
Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Poděbradech
SBOROVÝ DOPIS

KVĚTEN 2018

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI
 
Svatodušní svátky
(neděle 20. května, od 9:45)
 
Noc kostelů
(pátek 25. května, od 18 hodin)
 
Sborový zájezd
(neděle 27. května)
 
Konfirmační víkendovka v Praze
(8. - 10. června)
 
Konfirmace
(17. června)
 
Sborová rodinná dovolená
(30. června – 7. července)
 
PŘIPRAVOVANÉ UDÁLOSTI
 
Minitábor
pro rodiče s předškolními dětmi 
(4. – 8. srpna)
 
Letní tábor pro děti
(11. – 19. srpna)
 
PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ
 
Bohoslužby
(neděle, 9:45)
 
Kavárnička
(pondělí, 14:30, v zimní čas od 14:00)
 
Setkávání maminek s dětmi
(čtvrtek, 9:00)
 
Biblické hodiny pro děti
(pátek, 14:30)
 
Konfirmační
(pátek, 16:00)
 
Mládež
(pátek, 19:00, po domluvě)

Kalendář

Před námi je jedno z výročí evangelické 
církve českých bratří (sester). Na podzim le-
tošního roku si připomeneme sté výročí za-
ložení Českobratrské církve evangelické. Kde 
to všechno začalo? Kde vznikla myšlenka 
sjednocení? Ke spojení luterského a kalvín-
ského evangelického směru došlo v roce 1918 
a od těch let žijeme společným životem. Jenže 
Českobratrská církev evangelická (ČCE) tvoří 
trvalé společenství již od roku 1781. Právě po 
vydání tolerančního patentu, kdy vyšla církev 
v Čechách z ilegality, se čeští bratři a evangelí-
ci přijímající podobojí přihlásili k jednomu ze 
dvou povolených vyznání (helvetskému – re-
formovanému nebo augsburskému–luterské-
mu). Došlo k tomu za 160 let protireformace, 
během které si dokázali zachovat svou víru. 
Českým evangelíkům zpočátku nebylo dovo-
leno vyjádřit společnou soudržnost v názvu 
církve. Na jednotný název se čekalo až do roku 
1918, kdy se sloučily cesty evangelických sbo-
rů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Snad i 
proto si církev ČCE za motto této slavnostní 
události zvolila slova: „Radujme se vždy 
společně.“ V evangelickém zpěvníku nalezne-
me píseň (397) se stejným názvem, která je 
považována za nejstarší bratrskou duchovní 

píseň. Také apoštol Pavel v jednom ze svých 
listů píše: „Radujte se v Pánu vždycky, znovu 
říkám, radujte se!“ (Fp 4, 4). Radujeme se z 
každého dne, který je nám přidán k našim 
životům. Radujeme se z bratří a sester, které 
máme kolem sebe a jsou nám oporou. Raduje-
me se z víry v Boha, která nás ujišťuje a 
utvrzuje o smyslu života. Můžeme se radovat i 
z toho, co nás teprve jenom čeká a co si připo-
meneme na celocírkevní slavnosti, která se 
uskuteční 28. – 30. září 2018 v Pardubicích. 
Slavnost bude spojená se sjezdem mládeže. 
Potkají se tam lidé napříč generacemi, deno-
minacemi, národnostmi a mohou se těšit na 
bohatý program (koncerty, divadlo, přednáš-
ky, diskuze, výstava, filmové promítání, 
bojovka po městě i program pro děti). 

ČCE je církev otevřená pro každého, 
otevřená různým názorům, otevřená také eku-
menicky. Není to jediná pravá církev a nikdy ji 
o to nešlo. Považuje se za část všeobecné 
Církve Kristovy. ČCE je jedna z prvních 
sjednocených církví ve střední Evropě. I dnes 
to svědčí o její otevřenosti a moderním myš-
lení. Nějaké úplné sjednocení církví asi nikdy 
nebude reálné, ale něco nepatrného, ale při-
tom zjevného, se již událo. 

 

 
Milí čtenáři sborového dopisu!
 
Po 50 dnech po Velikonocích a deseti dnech 

po Nanebevstoupení Páně slaví věřící po ce-
lém světě svátek zvaný: „Letnice“ neboli „Sva-
todušní svátky“. Je to připomenutí události, 
kdy se apoštolové společně modlili a pak na ně 
sestoupil Duch svatý. Obdrželi „dar jazyků“, 
schopnost mluvit v jiném jazyce a okamžitě 
začali kázat o Ježíši Kristu lidem z celého svě-
ta, kteří se shromáždili do Jeruzaléma. Tento 
křesťansky svátek se stal nejen připomínkou 
seslání Ducha svatého, ale také zrodem 

křesťanské církve. Na mnoha místech se 
Letnice staly tradičním dnem, ve kterém se 

konají křty. Duch jako vítr vane, ani nevíme 
kam, jednou silně, jednou slabě. Je to Duch, 
který přichází od Boha, aby nás posiloval, utě-
šoval a sjednocoval v lásce a víře. Duch svatý 
je opis pro Boží přítomnost ve světě.  

