SBOROVÝ DOPIS

Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Poděbradech
BŘEZEN 2019

Milí čtenáři sborového dopisu,
je tu jeho jarní vydání a s ním především
zprávy o životě sboru v loňském roce. Budeme
o nich jednat při sborovém shromáždění po
bohoslužbách v neděli 10. března, tak je čtěte
pozorně. Je to váš sbor a také vaše odpovědnost za něj. Církev je především společenství.
Důležité jsou vztahy, bohoslužby, setkání
kolem Bible, služba druhým. Všechno, kde
smíme objevovat skvělou Ježíšovu nabídku
být u toho, když se mezi námi objevuje to, co
nazýváme někdy označením „nebeské králov-

ství“. Odpovídat na tuhle skvělou nabídku, jak
každý nejlépe umí. Přesto máme ale také „organizaci“ – aby nám pomáhala o to společenství církve a sboru pečovat. Asi by bylo
lepší, kdybychom se uměli bez té organizace
obejít – žít v prostinké důvěře bez přílišných
starostí o zajištění budoucnosti, scházet se „po
domcích“ jako prvotní církev, neřešit majetky,
budovy, provoz církve – ale neumíme to (ona
ani ta prvotní církev to moc neuměla). Proto
ty zprávy, všelijaké volby, hlasování a také
hospodaření, rozpočty.
Kéž nám to zůstane věcí služebnou, která
nám moc nezastírá podstatu a pomáhá nám
udržovat to společenství sboru a církve otevřené tak, aby se v něm přece jenom to království nebeské dalo hledat i nalézat. Třeba i
při některých dalších setkáních, která jsou
před námi.

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI
Sborové shromáždění
(10. března, 9:45)
Sborový den s Davidem Šormem
(24. března, 9:45)
Nejen o tolerančních evangelických
školách. Následuje společný oběd.
PŘIPRAVOVANÉ UDÁLOSTI
Minitábor pro rodiče s
předškolními dětmi
(3. – 6. července)
Letní tábor pro děti
(6. – 13. července)

Těším se na setkání!
Martin Fér

Výroční zpráva o životě
Farního sboru ČCE v Poděbradech za rok 2018
Martin FÉR
Rok 2018 byl v naší zemi rokem „osmičkových“ výročí, v naší církvi pak rokem připomínajícím 100 let od sloučení reformované
a luterské větve reformačních církví, které tak
dalo vzniknout současné Českobratrské církvi
evangelické. Motto oslav vycházelo z bratrské
písně „Radujme se vždy společně“ a mělo
zdůraznit radostný motiv vděčnosti. S tím samozřejmě uvádíme i tuto zprávu. Je za co být
vděčný a bylo toho dost i v tom 100. roce ČCE
a 123. roce poděbradského sboru.
Některé konstanty se nemění – středem a
východiskem sborového života jsou pravidelné nedělní a sváteční bohoslužby. I
v roce 2018 jsme se k nim scházeli (56x za
průměrné účasti 55). Dětí přicházelo v průměru kolem 6. To je podobně jako loni. Někdy
ovšem nejsou přítomny žádné děti, což je
smutné samo o sobě, ale také to znamená, že
ti, kdo mají na starost nedělku, věnovali čas
přípravě nadarmo. Na varhany doprovází
standardní sestava varhaníků (Jana Povolná,
Zuzana Tesařová a Jakub Lounek), pravidelně
se zapojují zaučující se varhanice (Markéta
Ryglová, Kristýna Semecká a Magdalena
Férová). Děkujeme. Na podzim se varhaníci
cvičili ve hře s Janem Esterlem z poradního
odboru pro církevní hudbu. Vedle faráře
sboru kázal často vikář Martin Bánoci,

