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SBOROVÝ DOPIS
ADVENT 2018

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

 
Tak to teda Pán Bůh s námi!
Vánoční divadlo dětí
(neděle 16. prosince, 9:45)

Bohoslužby 4. adventní neděle
(neděle 23. prosince, 9:45)

Štědrovečerní bohoslužby
(pondělí 24. prosince, 16:00)

Bohoslužby Boží hod vánoční
(úterý 25. prosince, 9:45)

Bohoslužby 
(neděle 30. prosince, 9:45)

Ekumenická shromáždění
– v Církvi bratrské
(středa 9. ledna 2019, 19:00, Bétel – na 
Žižkově)
– v Církvi Remedy
(středa 16. ledna 2019, 19:00,  penzion 
Fontána)
– v Církvi československé husitské
(středa 16. ledna 2019, 19:00)

Sborový den
s Michaelem Otřísalem
(neděle 20. ledna, 9:45)

Víkend s mládeží a konfirmandy
(31. ledna – 3. února 2019)

PŘIPRAVOVANÉ UDÁLOSTI

 
Minitábor
pro rodiče s předškolními dětmi 
(29. června – 6. července 2019)

Letní tábor pro děti
(6. – 13. července 2019)

Sborová rodinná dovolená
(17. – 24. srpna 2019)

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ

Kalendář

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, mladší 13:30, starší 14:40)
Konfirmační
(pátek, 16:00)
Mládež
(pátek, 18:30)

Jsme v adventu a blížíme se k Vánocům. 
Nejvíce se asi těší malé děti. Snad proto, že 
jsou přece jen ušetřeni tradičního 
předvánočního shonu. Nákupní horečka, 
pečení, uklízení a všeliké jiné kvaltování na ně 
tolik nedoléhají. Nedělají si tolik starostí - a 
přece se dočkají. Možná bychom si z nich měli 
vzít příklad a hodit za hlavu něco z těch našich 
starostí – třeba jsou zbytečné. Třeba je jich 
zbytečně mnoho. Dát je stranou a trochu 
dětinsky se těšit, že kouzlo Vánoc přijde i bez 
nějakého našeho zvláštního přičinění. Méně 
se starat a více se těšit.

Slovo advent znamená „Příchod“. Něco či 
někdo k nám přichází. Odjinud. Zvenčí. Často 
to vypadá spíš opačně - k Vánocům adventem 
doslova prořítíme a pak doploužíme. Všechno 
připravíme a zařídíme, aby to bylo, jak má být. 
Pak už jen znaveni sedneme ke 
štědrovečernímu stolu a pod hromadou dárků 
se nám ztratí to hlavní - totiž, že smyslem 
Vánoc je zahlédnout to největší obdarování, 
které k nám přichází „odjinud“. Které 
nemůžeme nikde koupit ani si ho nijak 
zasloužit. Které k nám zkrátka přichází.

Věříme, že k nám přichází Ježíš Kristus. A s 
ním přichází láska, důvěra, naděje. To, co v 
životě nejvíc potřebujeme a co nám také 
nejvíc chybí. Láska, důvěra a naděje. To je 
přece kouzlem Vánoc. Právě při nich (bohužel 
někdy jenom při nich) to nejvíc prožíváme. 
Nebo bychom alespoň chtěli. 

Dítě narozené v Betlémě (a mladý muž, 
který z něj jednou vyroste) nám ukazuje, 
odkud tyto dary pocházejí. V něm poznáváme 
Stvořitele světa, který se nechce dívat svrchu 

na své Stvoření a pozorovat, jak se tady 
navzájem koušeme, podvádíme a děláme 
všechno proto, aby se tu nedalo žít. Nechce se 
jenom dívat a radit či přikazovat nám, co 
máme a nemáme dělat. Přichází za námi a 
dává nám sám sebe. Žije s námi, raduje se s 
námi, trpí s námi. A při tom všem rozdává 
důvěru, naději a lásku. Důvěru, že v žádné 
situaci nejsme opuštěni. Naději, že v životě 
můžeme vidět dobrý cíl a k němu směřovat. 
Lásku, která je základem všeho a která se 
nevzdává, ani když hrozí potíže.