 
Martin Bánoci

 
 
 

100 let pod společným názvem
Matin BÁNOCI

 



Poděbradští faráři – Prof. ThDr. J. B. Jeschke
Vladimír RUDAJEV

 

Píše se rok 1931, do důchodu odchází do-
savadní kazatel–farář František Šustr (Sbo-
rový dopis ČCE Poděbrady, září 2016) a při-
chází do Poděbrad nový, devětadvacetiletý 
kazatel, farář Josef B. Jeschke. Ve svém in-
stalačním kázání (28. 9. 1931) promluvil na 
verše z Izaiáše 55, 1 „Kdo uvěřil kázání naše-
mu? A rámě Hospodinovo komu jest zje-
veno?“ a z Epištoly Římanům 3, 31: „Což tedy 
zákon vyprazdňujeme? Nikoliv, nýbrž zákon 
tvrdíme.“ J. B. Jeschke byl významným kaza-
telem a právě problematika významu kázání 
ho provázela celý život.

Josef Jeschke se narodil 9. 9. 1902 ve Žďár-
kách u Náchoda. Mládí však prožil v Kutné 
Hoře, kde vyrůstal pod vlivem br. faráře a se-
niora Viktora Szalatnaye, kterého sám pova-
žoval za svého významného učitele. Po studi-
ích na teologické fakultě, kde mezi jeho učiteli 
musí být především jmenován prof. J. L. 
Hromádka, absolvoval stáže v zahraničí (Basi-
lej, Curych, Glasgow). V Basileji se seznámil 
se svou budoucí ženou Mete Bűrke a po svatbě 
rozšířil iniciály svého jména na J. B. Jeschke 
(či zkráceně JBJ). Spolu měli dvě děti, syna 
Amose, který byl farářem v Aši a dceru Rut, 
která vystudovala Přírodovědeckou fakultu 
UK – obor biologie. 

V letech 1927–1931 působil J. B. Jeschke ja-
ko vikář a od r. 1928 jako farář v Hořicích 
v Podkrkonoší. V roce 1931 přichází do Po-
děbrad, kde působí plných třicet let, až do 
roku 1961. 

Rozsáhlou činnost prof. J. B. Jeschkeho lze 
v podstatě rozdělit do tří oblastí: oblast kaza-
telská a práce ve sboru, oblast pedagogická, 
oblast publikační.

1) Oblast kazatelská a práce v poděbrad-
ském sboru. Profesor Jeschke byl bezesporu 

výborný kazatel. Jeho kázání byla vždy pečlivě 
rozmyšlená a připravená. Velice často byla 
v jeho kázáních výzva: “Ze slyšení roste víra“. 
V pojednání „Nauka o kázání“ je prvá kapitola 
nadepsána slovy: „Slovo přede vším“. Velice 
soustředěně se staral o poděbradský sbor, jak 
lze dokumentovat i pečlivě a detailně psanou 
kronikou Českobratrského sboru evangelické-
ho v Poděbradech. V práci ve sboru se dů-
sledně věnoval i výchově dětí. On sám vy-
choval stovky konfirmandů. Pravidelně 
organizoval setkání učitelů nedělní školy v tzv. 
Přípravce, kde diskutovali společně biblické 
téma a způsob, jak nejlépe je dětem vysvětlit. 
Po válce vyučoval náboženství na tehdy za-
loženém poděbradské gymnasiu – Kolej Jiřího 
z Poděbrad.  

2) Oblast pedagogická. J. B. Jeschke se stal 
docentem na katedře systematické teologie 
Komenského teologické fakulty v roce 1948, 
po obhajobě habilitační práce „Bohoslovecké 
předpoklady Husovy reformace“, kterou vy-
pracoval již během II. světové války. V roce 
1952 byl jmenován profesorem a stává se ve-
doucím katedry praktické teologie. Metodicky 
v praktické teologii postupuje podle hesla „Od 
biblického textu ke kázání“. Teorii konfron-
toval s dlouholetou praxí faráře. Někteří jeho 
žáci pak působili i jako vikáři v Poděbradském 
sboru (např. Jaromír Sklenář, Marie Čejková, 
která se později stala poděbradskou farářkou). 
Při výuce konfirmandů kladl důraz i na zna-
lost Heidelberského katechismu, který sám 
v roce 1948 přeložil do češtiny.