Kalendář

seniorátní farářka Míla Hofmanová a faráři
Pavel Dvořáček, Petr Sláma, Miroslav Matouš
a Pavel Rybín. Děkujeme.
Sborové dny jsme měli dva – v lednu
s Gerhardem Reininghausem, který promluvil
o svých dlouholetých zkušenostech a setkáváních v rámci české i světové ekumeny. V dubnu pak mělnický farář Miroslav Erdinger mluvil o biblických základech sociální práce. Oběd
v prvním případě připravoval náš vikář, ve
druhém tradičně Jirka Felkr. Děkujeme.
Posezení u čaje a kávy po bohoslužbách
se koná pravidelně každou třetí neděli a díky
dobře zorganizovaným službám výborně funguje. Děkujeme.
Výjimečně se konaly rodinné bohoslužby
pro děti i dospělé. Nejnavštívenější bohoslužby jsou i nadále ty adventní s vánočním divadlem a štědrovečerní. Sváteční bohoslužby
pak bývají ozvláštněny doprovodem muzikantů (Jana Povolná, Hanka Šuková, Kačka Mičánková, Natálka Frančíková, Magdalena Férová, Daniela Káninská). Díky jim.
Loňský rok byl relativně bohatý na křty.
Pokřtěni byli Štěpán a Lukáš Steklí, Vilém Toman a při konfirmaci Matěj Fér. Konfirmace se konala v červnu a spolu s Matějem byli
konfirmováni ještě Magdaléna Káninská, Bára
Ryglová, Jan Frančík. Každá konfirmace je

Sborová rodinná dovolená
(17. – 24. 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, mldší 13:30, starší 14:45)
Konfirmační
(pátek, 16:00)
Mládež
(pátek, 18:30, po domluvě)

spojena s nadějí, že snad již konečně začne
samostatně a pravidelně fungovat mládež –
loni k tomu již bylo blízko, mládež se začala
scházet téměř pravidelně, ale vzhledem k dalším okolnostem (studium s dojížděním, zájmové kroužky apod.) je k ideálu žel ještě daleko. Mládež se ale podílí na přípravě tábora
(letos táborů), jezdí na celocírkevní Sjezd mládeže i některé seniorátní akce. Díky.
Konfirmační cvičení probíhá průběžně
dál, do skupinky se přidali noví členové. I
v roce 2019 by měla proběhnout slavnost konfirmace.
(pokračování na str. 2)

Výroční zpráva o životě Farního sboru ČCE v Poděbradech…
(pokračování ze str. 1)
Biblické hodiny pro děti se konaly v první části roku v jedné skupině, ve druhé pak
ve dvou (mladší a starší děti). Díky patří seniorátní farářce Míle Hofmanové, která se ve výuce střídá s farářem.
Střední generace se sešla v roce 2018
jednou.
Při pohřebních shromážděních jsme se
rozloučili se sestrami Miloslavou Doušovou,
Maruší Novákovou, Růženou Procházkovou,
Alenou Volfovou, Jaroslavou Ipserovou, Libuší Bočkovou a bratry Jiřím Piroutkem a Miroslavem Šárou. Další členové sboru měli pohřeb bez církevního obřadu.
V lednu se opět konala tři ekumenická
shromáždění ve sborech různých církví. Je
to dobrá příležitost, jak se potkat s ostatními
křesťany v Poděbradech. Sbírka při těchto
shromážděních už tradičně míří do Speciální
školy v Poděbradech, letos to bylo na nové
hřiště. Každé dva měsíce se také scházejí poděbradští kazatelé.
Večer Ekklésia byl jen jeden, zato hojně
navštívený. Petra Procházková mluvila o cestě
uprchlíků z Turecka do Evropy.
V kostele proběhly tři koncerty. V lednu
koncertoval pěvecký sbor Kvítek a o adventu
sbor Mamáter a Pěvecký sbor a orchestr studentů GJP.
Opět jsme se zúčastnili Noci kostelů, pro
návštěvníky byl připraven program (výstavka
k výročí ČCE v Ekklésii, výstavka fotografií,
kronik, knih, plánů; hry na farní zahradě,
prohlídka altánu, grilovaná kýta a další). Díky
všem, kdo se podílejí na přípravě.
Autobusový zájezd byl spojen s účastí na
seniorátní rodinné neděli v Mělníce. Účast byla o něco slabší než obvykle, ale zájezd podařený a dobrodružný.
Polabská evangelická pouť se opět nekonala vzhledem k množství podzimních akcí u
nás i v celé církvi. (Další rok již nechceme vynechávat.)
Zato se konal druhý ročník festivalu GlorietFest na farní zahradě u altánu Gloriet.
Letos nepršelo, takže se vydařil nadmíru
dobře. Na přípravě festivalu se podílejí lidé
mimo sbor (manželé Loučovi, Jan Patka a
mnozí další) a také účastníci jsou převážně
hosté, kteří mají možnost přijít do našeho
prostředí a dochází tak k propojení sboru a

