
Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Poděbradech
SBOROVÝ DOPIS

KVĚTEN 2017

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI
 
Svatodušní neděle – Konfirmace
(4. června)
 
Noc kostelů
(9. června)
 
Tábor pro školní děti  
(16. – 26. července)
 
Tábor pro předškolní děti s do-
provodem
(26. – 29. července)
 
Rodinná dovolená 
(29. července – 5. srpna)
Třeboňsko, Chatky na jihu
 
Letní pobyt mládeže
(21. – 27. srpna, vandr po Valašsku)
podrobné info a pozvánky na stránkách 
http://podebrady.evangnet.cz
 
ZE SENIORÁTU
 
Rodinná neděle
(28. května, Nymburk)
 
Setkání mladší mládeže
(27. – 28. května, Nymburk)
 
Presbyterní konference
(3. června, Český Brod)
podrobné info a pozvánky na stránkách 
http://podebradsky-seniorat.evangnet.cz
 
PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ
 
Bohoslužby
(neděle, 9:45)
 
Kavárnička
(pondělí, 14:30, v zimě od 14:00)
 
Setkávání maminek s dětmi
(čtvrtek, 9:00)
 
Biblické hodiny pro děti
(pátek, 15:30)
 
Konfirmační
(pátek, 17:00)
 
Mládež
(pátek, 20:00, po domluvě)

Kalendář

 
Když nastal den Letnic, byli všichni 

shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl 
hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, 
a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim 
jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na kaž-
dém z nich spočinul jeden; všichni byli na-
plněni Duchem svatým a začali ve vytržení 
mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával 
promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní židé ze 
všech národů na světě, a když se ozval ten 
zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože 
každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. 
Byli ohromeni a divili se: „Což nejsou všichni, 
kteří tu mluví, z Galileje? Jak to, že je slyšíme 
každý ve své rodné řeči: Parthové, Médové a 
Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a 
Kappadokie, Pontu a Asie, Frygie a Pamfylie, 
Egypta a krajů Libye u Kyrény a přistěhovalí 
Římané, židé i obrácení pohané, Kréťané i 
Arabové; všichni je slyšíme mluvit v našich 
jazycích o velikých skutcích Božích!“ Žasli a 
v rozpacích říkali jeden druhému: „Co to má 
znamenat?“ Ale jiní říkali s posměškem: 
„Jsou opilí!“

(Skutky 2,1-13) 
 
…Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a 

přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí. Vy-
trvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, 
lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila 
bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho 
zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli 
pospolu a měli všechno společné. Prodávali 
svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, 
jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali 
svorně v chrámu, po domech lámali chléb a 
dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srd-

cem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A 
Pán denně přidával k jejich společenství ty, 
které povolával ke spáse. 

(Skutky 2,41-47)
 
Na svatodušní neděli (50 dní po Velikono-

cích) slavíme narozeniny církve. Víra už 
vskrytu v učednících pulsovala od velikonoční 
neděle, ale když byl seslán Duch svatý, tak vy-
lezla na světlo dne, začala dostávat konkrétní 
obrysy ve společenství církve. Přestala být 
jenom něčím, co se týkalo pár vyvolených 
učedníků. S neobyčejnou silou se rozeběhla do 
světa a začala oslovovat i další. A ten děj trvá 
dodnes.

Duch a církev. Nad obojím máme myslím 
rozpaky, anebo alespoň mnozí okolo nás. 
Duch svatý – co to je? Kdo to je? Snad nějaký 
pohádkový přízrak, či co? Je vidět, cítit? Mít 
Ducha svatého, být jím naplněn – neznamená 
to jenom vznášet se někde v oblacích, mluvit 
nesrozumitelnou náboženskou řečí, být mimo 
realitu? A církev: to je přece ta organizace, 
která nutí lidi poslouchat nějaké strnulé 
učení. Organizace, které naopak duch chybí a 
jde jí jenom o dušičky, o majetek, o přežití, 
stará se o zchátralé kostely a přitom také 
hovoří nějakou nesrozumitelnou hatmatilkou. 
Bezduchá a strnulá organizace. 

Duch a církev. Obojí v tom příběhu stojí ve-
dle sebe, jedno k druhému patří. 