3) Oblast publikační. Profesor Jeschke byl 
mimořádně literárně činný. Své úvahy publi-
koval především formou menších článků, 
jejichž počet však přesahuje 1000. Z rozsáh-
lejších děl lze uvést „Nauka o kázání“ či 
učebnice „Rozličná učení“ nebo „Knížka o 
pravoslaví“. Velice aktivně působil ve sdružení 
Kostnická Jednota, což je v podstatě prvá eku-
menická organizace u nás. V padesátých le-
tech se stává na dobu 18 let jejím předsedou. 
Mnoho jeho úvah bylo publikováno v týdeníku 
Kostnické Jiskry.   

Závěrem. V roce 1961 přenechává prof. J. B. 
Jeschke vedení poděbradského sboru své žač-
ce Marii Čejkové, avšak až do roku 1964, kdy 
odchází z Poděbrad do Prahy, mívá sám ještě 
častá kázání. Ke konci života trpí anginou pec-
toris. Prof. ThDr. Josef B. Jeschke, emeritní 
profesor, umírá dne 23. 9. 1977, čtrnáct dní po 
svých 75. narozeninách

 

 
Samofinancování
 
Přílohou sborového dopisu je také 

leták týkající se samofinancování církve. 
Vytvořil jej pražský seniorát a nabídl sbo-
rům v církvi k použití. Zdá se nám, že 
v něm jsou přehledné informace o tom, 
jak je církev financována, jak je naklá-
dáno s penězi z tzv. „restitucí“ a jak to 
souvisí s naší peněženkou. 

Doporučujeme k přečtení.

Doporučujeme

 
Cely náš život je cesta, 

na ktorej stretávame dobrých aj 
zlých ľudí,

na ktorej zakúšame víťazstva aj 
prehry.

 
Na tej ceste životom sú dní,

keď Boh je blízko nás, ale aj,
keď sa nám zdá, že je veľmi 

ďaleko.
 

Čo robiť v tých ťažkých dňoch?
Keď nás pritlačí tma

a obkľúči hmla?
Keď nás zvádza hriech

a nevieme čo je smiech?
Keď nás naplní strach

a nepoznáme ďalší ťah?
Keď sme ťažko zranení

a nikto si nás necení? 
Keď sme často skúšaní

a mnohokrát pokúšaní?
Keď sme úplne na dne a naše 

srdce je chladné?
Keď sa zdá už všetko márne

a zlo sa na nás stále hrnie?
Keď sa nám rúca svet

a cesty už niet?
Keď priatelia nás zrádzajú

a blízky nás radi nemajú?
Keď nám srdce krváca

a slza sa z očí nestráca?
 

Čo potom robiť?
 

Potom ako kresťania mali by sme 
znovu vstať a vydržať,
nesmieme sa vzdať, 
ale vieru v Boha mať, 
lebo len On nám víťazstvo dá,
lebo rád nás veľmi má.

 
To Svetlo už na tvojej ceste je.

 
Uvidíš Ho?

 
To je len na tebe.

 

Cesta životom
Martin BÁNOCI



25. května mezi 18. a 22. hodinou bude náš kostel a sborový areál opět otevřen 
pro veřejnost v rámci akce Noc kostelů. 
 
Připravujeme program, při kterém se budou moci lidé seznámit s naším sbo-
rem, jeho historií i současností. Program tradičně obsahuje keramickou dílna s 
Milanem Exnerem, prohlídku Glorietu, zpívání, hru pro děti a výstavu „Tole-
ranční kostely Čech a Moravy“.
 
Občerstvení bude zajištěšěno ve fromě grilované kýty.
 
Nejde ovšem pouze o program, ale také o příležitost k setkání.  Přijďte a přiveď-
te své známé, ať se můžeme vzájemně poznat. Je to na vás.

 
 

Minitábor   4. – 8. 8. 2018
Tábor pro předškolní děti s doprovodem.
· Tábor se bude konat na tábořišti Rákosí u Telče (kam 11. 

srpna přijedou 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 Snad se to už letos podaří.

· Cena – 2 členná rodina 600,- více členná 1000,-
· Doprava – vlastní, možno zajistit odvoz od vlaku
· Přihlášky a informace: martin.fer@evangnet.cz, 721 832 383

 
Hledá se!
zdravotník a kuchař
 
 
Na dětský letní tábor hledáme 
zdravotníka a kuchaře. 
 