veřejnosti. Snad by stálo za to uvažovat, jak
toto propojení posunout ještě někam dál. Díky
patří všem dobrovolníkům podílejícím se na
přípravě, je to jedna z pozitivních věcí, které si
mnozí návštěvníci zvenčí s překvapením všímají.
Během prázdnin proběhla opět rodinná
dovolená v Chatkách na jihu (díky za organizaci Janě a Michalovi Povolným). Letní tábor pro děti se konal u obce Skrýchov nedaleko Telče a novinkou byl „Minitábor“ pro
rodiče s předškolními dětmi.
Také letos se během letních měsíců konaly
filmové večery na farní zahradě, opět s účastníky přesahujícími hranice sboru.
Velké díky patří sestře Marii Svobodové za
neúnavné doručování narozeninových dopisů. Je to snad jediný pozůstatek „křesťanské služby“ v našem sboru. Vzájemná péče
mezi jednotlivými členy sboru patří k základním úkolům (výsadám?) křesťanského společenství, a proto bychom měli kreativně přemýšlet, jak být v tomto směru aktivnější. Snad
tímto směrem trochu míří také naše první
zapojení do akce „Krabice od bot“, kterou
pořádá Diakonie a ve které jsme připravili asi
dvacet dárků pro děti z potřebných rodin
(prostřednictvím kolínské organizace Prostor). Díky Jarce Maňáskové, že si vzala organizaci na starosti, i těm, kdo připravili dárky.
O sboru a jeho aktivitách informuje především pravidelný sborový dopis, který vychází čtyřikrát ročně. Velké díky za technickou
stránku přípravy patří Honzovi Dubovi. Dalším informačním kanálem jsou internetové
stránky stále na adrese http://podebrady.evangnet.cz a náš facebookový profil
http://facebook.com/evangelicipodebrady.
Také sborová vitrína (toho času bez „nástěnkáře“ – nemá někdo zájem?). O našich akcích
pravidelně informují Poděbradské noviny,
v Kulturním přehledu jsou anoncovány bohoslužby všech poděbradských církví, některé
akce propagujeme i na plakátovacích plochách.
Sborovou kroniku vede bratr Bohumil
Balcar. Díky.
O farní zahradu se stále stará bratr Jan
Síla. Díky.
Za další okruhy sborové práce jsou samostatné zprávy (nedělka, kavárnička, práce

Zpráva za učitele nedělní školy
Lenka RYGLOVÁ
Každou neděli před kázáním odchází děti
na výuku nedělní školy. Účast na nedělní škole je proměnlivá – od 2 do 10 dětí. Před Vánoci se nás sejde i víc. Po Novém roce, ale děti
do kostela moc nechodí. Budeme rádi, pokud
na to budete myslet a děti v neděli přivedete.
V loňském roce jsme probírali příběhy z knihy
Skutků a nyní pokračujeme evangeliem podle
Jana. V kanceláři, kde se nedělní škola

vyučuje, nám staršovstvo nechalo přidělat
velikou nástěnku, na kterou můžeme vystavit
některé své výtvory. Za to moc děkujeme. Na
výuce se podílelo celkem 7 učitelů. Velký dík
proto patří Haně a Magdě Káninské, Janě
Férové, Evě Semecké, Janě Richtrové a Jonáši
Férovi. Pokud by někdo měl zájem nedělní
školu také vyučovat, budeme velmi rádi. Noví
učitelé nedělní školy jsou vždy vítáni.