Advent je doba očekávání, vyhlížení, těšení 
se. To je ta největší předvánoční příprava. Víc 
udělat nemůžeme. Ale kouzelné je na tom 
právě to, že ten, kdo dovede očekávat, těšit se, 
vyhlížet - třeba jako ty děti - ten bude 
obdarován. Ne ten, kdo připraví nejkrásnější 
vánoční stůl, nakoupí nejvíc nejdražších 
dárků. Otevřít své srdce a přijmout Boží dar. 
Nasměrovat své vyhlížení a očekávání k tomu 
Jedinému, který nám může darovat to 
nejdůležitější pro naše životy. Je vánočním 
zázrakem, že kdo takto vyhlíží a očekává, bude 
obdarován. Objeví skutečnou životní důvěru, 
naději a lásku. A také ji potom bude umět 
darovat dalším. Nejenom o Vánocích.

Milí čtenáři sborového dopisu!

Milí členové a přátelé sboru, na začátku 
adventu tu je další sborový dopis a s ním 
přání, aby se vám podařilo uchránit původní 
smysl tohoto (svého času postního) období: 
vyhlížení Kristova příchodu v jeho rozmani-
tých podobách, jak to krásně zní z písně „Ve-
sele zpívejme“  (Evangelický zpěvník č. 269). 
Přijměte pozvání také k adventním a vánoč-
ním bohoslužbám i dalším příležitostným set-
káním, do svých kalendářů si zapište i některé 
akce v příštím roce. Dopis má tentokrát jen 
jednu dvoustranu – berte to jako povzbuzení 
ujmout se redakční práce a zajistit pravidelný 
a (c)hutný přísun informací z Vašeho sboru. 

Martin Fér

Advent
Martin FÉR
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Stalo se ve sboru

• Varhaníci se  v září sešli u varhan spolu 
s Janem Esterlem (členem poradního odboru 
pro církevní hudbu), který je zasvětil do 
tajemství opravených varhan a zejména 
mladším varhaníkům dodal inspiraci pro 
doprovázení sborového zpěvu při 
bohoslužbách.
• O víkendu 15. a 16. září jsme hostili 

seniorátní mladší mládež.
• Druhý ročník GlorietFestu se konal v 

sobotu 22. září za téměř ideálního počasí, 
pěkné účasti a dobré atmosféry. Výtěžek z této 
benefiční akce na podporu oprav altánu 
Gloriet činil 40 tisíc korun.
• O víkendu 28. - 30. září se konal v 

Pardubicích Sjezd (nejen) evangelické 
mládeže spolu s oslavami stého výročí spojení 
církví. Z Poděbrad vyrazila na oslavy víc jak 
desítka mládežníků a zhruba podobný počet 
členů sboru dorazil v sobotu na samotné 
oslavy.
• V neděli 21. října proběhla v zaplněném 

kostele v Ústí nad Labem ordinace nových 
kazatelů naší církve, mezi nimi též našeho 
vikáře Martina Bánociho, který nastoupil od 1. 
října jako farář do sboru v Teplicích.
• V rámci oslav 100. výročí vzniku 

republiky se konaly také ekumenické 
bohoslužby v katolickém kostele s 
připomenutím poděbradských obětí 1. světové 
války.
• Druhá etapa oprav altánu Gloriet trochu 

rozpačitě začala. V jejím rámci bude opravena 
spodní terasní zeď pod altánem, schodiště a 
dojde k terénním úpravám. Domluvená 
stavební firma nejprve konstatovala, že nemá 
lidi. Posléze nějaké objevila, ale to už zase 
začala zima. Takže uvidíme. Pokud se 
nepodaří alespoň část díla do konce roku 
vykonat a vyúčtovat, budeme muset vracet již 
obdrženou část dotace od Ministerstva kultury 
a vše se trochu zkomplikuje.
• V Mladé Boleslavi se konal konvent 