Nejprve Duch. Jeho seslání je vylíčeno jako 
mimořádná událost. Hukot, vichr, ohnivé ja-
zyky. Jenže za vnější mimořádností toho obra-
zu se objeví něco úplně „obyčejného“ – dar 
srozumitelnosti. Učedníci plni Ducha svatého 
vyjdou mezi lidi ze všech národů, mluví k nim 

Sestry, bratři, milí přátelé sboru,
 
chceme Vás tímto dopisem pozdravit v čase 

před svatodušními svátky – chystá se při nich 
opět po dvou letech slavnost konfirmace. Rádi 
bychom vás také pozvali na další akce, které 

v následujícím období chystáme – je to zejmé-
na Noc kostelů, na kterou se těšíme a chceme 
při ní otevřít naše prostory i pro hosty, kteří 
mají normálně třeba ostych do kostela a na 
farní zahradu vstoupit. Nezapomeňte je po-
zvat a doprovodit, program bude připraven. 
Před námi jsou také letní prázdniny. Často se 
při nich dostanete na různá místa u nás i v za-
hraničí – a když bude zrovna neděle, tak zkus-
te zavítat také do místního křesťanského 
společenství. Může to být inspirativní a ko-
neckonců je to také dílo Ducha svatého, že 
tvoříme jedno velké společenství s křesťany ze 
všech možných končin světa. Tak proč k nim 
nezajít na návštěvu. 

Martin Fér

(pokračování na str. 2)

Letnice
Martin FÉR

 



Letnice
(pokračování ze str. 1)

 a oni jim (s údivem) rozumí. Každý ve své ře-
či. Mluvit cizím jazykem umí kde kdo, ale 
mluvit tak, aby mu druzí rozuměli a aby jeho 
mluvení dávalo smysl – to už kdekdo neumí. 
A o to v tom příběhu jde – že jsou učedníci 
srozumitelní. Nemluví nějakou církevnickou 
hatmatilkou, ale mluví do života a k životu. 
Snad proto, že nic nevnucují, nerecitují všeo-
becně platné pravdy, ale promlouvají ke kaž-
dému „v jeho vlastní řeči“, osobně. A poslu-
chači žasnou: Copak nejsou ti lidé z Galileje? 
Obyčejní rybáři a sedláci z nějaké díry kdesi 
daleko – to snad není možné! Duch svatý způ-
sobuje, že učedníci (při vší své slabosti a ne-
dokonalosti) mluví a mluví srozumitelně.

Mluvit srozumitelně může člověk, jen když 
sám rozumí. Když je sám zaujat tím, o čem 
mluví. Když je zapálen. To je možná prvním 
důsledkem působení Ducha svatého. Že jsme 
zaujati, zasaženi Ježíšovým příběhem. Pozná-
váme, jak se nás jeho příběh, jeho učení týká. 

Jak tu jde o nás, i když se to možná stalo kdysi 
dávno. Někdy jsme z toho úplně paf a žasne-
me. Jindy zase pomalu a neokázale Ježíšova 
slova uchováváme v srdci a zapracováváme je 
do svého každodenního života. Jako bychom 
skládali mozaiku, na které se jednoho dne ob-
jeví nádherný obraz moudrého a naplněného 
života.

Ještě to nemusí znamenat, že také druhé 
oslovíme – i to srozumitelné mluvení Ježíšo-
vých učedníků tehdy bylo pro jedny svědec-
tvím o Božím působení, ale pro jiné to byl jen 
projev opilosti. Kdo nechce vidět, neuvidí a 
neuvěří. Při vší moci a síle Ducha svatého, při 
vší naší přesvědčivosti a horlivosti víry budou 
stále lidé, kteří řeknou: ti věřící jsou blázni, 
naivkové, idealisté, pokrytci. Mluví z cesty. 

Ti, kteří byli tenkrát osloveni kázáním 
učedníků, přijali křest a vytvořili společenství, 
které ponese jméno Církev – doslova "Dům 
Páně". Nemluví se tu ovšem o nějaké or-

ganizaci, ale o naslouchání učení apoštolů, o 
bytí pospolu, o lámání chleba (o slavení Veče-
ře Páně) a modlitbě. Zmíněno je společné sdí-
lení majetku, jídla – a domyslíme si i společné 
sdílení všeho dalšího, co život přináší. To 
všechno s upřímným srdcem. Chválili Boha a 
byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával 
k jejich společenství ty, které povolával ke 
spáse. 

To je církev. Spíš než organizace je to 
společná slavnost (bohoslužba), společné hle-
dání, naslouchání Kristu, vzájemná služba. 
Společenství těch, které Duch svatý přivádí 
dohromady a dává jim své dary. Dary neoby-
čejně obyčejné: o srozumitelnosti a porozu-
mění už byla řeč. Apoštol Pavel přidává 
mnoho dalších: lásku, radost, pokoj, trpě-
livost, laskavost, dobrotu, věrnost, tichost, se-
beovládání. Kde se tohle děje, tam je Duch 
svatý při díle. A je to hukot!

 
 

 

Letní pobyty
 

Ústředí církve připravuje množství
letních pobytů

pro různé generace a skupiny
a to včetně dětí, mládeže, celých rodin,

lidí s postižením či seniorů. 
 