staršovstva, maminky s dětmi, hospodaření).
V kartotéce jsme ke konci loňského roku
evidovali 472 členů. Konalo se zhruba 294
různých akcí a setkání.
V loňském roce bylo zvoleno nové
staršovstvo, tak je možné očekávat nové
impulsy do sborové práce. Tím spíše, že
v rámci církve se mluví o „Strategickém plánu“ pro další období, který má reflektovat
současnou situaci sborů (z nich mnoho malých a skomírajících, ne-li již ve stadiu klinické smrti). Jak dál, aby církev dostála
svému povolání? Jak nově nastavit strukturu
sborů a vzájemných vztahů, solidarity? Jak
naložit s ubývajícím počtem kazatelů? I v tom
dalším roce před námi tedy bude dost otázek
k řešení.
Na závěr tohoto ohlédnutí patří poděkování
všem, kdo se podílí na tom, aby náš sbor žil
poměrně bohatým životem. Mnoho jmen bylo
zmíněno výše, díky patří kurátorovi Michalu
Povolnému a místokurátorovi Pavlu Kubíčkovi, na kterých stojí množství organizační
práce. Stejně tak za práci nejen na rozrůstajícím se účetnictví patří díky Jitce Dubové a pokladníku Janu Hofmanovi. Ale díky
všem, kdo se jakýmkoli způsobem podílíte na
tom, aby sbor byl místem, kde je prostor pro
vzájemné sdílení, společenství, pomoc, ale
také prostor setkat se s evangeliem, přemýšlet
nad Biblí, modlit se, posilovat se ve víře a otevřít tuto možnost i těm, kdo mezi nás třeba
zatím nepatří nebo nepřicházejí. Možnosti
pomoci jsou různé, počínaje „obyčejnou“
přítomností a účastí, přes konkrétní pomoc,
zařizování, organizování, předávání informací, modlitbu či v neposlední řadě financování. Díky všem, kdo máte sbor takto na srdci
a na mysli a vás ostatní jako obvykle zvu,
abyste se k tomu přidali a převzali svůj díl
odpovědnosti.

Pozvánka

Staršovstvo
svolává
na neděli 10. března 2019
po bohoslužbách

Sborové
shromáždění
Na programu bude
projednání zpráv
o životě sboru v roce 2018
a schválení rozpočtu
na rok 2019.

Zpráva o činnosti staršovstva v roce 2018

Maminky s dětmi

Pavel KUBÍČEK

Míla HOFMANNOVÁ

Toto je první výroční zpráva staršovstva
zvoleného před rokem v březnu. První
ustanovující schůze byla 5. dubna, na které
byl
zvolen
kurátor
Michal
Povolný,
místokurátor Pavel Kubíček, předseda
staršovstva Martin Fér, zapisovatel Jakub
Lounek, účetní Jitka Dubová a pokladník Jan
Hofman. Členové staršovstva jsou dále Hana
Bulíčková, Vladimír Rudajev, Ladislav Ruml,
Lenka Ryglová a Martin Šuk, náhradníci jsou
Timoteus
Hudcovic,
Dana
Kroupová,
Jaroslava Maňásková, Jana Richterová, Eva
Semecká, Marie Svobodová, Zuzana Tesařová
a Eva Tomanová. Od této schůze jsme se sešli
pětkrát, celkem bylo vloni osm schůzí. Zápisy
z jednotlivých schůzí jsou uloženy a k nahlédnutí ve farní kanceláři, nebo na webových
stránkách sboru v sekci Ke stažení – Informace ze staršovstva.
Kromě běžných provozních sborových
záležitostí staršovstvo řešilo a stále řeší opravu Glorietu a opěrných zdí. Jak už to bývá,
jedna práce se chýlí ke zdárnému konci a už
vyvstal nový problém ve sborovém domě –
v modlitebně u vstupních dveří se objevila
nepřehlédnutá prasklina, další praskliny jsou
u varhan a v kuchyňce. Byl osloven statik,
výsledek prohlídky zatím zpracovává.
Některé události, které se uskutečnily v uplynulém roce: na jaře byla dokončena úprava
hrobu faráře Jelena, v květnu proběhla Noc
kostelů, o prázdninách byly opraveny varhany, v září proběhl Glorietfest. Loňský rok
byl ve znamení 100. výročí ČCE a hlavní
oslavy se konaly v září okolo svátku sv.