poděbradského seniorátu, který vedle 
provozních záležitostí seniorátu a církve 

(rozpočty, volby, repartice, návrhy pro synod) 
vyslechl přednášku Aleny Fendrychové o práci 
Diakonie s uprchlíky u nás i v zahraničí.
• Na začátku adventu proběhly dva 

koncerty – pěvecký sbor Gymnázia Jiřího z 
Poděbrad v sobotu 1. prosince a sbor Mamáter 
zazpíval v úterý 4. prosince. Výtěžek z 
dobrovolného vstupného byl určen na opravu 
altánu Gloriet.
• Na první adventní se skupinka rodičů a 

dětí sešla k adventnímu tvoření. Zdobili jsme 
perníčky, vyráběli svíčky na štědrovečerní 
bohoslužby i pár adventních věnců. 
• Zkušebně jsme se zapojili do projektu 

Diakonie „Krabice od bot“, kdy děti připravují 
balíček s dárky pro děti ze sociálně slabých 
rodin. Naše dárky půjdou do rodin klientů 
kolínské organizace Prostor.

Svatý průšvih
(čti Matoušovo evangelium 1,18-25)

Vánoční příběh se odehrál takhle: Mladičká 
Marie si měla brát Josku Tesaře od nich z 
vesnice. Už proběhly i ohlášky v místním 
kostele, jenže těsně před svatbou se všechno 
strašně zkomplikovalo. Na Marii začalo být 
vidět, že je v tom. 

Josefovi bylo jasné, že to nemá s ním, a jako 
věřící člověk věděl, co je to za průšvih. Podle 
Bible měl tu nevěrnici zavrhnout a nechat 
zlynčovat. Podle selského rozumu ji měl poslat 
na potrat. Obojí se mu příčilo, a tak přemýšlel, 
že se s Marií prostě rozejde a všem těm 
problémům se vyhne. Dlouho do noci si s tím 
lámal hlavu, až nakonec vyčerpáním usnul. 

Tu noc měl divné sny. Zdálo se mu, že před 
ním stojí anděl a říká mu: „Josefe, teď to 
nechápeš, ale ve vaší rodině se narodí budoucí 
prezident. Nedělej si starosti, že je tvoje 
přítelkyně těhotná. Přijmi ji takovou, jaká je, i 
s tím, co v sobě má. To, co teď vypadá jako 
průšvih, je totiž svatý Boží plán. 

Marie bude mít chlapečka a ty ho dáš 
zapsat do matriky jako svého syna. Budete mu 
říkat Ježíš – česky Záchranář – protože na něj 
platí dávná proroctví: On nás zachrání před 
našimi průšvihy.“

To je to, co měl na mysli dávný mystik Iza-
iáš, když psal: Teenagerka bude těhotná a 

porodí chlapečka a my poznáme, že Bůh je s 
námi, a ne proti nám. 

Vtom se Josef probudil. A konečně měl 
jasno. Už nebude žít podle náboženských 
tradic ani podle selského rozumu, ale podle 
svého snu. Šel za těhotnou Marií a oženil se 
s ní – ať si lidé říkají, co chtějí! A když po pár 
měsících porodila chlapečka, dal mu jméno 
Ježíš – Záchranář.

(Vybráno z „Parabible“ od Alexandra Saši 
Fleka – Vážně nevážné převyprávění 
biblických příběhů – jak by mohl vypadat 
Ježíšův příběh, kdyby se odehrál dnes, tady u 
nás?; vydalo nakladatelství Biblion 2018)

Pěvecký sbor Mamáter, ZUŠ Otakara Vondrovice Poděbrady a Českobratrská církev evangelická v Poděbradech
zvou na

Adventní koncert pěveckého sboru MAMÁTER
v úterý 4. prosince 2018 od 18:00 hodin
v evangelickém kostele v Poděbradech

(Husova ulice 16, naproti ZŠ Václava Havlava)

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na opravu altánu Gloriet. http://podebrady.evangnet.cz