Zdravotník by měl mít kurz 
zdravotníka zotavovacích akcí nebo 
ukončený třetí ročník medicíny. Je-li 
mezi vámi někdo takový – nebo o 
někom takovém víte, dejte prosím 
vědět. Rádi přijmeme do týmu ve-
doucích novou tvář, která se ráda zú-
častní romantického týdne pod 
stanem! 
 
U kuchaře očekáváme, že bude 
umět vařit pro 50 lidí a zajistí si 
zdravotní průkaz k této činnosti 
nutný.
 
Informace o zájemcích (či zájmu) 
prosím zasílejte ne sborový mail 
(podebrady@evangnet.cz).
 
Děkujeme.
 

Výzva



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 zvolilo nové star-
šovstvo na dalších 6 let.
• Velikonoční svátky jsme zahájili čtením 

pašijí a následným promítáním filmu Ježíš 
z Montrealu. 
• Při sborovém dnu 8. dubna nás navštívil 

Miroslav Erdinger, farář v Mělníce, který mlu-
vil o sociálním rozměru křesťanství. Pak jsme 
společně měli oběd, který připravil Jirka 
Felkr.
• I v letošním roce budou pokračovat 

opravy kolem Glorietu – tentokrát se dá do 
pořádku schodiště na nábřeží a zejména 
spodní vyboulená zeď. Rozpočet je 540 tisíc 
korun, 200 tisíc již máme přislíbeno od Minis-
terstva kultury.
• Konfirmandi a mládež se zúčastnili se-

niorátních dní mládeže v Libici nad Cidlinou. 
Tématem setkání bylo hrdinství. V rámci 
programu jsme navštívili místní Diakonii.
• Vichřice poškodila smrk u Glorietu. Pro-

tože ohrožuje okolí svým pádem, bude muset 
jít pryč.
• 6. května bylo konseniorem Ondřejem 

Zikmundem a seniorátním kurátorem Pavlem 
Pistorem pověřeno nové staršovstvo. Po boho-
službách bylo občerstvení.

 

  

Tradičně po celý květen probíhá sbírka 
darů Jeronýmovy jednoty. Pod tímto 
snad trochu starobylým názvem se skrývá 
církevní nadace pro opravu sborových 
budov. Z peněz, které se „na Jeronýmovu 
jednotu“ vyberou, se pomáhá sborům s 
opravami nebo stavbami kostelů, far, 
sborových sálů, kluboven. A to formou 
darů nebo půjček. I v Poděbradech jsme 
tyto prostředky několikrát využili. V mi-
nulém sborovém dopise byl leták, který 
informoval o využití prostředků. Myslete 
prosím i na tuto formu pomoci. 

Peníze posílejte buď na sborový účet s 
poznámkou např. „JJ“, nebo odevzdávej-
te pokladníkovi či presbyterům. 

Děkujeme.

Jeronýmova jednota

Jarní seniorátní dny mládeže
Natálie FRANČÍKOVÁ

 Druhý dubnový víkend strávila část mlá-
deže a konfirmandů společně s vikářem v ne-
daleké Libici nad Cidlinou. Konaly se zde totiž 
jarní seniorátní dny mládeže, jejichž tématem 
bylo hrdinství.

Už od pátečního večera pro nás byl připra-
ven bohatý program. Hráli jsme hry, zpívali 
písně, jedli, pili a radovali se. Den jsme zakon-
čili výbornou pobožností našeho vikáře.

V sobotu jsme si i my vyzkoušeli jaké je to 
být hrdinou a navštívili jsme místní pobočku 
Diakonie. Zpestřili jsme tím program místním 
seniorům, kteří měli z naší společnosti velkou 
radost a nadšeně nám vyprávěli své životní 
příběhy. Odpoledne jsme pak vyslechli zají-
mavou přednášku o ochraně životního 
prostředí.

Nedělní dopoledne jsme prožili opět v Dia-
konii, kde se konaly bohoslužby. Po nich nás 
čekalo už jen smutné loučení. Naštěstí se mů-
žeme těšit, až se znovu shledáme na další akci, 
která by se měla konat začátkem června.

 
 

 
Sborový 
zájezd
27. května 2018

 
 
Po roční přestávce se opět chystáme na 
sborový zájezd, tentokrát do Mělníka.

 
Na programu je prohlídka Mělníka a jeho 
podzemí, navštěva hradu Houska a pro-
cházka po kokořínských hvozdech. Al-
ternativně je možné navštívit Seniorátní 
den rodiny, kdy budou připraveny ro-
dinné bohoslužby, divadlo a přednáška.
 
Zájemci, hlaste se prosím obratem 
na sborový mail 
(podebrady@evangnet.cz), 
nebo telefonicky farářovi (721 832 383).
 
Cena: dospělý 250,-, dítě 100,-.

Pozvánka