Václava v Pardubicích. Pro přehršel akcí byla
zrušena tradiční Polabská evangelická pouť,
ale v letošním roce se pouť v září uskuteční. U
Glorietu musel být pokácen smrk, který se
začal po silném větru naklánět. Při brigádě
bylo dřevo rozštípáno a suší se na farské
zahradě. Tyto akce by se neobešly bez velké
spolupráce všech členů sboru. Za to Vám patří
velké poděkováni.
V církvi probíhá diskuze, jak a kam
směřujeme – „Strategický plán“. První výstup
byl zveřejněn na loňském 4. zasedání 34.
synodu. Dokument se dá dohledat na webu
www.ustredicce.cz vedení církve – usnesení
synodu, nebo ve farní kanceláři. Možná by
stálo zato provést průzkum mezi členy sboru,
kdo tato usnesení vrcholného orgánu církve
vlastně čte.
Na letošní rok máme v plánu hlavně
zajištění a opravu popraskaných zdí, vymalování a obnova osvětlení. Nově bude též vymalována i fara (po výměně oken a protečení
vody v předminulém roce). V přípravě je
úprava půdních prostor vedle Ekklésie. Tento
prostor by se měl přetvořit v zázemí či
společenskou místnost pro mládež i ostatní,
kde by se dalo i přespat. V květnu se chceme
opět zúčastnit Noci kostelů, o prázdninách
proběhnou dětské i mládežnické tábory a sborová dovolená. Na září se připravuje Polabská
evangelická pouť, což je i seniorátní akce, a
třetí ročník Glorietfestu. Mezi těmito akcemi
budou i další sborová setkání, ale hlavně
nedělní shromáždění.

V našem sboru pokračuje setkávání maminek na mateřské dovolené s malými dětmi.
Od září do června se pravidelně scházíme každý čtvrtek od 9.00 hodin v místnosti za kostelem. Děti a maminky mají připravené zázemí,
hračky, čaj a chvíli ke společnému zamyšlení.
Během schůzek převažuje přátelská a uvolněná atmosféra, kde ženy mohou sdílet své
zkušenosti, úkoly a postřehy v nové životní
roli. Od září se k poděbradským maminkám
připojily, s pravidelnou účastí, maminky
z okolních sborů. Těšíme se z jejich přítomnosti a vždy máme radost z každé nové tváře.
Odpolední klub
Na setkávání maminek s dětmi plynule navázalo od září loňského roku setkávání maminek, které již nastoupily do práce, a které
chtějí v setkávání nějakým způsobem pokračovat. Je o něco náročnější najít společný
(všem vyhovující) čas k setkávání, ale společně jsme se domluvily na schůzkách přibližně
1x za měsíc.
Využíváme cyklus Inspirativních kaváren,
které pořádá město Nymburk. Jedná se o setkávání se zajímavými osobnostmi a odborníky
působícími zejména v oblasti vzdělávání.
V prostředí foyer Hálkova městského divadla
je možné vyslechnout zajímavou přednášku a
také si na dané téma popovídat s přednášejícím nebo po skončení se sebou navzájem.
Poslední navštívená a strhující přednáška
s diskusí byla s Janem Kršňákem o důvěře
v di-giděti. Tyto přednášky jsou otevřené,
takže zváni jsou všichni, kdo mají zájem.

