925.
3) Míněna je Republikánská strana 
zemědělského a malorolnického lidu, dříve 
Agrární strana (lidově Agrárníci), jeden z 
nejvlivnějších hráčů na politické scéně první 
republiky.
 
 