Podrobné informace a přihlášky
naleznete na stránkách

 
http://prihlasky.srcce.cz

nebo
http://www.e-cirkev.cz

Nabídka

 

Ubytování v církvi
 

Plánujete-li 
letní dovolenou,

můžete využít možností 
ubytování, 

které nabízejí naše sbory, 
církevní střediska 

či spřátelené subjekty. 
 
 

Informace o nich 
naleznete na stránkách

 
http://ubytovani.evangnet.cz

Nabídka

Tento večer a noc budou i některé poděbradské kostely otevřeny 
s programem pro veřejnost. Náš sbor připravuje program, ke 
kterému můžete pozvat i své přátele a sousedy:
 
Otevřeno od 18:00 do 22:30

19:00 Koncert dětského pěveckého sboru Kvítek
19:45 Představení evangelického sboru a kostela
21:30 Už mi oči tíží sen

zpívání večerních písní z našich zpěvníků 

V průběhu celého večera:

– Pro děti a zvídavé dospělé – bojová hra na farní zahradě

– Dobrá káva v Glorietu a možnost prohlídky této památky a teras

– Grilovaná kýta – možnost setkání a rozhovoru u dobrého jídla
– „Poznej se za stovku“ – výstavka konfirmačních fotografií od 

počátku sboru do současnosti – poznejte sebe nebo své předky
– Keramická dílna s Milanem Exnerem

– Výstavka kronik, starých tisků a dalších archiválií
– a další, co se ještě připraví…



POŠLETE DÁRCOVSKOU SMS 
A PŘISPĚJTE NA JEHO OPRAVU

ALTÁN GLORIET 
V PODĚBRADECH

------------------------------------------

DMS GLORIET 30 
DMS GLORIET 60 
DMS GLORIET 90

na telefonní číslo 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč. 

Přispívejte každý měsíc, stačí odeslat 
dárcovskou SMS ve tvaru:

DMS TRV GLORIET 30 
DMS TRV GLORIET 60 
DMS TRV GLORIET 90

na telefonní číslo 87 777
Každý měsíc Vám bude automaticky 
odečtena částka 30 nebo 60 nebo 90 Kč.

Více na www.darcovskasms.cz. 

Přispějte na sbírkový účet 2700963501/2010 či 
online platební kartou:

Sborový
víkendový
pobyt
 

8. – 10. září 2017

Růžďka – Ratiboř

 

 
 

Letos jsme nepřipravili autobusový zájezd, ale chystáme 
víkendový pobyt na Valašsku, spojený s návštěvou celo-
církevních oslav 500. výročí reformace v Ratiboři.

 
Vyrazili bychom v pátek, požádali o ubytování ve sboru 

v Růžďce (po rodinách, mládež na faře), v sobotu bychom 
udělali výlet do okolí (možnost skanzen Rožnov, Radhošť 
apod.), v neděli bychom pak zajeli na bohoslužby do blízké 
Ratiboře, kde je připraven program pro všechny generace.

 
Zájezd by se konal pravděpodobně auty, v případě velkého 

zájmu bychom řešili dopravu ještě jinak. Prosíme urychleně 
se hlaste, kdo máte o tento zájezd zájem (a jestli pojedete 
autem, jestli potřebujete zajistit odvoz, nebo jestli můžete 
v autě nabídnout místo pro ostatní). Potřebujeme znát počty 
kvůli včasné organizaci pobytu!

 

Pozvánka

Minitábor 26. 7. – 29. 7.  
Tábor pro předškolní děti s doprovodem.
· Tábor se bude konat na tábořišti Zubrštejn u Nového Města 

na Moravě, odkud 26. července odjedou starší děti. Bydlení 
ve stanech s podsadou, na programu táborové aktivity – hry, 
noční bojovka, služby, hlídky…

· Pro předškolní děti s doprovodem rodiče/ů, prarodiče, příp. 
staršího sourozence (alespoň patnáctiletého). Spodní věková 
hranice na uvážení rodičů. Je to experiment a podle toho 
budeme nakládat s programem J

· Cena – 2 členná rodina 500,- více členná 800,-
· Doprava – vlastní, možno zajistit odvoz od vlaku
· Přihlášky a informace: martin.fer@evangnet.cz, 721 832 383



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

• Sborové shromáždění se konalo 26. 
března a schválilo zprávy o životě sboru, účet-
ní závěrku i rozpočet. Pověřilo také staršov-
stvo, aby volné finanční prostředky neutratilo, 
ale hledalo možnosti, jak je investovat tak, aby 
v budoucnu přinášely zisk, který pomůže sbo-
ru s financováním jeho provozu. Snad se už 
někdy příště začneme i na sborovém shromáž-
dění věnovat více i jiným oblastem života sbo-
ru.
• 26. března zemřel ve věku 73 let farář 

Bohumil Baštecký. Pohřeb se konal v po-
děbradském kostele v sobotu 1. dubna za pří-
tomnosti velikého množství hostí ze všech 
koutů Čech i Moravy, z církve i odjinud. Příto-
mno bylo několik desítek farářů, lidé z Diako-
nie, z vězeňské služby – z mnoha rozličných 
míst, kde Bob působil. Za sbor na Boba vzpo-
mněla Helena Exnerová, za farářské kolegy – 
souputníky Míla Vašina a za synodní radu On-
dřej Titěra. Při pohřbu jistě prožíváme smutek 
a ztrátu. Toto shromáždění ale myslím bylo 
také dobře po křesťansku neseno radostnou 
vděčností a nadějí vyjádřenou v písních, mod-
litbách, snad i v kázání („Silná jako smrt je 
láska“). Nemalou měrou tomu jistě přispěla 
možnost k setkání a rozhovoru přítomných při 
pohoštění, které bylo na zahradě připraveno 
(díky všem, kdo se na přípravách podíleli). 
Bob je pohřben v rodinném hrobu na hřbitově 
u bošínského evangelického kostela.
• První dubnový víkend měli u nás své 

soustředění hudebníci ze sdružení Consonare 
(z Čech a Německa), při nedělních bohosluž-
bách doprovázeli společný zpěv. Consonare 

sdružuje převážně samouky a amatérské hráče 
na žesťové nástroje, kteří se společně při-
pravují a doprovázejí sborový zpěv. Tato tra-
dice u nás byla v době reformační, v Německu 
přetrvala do dnešních dob a na mnoha sbo-
rech jsou skupiny „pozounérů“. Sdružení Con-
sonare tuto tradici rozšiřuje i v naší církvi a 
pro případné zájemce nabízí zapůjčení ná-
strojů – začít může tedy opravdu každý! Při-
dáte se?
• V úterý 4. dubna se v kostele hrálo diva-

dlo. Představení Moravské pašije zahrál diva-
delník Víťa Marčík se svými syny. Starý příběh 
Víťa originálně ztvárnil a neméně strhující 
byly jeho úvodní a závěrečné komentáře, pře-
cházející chvílemi až do podmanivě kazatelské 
polohy. Byl to zážitek!
• Na Velký pátek se bohoslužby odehrály 

nově už ráno – zdá se, že na účasti se to ne-
projevilo, byl jako obvykle plný kostel. Boho-
služby na Boží hod velikonoční byly třetí ne-
děli v měsíci, takže i po nich byl prostor pro 
posezení (či postání) u kávy či čaje a jiných 

dobrých věcí.
• Několik mládežníků a konfirmandů se 

zúčastnilo seniorátních dní mládeže na Mělní-
ce. 
• Večery Ekklésia letos konáme v rámci 

cyklu akcí „Rok pro Gloriet“ a hostem byla 
25. dubna kladenská historička paní Gabriela 
Havlůjová (známá spíše z trapného dění 
uvnitř Českého svazu bojovníků za svobodu, 
ze kterého byla vyloučena). V přednášce do-
provázené fotografiemi se věnovala cestě legi-
onářů po Sibiři, se zaměřením na generála 
Vojcechovského. Zajímavé bylo též nahlédnutí 
do života v současném Rusku. Přednášky se 
zúčastnilo kolem 50 účastníků a myslím, že 
nelitovali.
• Seniorátního zájezdu do Litoměřic, Te-

rezína a Doksan se 6. května zúčastnil také 
nejméně tucet poděbradských.
• V neděli 14. května byl náš vikář Jiří 

Šamšula instalován za faráře ve sboru v Lito-
měřicích.

 

Sháníme
zemědělské pozemky!

 
V rámci vnitrocírkevních náhrad za po-

zemky, které nám nemohly být vydány 
v restitucích a v souvislosti s nedávno při-
jatým dědictvím, má sbor volné finanční 
prostředky, které nechceme ihned utratit, 
ale zčásti bychom je rádi rozumně 
uchovali pro budoucí finanční zabezpe-
čení sboru. 

Naši předkové před více jak sto lety za-
koupili statek i s polnostmi a jejich výnos 
nám dodnes pomáhá doplnit sborové 
hospodaření. Zdá se nám, že i dnes jsou 
polnosti rozumnou investicí – jenom se 
těžko shánějí. Staršovstvo chce touto 
cestou požádat členy sboru, aby nám dali 
vědět, dozvědí-li se o vhodných pozem-
cích k prodeji, nebo budou-li chtít své ro-
dinné pozemky sami prodávat. Pokud by 
šlo o větší množství pozemků, je to také 
možné, protože podobně jako u nás se 
uvažuje i na celocírkevní úrovni.

 

Poptávka