Kavárnička dvacetiletá
Jana EGEROVÁ
Naše evangelická biblická kavárnička
vznikla na návrh bratra faráře Pavla Dvořáčka
z důvodu malé účasti na podvečerních
biblických hodinách. První adventní pondělí
30. listopadu 1998 se konalo první setkání
kavárničky. Já jsem se začala zúčastňovat až
na požádání, abych pomohla s obsluhou. V té
době jsme se scházeli v zadní místnosti za
modlitebnou, vařili na chodbě a myli nádobí
na toaletě, neb kuchyňka ještě nebyla v provozu. K radosti bratra faráře byl o kavárničku
zájem.
Byly to hlavně tyto sestry, které už nejsou
mezi námi – s. Kulichová, Dajčová, Vrchotová, Podzimková, Férová, Lhotková, Bohunka Čejková a Růžena Čejková, Vraná, Hradecká, Tronerová. Ale přišly další sestry:
Krejčíková, Šťastná, Jechová a další. Stále se
nás schází průměrně 15 osob, nyní i bratři.
Občas se mezi nás přijdou podívat někteří další členové sboru a lázeňští hosté. Mezi první
hosty patřil farář Miroslav Erdinger – tehdy
byl ředitelem v Krabčicích.
Ze začátku jsme měli o prázdninách pauzu,
ale nyní se scházíme po celý rok, a když vyjde

na pondělí svátek, tak se automaticky sejdeme
v úterý. Vedle biblického zamyšlení (a někdy i
diskuze) hlavně zpíváme za doprovodu kytary,
a tak jsme se naučili plno písní ze zpěvníku
Svítá a Dodatku. Probírali jsme desatero, modlitbu Páně, apoštolské vyznání víry, Zjevení
Janovo a nyní se věnujeme různým náboženstvím. Některá témata doplňuje bratr farář
promítáním filmu. Promítali jsme film o Jednotě bratské, o Jeronýmovi pražském, Josefovi, Lutherovi a mnoho dalších.
Sestry při svých narozeninách přinášejí občerstvení ke kávě a čaji a také dostávají květiny. Stoleté narozeniny jsme oslavili se ses-

trou Syrovou a jejími dcerami. Také jsme se
zapojili do adopce na dálku a platili jsme šest
let školné ukrajinskému školákovi. Přispíváme na opravu Glorietu.
Máme tedy 20 let za sebou a pokračujeme
dále, vystřídali se faráři i vikáři. Po odchodu
Pavla Dvořáčka mezi nás chodil Bohumil
Baštecký, na kterého s láskou a vděčností
vzpomínáme. Překlenul období před nástupem Martina Féra. Nyní mezi nás přijíždí také
sestra farářka Míla Hofmanová z Nymburka.
Přejeme kavárničce do dalších let další pro
ni zapálené sestry a bratry.

Hospodaření sboru v roce 2018
Jitka DUBOVÁ
Hospodářský rok 2018 zakončil náš sbor V plánu máme také výměnu osvětlení v kos- shromáždění 10. března. Moc rádi uvítáme
s přebytkem 233 tis. korun.
tele.
nápady a náměty od Vás, přijďte se o ně
Výdaje byly převážně provozního charaktePodrobnosti o hospodaření a rozpočtu bu- podělit.
ru, tedy na vytápění, údržbu, mzdy, odvody do deme mimo jiné probírat na sborovém
personálního fondu a platby repartic. Proběhla generální oprava varhan, která stála 72 tis.
Tab. 2 – Struktura hospodářského výsledku
korun.
Pokračovaly práce na opravě Glorietu, byla
Náklady
959 683
opravena opěrná zeď pod Glorietem, financoenergie
120 706
vání proběhlo z dotace ministerstva kultury a
opravy a údržba - prava varhan, drobné opravy
96 878
z vybraných darů. Oprava stála 178 tis. Kč.
telekomunikace
6 060
Na saláru bylo vybráno 408 tis. Kč, plánoslužby a materiál spojené s pořádanými akcemi - tábor, výlet
82 655
váno bylo 400 tis. Kč. Plán byl splněn, děkuslužby - tisk sbor dopisu, cestovné, předplatné časopisů atd.
28 878
služby - kácení stromu, revize, apod.
25 428
jeme všem salárníkům za jejich příspěvky.
mzdy
62 050
V rozpočtu na rok 2019 počítáme s vybraným
běžný materiál
31 533
salárem ve výši 420 tis. korun. Tak, jak rok od
občerstvení při akcích
16 655
roku rostou odvody do personální fondu, roste
celocírkevní repartice
40 870
seniorátní repartice
6 000
i potřeba více vybrat na saláru.
personální fond
108 300
Bude pokračovat oprava Glorietu, finanprojekt oprava zdí u Glorietu
79 000
covat bychom ji chtěli opět z dotací a darů.
daň z nemovitých věcí
2 310
Tab. 1 – Počty salárníků podle výše saláru

ostatní náklady
náklady na opravu Glorietu a projekt
Gloriet fest

19 038
178 183
55 139

Výnosy
výše saláru
do 500
501 až 1.000
1.001 až 2.000
2.001 až 3.000
3.001 až 5.000
5.001 až 10.000
10.001 až 15.000
15.001 až 20.000
nad 20.000
celkem

počet salárníků
37
26
19
17
12
11
6
3
1
132

1 192 714

sborové sbírky
dary tuzemské
salár
příspěvek administrovaného sboru (Chleby)
příjmy z pronájmu
provozní dotace od města Poděbrady
dotace od města Poděbrady na Gloriet fest
dotace od města Poděbrady na projekt oprava zdí u Glorietu
ostatní příjmy - příspěvky na tábor a ostat.
příspěvek na energie Martin Fér
úroky
daryna opravu Glorietu
dotace a dary na opravu Glorietu
ostatní výnosy
Hospodářský výsledek

112 384
50 100
407 627
21 680
141 595
57 300
39 100
35 000
58 900
30 000
5 252
143 065
84 341
6 370
233 031

Stalo se ve sboru
• V rámci akce „Krabice od bot“, kterou
organizovala Diakonie ČCE, jsme připravili
dvacet krabic vánočních dárků pro děti ze
sociálně znevýhodněných rodin, které byly
rozděleny prostřednictvím kolínské organizace Prostor. V rámci celé republiky se
takových dárků připravilo 38 tisíc.
• O třetí adventní neděli zahrály děti
vánoční divadlo s názvem „Tak to teda Pán
Bůh s náma“.
• V lednu jsme se opět sešli s
poděbradskými křesťany z ostatních církví ke
třem setkáním. Jejich tématem bylo rozvažování nad jednotlivými osobami svaté Troadresa: Českobratrská církev evangelická
Husova 141
Poděbrady, 290 01
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jice, a poté rozhovor a pohoštění. Sbírka z
těchto setkání (cca 10 000,- Kč) bude opět
předána Speciální škole v Poděbradech.
• 20. ledna jsme měli sborový den, při
kterém byl hostem Michael Otřísal – farář,
který byl u zrodu náboženského vysílání
České televize, s námi mluvil o tom, jak se
dařilo či může dařit předávání evangelia
prostřednictvím („starých“) médií.
• Část konfirmandů a mládeže se
zúčastnila víkendovky v Jasenné na Valašsku. Větší část však nakonec účast na akci
odřekla a zůstala z různých důvodů doma.

Adresát:

