
Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Poděbradech

SBOROVÝ DOPIS
ADVENT 2019

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI
 
Bohoslužby – První adventní neděle
(neděle 1. prosince,  9:45)

Po bohoslužbách adventní tvoření nejen 
pro děti (oběd připraven).

Adventní koncert
sborů (We)Květ a Kvítek
(sobota 14. prosince, 16:00)

Vánoční divadlo dětí „Osel“
(Čtvrtá adventní neděle)
(neděle 22. prosince, 9:45)

Bohoslužby – Štědrovečerní
(úterý 24. prosince, 16:00)

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

Bohoslužby
(neděle 29. prosince, 9:45)

Bohoslužby s večeří Páně
(neděle 5. ledna 2020, 9:45)

PŘIPRAVOVANÉ UDÁLOSTI

Ekumenická setkání
(7., 14. a 21. ledna 2020, 19:00)

Dětské letní tábory
(4. – 18. července 2020)

1. týden minitábor, další velký tábor

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 14:40)

Konfirmační
(pátek, 16:00)

Mládež
(pátek, 19:00, po domluvě)

Kalendář

Nerad čekám. Děsí mě plné čekárny, poma-
lu se sunoucí fronty u pokladen, nebo ty zve-
sela naskakující minuty zpoždění na nádražní 
tabuli odjezdů. Čekat na něco znamená oct-
nout se v prostoru, který má být něčím vy-
plněn, ale zatím zeje prázdnotou. A je to právě 
ta prázdnota, která mě znervózňuje.

Setrvávání v čase, který není vyplněn žá-
dnou prací či aktivitou, dovoluje mým myš-
lenkám se příliš svobodně potulovat. V tako-
vých chvílích se může stát, že se ve mně něco 
probudí a já začnu přemítat: o světě, o lidech, 
o smyslu věcí, o Bohu. Může se stát, že se ve 
mně nevědomky začne rodit modlitba; může 
se dokonce stát, že se v momentu nečinnosti 
podívám sám sobě do tváře. Ten pohled má-
lokdy vydržím. Jaké štěstí, že u sebe vždycky 
mám něco, co ty chvíle nebezpečné prázdnoty 
instantně zaplní; něco, co, odvrátí mou pozor-
nost od věcí velkých a důležitých k věcem 
malým a malicherným.

Doba adventu, do kterého nyní vstupujeme, 
je také doba čekání. Výzvy, abychom tuto 
dobu strávili nějak smysluplně a příliš se ne-
honili s úklidem, nakupováním dárků a pří-
pravou slavnostních dobrot, dobře známe. 
Možná, že jsme jich už slyšeli tolik, že máme 
chuť každou další podobnou dobře míněnou 
radu poslat podívat se na seznam našich svá-
tečních povinností, odkud by jistě (k našemu 
uspokojení) zcela vyděšená uprchla pryč. Naše 
doba čekání na příchod našeho Pána a Spa-
sitele bývá beznadějně zaplněna a my to víme.

Nechci před vás nyní stavět další výzvu, po-
ložit otázku si však dovolím: čím si budete 
letošní čas adventního čekání plnit vy? Budou 
to věci velké, nebo malé? A jak velký kousek 
toho prostoru zůstane prázdný pro Toho, 
který přichází?

„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj 

mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“

Lukáš 2,14

Milí čtenáři sborového dopisu,

 na začátku adventu je tu opět dávka pozvá-
nek, informací a ohlédnutí. Adventem začíná 
už odedávna církevní rok. Na jeho začátku ne-
ní posilvestrovská kocovina, ani nesmyslné a 
nesplnitelné novoroční závazky, ale nadějné 
připomínání a očekávání budoucího Kristova 
příchodu. Ať jsou vaše adventní dny naplněné 
radostí a nadějí a o Vánocích ať zaslechnete 
zvěst o tom, s kým ta opravdová naděje a ra-
dost do světa přicházejí. Přijďte to oslavit ne-
jen o svátcích. 

Těšíme se na setkání. 

Martin Fér, farář
Michal Povolný, kurátor

Adventní úvaha
Jordan TOMEŠ

Ekumenická setkání 2020
Setkávání se s ostatními poděbradskými křesťany při společných večerech.

Po kázání hostujícího kazatele následují posezení a rozhovor s ním.

7. ledna 2020 v evangelickém kostele (19:00, ul. Husova 141)
14. ledna 2020 v modlitebně adventistů (19:00, ul. Na Kopečku 405/21)
21. ledna 2020 v katolickém kostele (19:00, ul. Palackého)

Sbírka konaná při těchto večerech bude již tradičně určena pro potřeby
Speciální základní školy v Poděbradech.

Pozvánka



Po vykonání prvé státní zkoušky (s vyzna-
menáním), přichází prvého ledna 1937 do po-
děbradského sboru jako katechetka, kandidát-
ka bohosloví sestra Antonie Slámová.  Naro-
dila se 14. července roku 1912 v Hrbově u 
Velkého Meziříčí. I když sestra katechetka 
nikdy nevedla poděbradský sbor, jsem pře-
svědčen, že vzhledem k významnému podílu 
na náboženské výchově mládeže našeho sbo-
ru, rozhodně patří do seriálu „Poděbradští 
faráři“. Do Poděbrad přišla jako pěta-
dvacetiletá, kdy poděbradský sbor vedl farář 
J. B. Jeschke. Byla pověřena výukou nábo-

Poděbradští faráři
Antonie SLÁMOVÁ

ženství na tehdejších chlapeckých a dívčích 
obecných školách a většině tříd měšťanských 
škol v Poděbradech. Kromě toho učila nábo-
ženství na obecných školách ve Velkém Zboží, 
Křečkově a v Přední Lhotě.

Aktivně se účastnila činnosti sboru, často 
vedla tehdy pravidelné biblické hodiny, sdru-
žení mládeže a přípravu učitelů na nedělní 
školu. Ve čtyřicátých letech navštěvovalo ne-
dělní školu více než 100 dětí a sdružení mlá-
deže okolo 40 hochů a děvčat. Občas mívala 
kázání nejen v našem sboru, ale i v různých 
dalších sborech. Podílela se i na výuce konfir-
mandů. V roce 1941 byl v našem sboru zahá-
jen i seminář pro náboženské vzdělávání. Ten-
to seminář často vedla sestra katechetka a to 
na velice dobré úrovni. Toto oceňoval i br. 
farář Jeschke, který rovněž velmi kladně ho-
dnotil její nedělní kázání. 

V roce 1953, jako prvá žena evangelické 
církve, oddala manželský pár. Počátkem pro-
since r. 1953 byla jednomyslně zvolena vikář-
kou poděbradského sboru. Pro svoje scho-
pnosti a teologické znalosti patřila i mezi prvé 
čtyři farářky naší církve, které byly ordino-
vány 13. prosince 1953 v Poděbradech. Spo-
lečně s naší paní katechetkou byly ordinovány 
Eva Peroutková (provdaná Nechutová), Alena 
Štrbová (provdaná Šounová), Jarmila Jesch-
keová (roz. Štěpánová). Ordinaci provedl teh-
dejší synodní senior Českobratrské církve 
evangelické br. ThDr. Viktor Hájek.

Sestra farářka Slámová odchází z Poděbrad 
v srpnu 1958 a ujímá se vedení evangelického 
sboru v Trnávce. Zde působí aktivně do srpna 
1969 a dále, již jako důchodkyně do května 
1970. Návazně na to, je do 30. 9. 1971 vikář-
kou tohoto sboru. Zemřela 4. února roku 

2000.
Jsem přesvědčen, že senioři poděbradského 

sboru velmi rádi vzpomínají na svoji první 
učitelku náboženství paní katechetku A. Slá-
movou. V dětství byla postižena obrnou, takže 
nevládla svojí pravou rukou. Vždy jsem však 
obdivoval, jak dovedně levou rukou kreslila na 
tabuli mapu Izraele, na západě ohraničenou 
Středozemním mořem, na východě Jordánem, 
který vytékal na severu z Genezaretského jeze-
ra a na jihu končil v Mrtvém moři. Celý Izrael 
rozdělila do tří částí, severní Galilee, střední 
Samaří a jižní Judeu. My, jako děti, jsme si 
pak dobře představovaly, kde je Betlém, Jeru-
zalém, Jericho, Nazaret, či Kafarnaum. Velice 
poutavě nás seznamovala s biblickými příběhy 
a podobenstvími. Nyní, s odstupem mnoha 
let, obdivuji její trpělivost s námi, zlobivými 
žáky. Uměla velice krásně vytvořit pro děti 
vánoční atmosféru, zpívali jsme vánoční ko-
ledy a pečlivě nás učila vybrané biblické verše, 
které jsme pak recitovali v kostele před vánoč-
ním stromkem. Doposud na ni vzpomínám 
jako na ženu laskavou, skromnou a trpělivou, 
která velmi srozumitelně šířila biblická svě-
dectví. Za její službu jí rozhodně patří veliký 
dík.

(Pozn. Již delší dobu sháníme fotografii 

sestry Slámové, abychom ji případně mohli 

zařadit mezi fotografie ostatních kazatelů 

našeho sboru, které máme vystavené ve sbo-

rovém sálu Ekklésie, ale nedaří se nám to. 

Prosíme, podívejte se do svých soukromých 

archivů fotografií. Budeme vděčni i za pří-

padné další fotografie ze života sboru v do-

bách více i méně dávných.)

?

Pěvecké sbory Kvítek, (We)Květ a Českobratrská církev evangelická v Poděbradech
zvou na

Adventní koncert pěveckých sborů KVÍTEK a (WE)KVĚT
ve sobotu 14. prosince 2019 od 16:00 hodin

v evangelickém kostele v Poděbradech
(Husova ulice 16, naproti ZŠ Václava Havlava)

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude použit na zakoupení „Nocleženek“ pro lidi bez domova.



7. Do které země utekli rodiče s 
Ježíšem po té, co byli varováni, že 
ho chce někdo zabít? 
a) do Edómu
b) do Fénicie
c) do Řecka
d) do Egypta

8. Kdo chtěl Ježíše zabít, když se 
dozvěděl o jeho narození? 
a) král Herodes
b) císař Augustus
c) mudrci
d) správce Pilát

9. Jak se Ježíšova rodina dozvěděla, že 
chce Ježíš někdo zabít? 
a) od posla
b) ve snu
c) na obloze se objevila hvězda
d) přišel za nimi anděl

10. Jak se mudrci dozvěděli, že se 
narodil král Židů? 
a) viděli hvězdu na východě
b) měli vidění
c) řekli jim to andělé
d) uhodli to

11. Co nepřinesli mudrcové Ježíšovi 
darem? 
a) zlato
b) stříbro
c) myrhu
d) kadidlo

12. Jak staré děti měly být v Berlémě 
povražděny, aby byl zabit i Ježíš? 

1. Jak se jmenoval Mariin manžel? 
a) Simeon
b) Zachariáš
c) Josef
d) Mojžíš

2. Jak se jmenovala Ježíšova matka? 
a) Marta
b) Alžběta
c) Marie
d) Salome

3. Kde Ježíš spal poté, co se narodil? 
a) v jeslích
b) v kotci
c) v psí boudě
d) v porodnici

4. Kde se Ježíš narodil? 
a) v Nazarétu
b) v Betlémě
c) v Jeruzalémě
d) v Jerichu

5. Ve kterém městě Ježíš bydlel a 
vyrůstal? 
a) Nazaret
b) Betlém
c) Jeruzalém
d) Jericho

6. Do čeho byl Ježíš oblečen, když se 
narodil? 
a) do malých bílých šatečků
b) do velbloudí kůže
c) do plenek
d) do ovčí kůže

a) mladší šesti měsíců
b) mladší jednoho roku
c) mladší dvou let
d) z rodu krále Saula

13. Jakým rituálem Ježíš prošel, když 
mu bylo osm dní? 
a) obřízkou
b) oslavou narozenin
c) křtem
d) požehnáním

14. Kdo kromě mudrců ještě přišel 
navštívit Ježíše? 
a) dřevorubci
b) farmáři
c) pastýři
d) obchodníci

15. Kdo řekl "Sláva na výsostech Bohu a 
na zemi pokoj mezi lidmi"? 
a) Marie
b) andělé
c) mudrci
d) Alžběta

16. Kolik mudrců podle bible přišlo 
Ježíše navštívit? 
a) dva
b) tři
c) čtyři
d) nepíše se to tam

Správné odpovědi zjistíte, když si přečtete 

začátek Matoušova a Lukášova evangelia.

(1c, 2c, 3a, 4b, 5a, 6c, 7d, 8a, 9b, 10a, 11b, 12c, 

13a, 14c, 15b, 16d)

Adventní biblický kvíz

Poslední události v naší zemi, kterých jsme 
svědky a přímými účastníky, nás naplňují úža-
sem. Většina z nás nezažila nikdy nic po-
dobného. Tváří v tvář probíhajícím změnám 
v sousedních zemích jsme se v minulých mě-
sících, snad ještě před týdnem, cítili až za-
hanbeni. Na otázku, Proč se neděje nic u nás, 
nás napadaly nelichotivé odpovědi o švejko-
vské národní povaze, o zkažení konzumem, o 
komplexu z porážek z let 1968, 1948, 1938, 
1620 atd. Najednou se něco děje i tu. Máme 
radost a chováme se k sobě opět jako lidi. 
Přestáváme se bát. Je velmi důležité uvědomit 
si, proč se to mohlo stát. Jistě k tomu doba 
zrála. Bezprostředním a posledním popudem 
k podstatnému posílení naší odvahy, a tak i ke 
změně situace u nás, byly tragické události v 
pátek 17. 11. na Národní třídě. Probudili 
bychom se, kdyby při demonstraci studentů 
nedošlo ke krvavému masakru jejich po-
kojného průvodu? Tato otázka chce podtr-
hnout, co pro nás všechny znamenají ti zmlá-
cení a otřesení z černého pátku. Obětí, byť 

Prohlášení Komenského evangelické bohoslovecké fakulty
(dobový dokument)

byla nedobrovolná, vzniká nová skutečnost. 
Je nesporné, že zásadně změnila naši situaci. 
Až hmatatelně i bolestně nám ukazuje, že 
cesta oběti je smysluplná, ačkoliv oběť sama 
se zdá být absurdní a zbytečná. Řekneme-li, 
že oběť vysvobozuje, pak páteční události nás 
vysvobodily z letargie, svazujícího strachu a 
z prohlubování morálního úpadku. Řekneme-
li, že smiřuje, pak nás tyto události smířily se 
sebou navzájem, neboť cizí lidé se setkávají a 
nejsou si lhostejní. Dnes více než jindy se uvě-
domujeme dosah velikonoční oběti Ježíše 
Krista, který zemřel na kříži za provinění nás 
všech.

17. 11. 1989 vyvstala absurdně a smutně 
historická paralela s listopadovými událostmi 
před padesáti lety. Tehdy i teď stály proti sobě 
bezbranná vůle ke svobodě a ozbrojená tota-
litní moc. V listopadu 1939 začal zápas o zno-
vuvytvoření svobodné republiky. Program 
nové čs. republiky, formulovaný českoslo-
venským odbojem, se hlásil k pokusu o de-
mokracii první republiky. Vyjádřil i určité 

principy socialismu  a sociální odpovědnosti. 
Jeho tvůrci si byli vědomi, že demokracie není 
a nikdy nebude něčím hotovým. Je to věc 
zápasu a programu navazujícího na nejlepší 
odkaz naší historie. Takto chápeme i naše úsilí 
dnes. Historie je nám však i velkým varo-
váním. Začátek nové éry v roce 1945 je po-
znamenán velkým selháním. Myslíme tu na 
konec války a pomstu vůči poraženým oku-
pantům. Víme také, že se nejvíce mstili ti, kdo 
nejméně bojovali. Nevíme, jak dlouho náš 
dnešní zápas bude trvat, ale zbavme se důsle-
dně myšlenky na pomstu. Nemluvme o šibe-
nicích ani žertem. To neznamená, že by ne-
měli být viníci potrestáni. Trest však musí 
sloužit pouze k zastavení zla. Kristus nás učí: 
Kdo jsi bez viny, první hoď kamenem. Část 
viny neseme pro své mlčení i my. Proto ne-
hřešme více, dosti jsme hřešili. To ať je naším 
heslem na cestě do budoucnosti. Po té cestě 
dokážeme jít tehdy, povede-li nás ten, který 
působí smíření a pokoj – Ježíš Kristus.

V Praze, 21. listopadu 1989



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

• 1. října nastoupil do služby v našem sbo-
ru vikář Jordan Tomeš (viz rozhovor v mi-
nulém Sborovém dopise). Aktivně vstoupil do 
dění v našem sboru a máme z toho radost. 
• Mládež se schází takřka pravidelně kaž-

dý týden v pátek od 19 hodin. Jev radostný a 
dlouho nevídaný. Snad to vydrží (po posled-
ním pátku klademe důraz na slovo „takřka“).
• 12. října byli oddáni Libuše Nováková a 

Pavel Vajas.
• Studenti Evangelické teologické fakulty 

využili naše prostory a uspořádali zde víken-
dový seminář psychologie.
• 20. října jsme slavili Díkčinění. Po něm 

jsme se sešli při čaji a kávě a hovořili o nových 
liturgických formulářích. Zazněly spíše hlasy, 
že po žádných změnách nijak zvlášť netouží-
me, jsme spokojeni s tím, jak bohoslužby vy-
padají a že jsou prosté, soustředěné na to 
nejdůležitější. „Kudrlinky“ bychom neradi. 
Vyznání víry (apoštolské) a vyznání vin v kaž-
dých bohoslužbách (jak to formuláře navrhu-
jí), také nepodporujeme. Zdá se nám, že jejich 
závažnost vynikne právě tehdy, nejsou-li po-
každé. Z řad (nejen) mládeže zaznělo, že ně-
které části bohoslužeb jsou nesrozumitelné a 
pro neznalého těžko pochopitelné – proč a 
kdy vstáváme? Jeden z hlasů pro se týkal zařa-
zení „slova k dětem“ – také proto, aby bylo 
jasnější, že odcházejí do nedělky. Objevila se 
otázka po vysluhování večeře Páně za pomoci 
„kalíšky“, zejména pro ty, kdo se zrovna cítí 
např. nachlazeni a nechtějí roznášet infekci, 
nebo naopak nějakou chytit. 
• V sobotu 26. října byla podzimní brigá-

da, kdy jsme pokáceli a rozřezali několik stro-
mů (havarijní stav), hrabali listí, čistili terasy, 
uklízeli v kůlnách, odváželi odpad do sběrné-
ho dvora. Děkujeme všem, kdo se zapojili.
• 9. listopadu se v Lysé nad Labem konal 

konvent poděbradského seniorátu (shromáž-
dění zástupců sborů). Mimo jiné zvolil na dal-
ších šest let (staro)novým seniorem poděbrad-
ského faráře Martina Féra, Miloslavu Hofma-

novou zvolil na dalších 5 let seniorátní farář-
kou, rozhodl o výši seniorátních repartic (po-
platku, kterým jednotlivé sbory zajišťují chod 
seniorátu – bude to 8000,- Kč), rozhodl o roz-
dělení celocírkevních repartic na jednotlivé 
sbory seniorátu (poplatku, kterým sbory při-
spívají na chod ústředí církve a aktivity na ce-
locírkevní úrovni – pro poděbradský sbor to 
na příští rok znamená částku 68 080,- Kč). Na 
konventu se také vedl rozhovor o tom, jak 
sbory vidí a plánují svou budoucnost a bylo 
podáno několik návrhů na synod (aby se i já-
hnové mohli stát statutárními zástupci sborů, 
aby byla výše celocírkevních repartic zastro-
pována). Byl též schválen návrh libického 
sboru na vynětí kostela a hřbitova v Opola-
nech z tzv. seznamu nezcizitelných nemovitos-
tí – sbor vyjednává o převzetí těchto nemovi-
tostí obcí. 
• Evangelická teologická fakulta oslavila 

100. výročí od založení (před rokem 1919 
museli budoucí faráři studovat teologii ve 
Vídni). Faráři seniorátu se zúčastnili sympózia 
k tomuto výročí na fakultě v pražské Černé 
ulici. Vikář v rámci slavnostního shromáždění 
v Karolinu také získal ocenění za svou 
diplomovou práci. 
• V neděli 17. listopadu byly bohoslužby 

nejenom v našem sboru zaměřeny také na 30. 
výročí přechodu z totality ke svobodě a ke 
vděčnosti za tuto změnu. Při kávě po boho-
službách pak zaznívaly vzpomínky účastníků 
listopadových událostí roku 1989. Na závěr 
sestra Svobodová přečetla prohlášení Komen-
ského evangelické bohoslovecké fakulty (dnes 
ETF UK) z 21. listopadu 89, viz samostatný 
článek v tomto dopise.
• Ve středu 20. listopadu byla hostem při 

sborovém večeru Ekklésia doc. PhDr. Lydia 
Petráňová CSc., která mluvila o význačných 
osobnostech předválečné evangelické mládeže 
– filosofu J. B Kozákovi (bratr architekta Bo-
humíra Kozáka, který projektoval naší faru či 
poděbradské Rádiovky), teologu J. L. Hro-
mádkovi a přírodovědci Emanuelu Rádlovi. 
Poutavě přiblížila jejich osudy, někdy i kon-
troverzní a jejich význam pro soudobou spo-

lečnost (dá se říci, že to byli jedni z mála evan-
gelíků, jejichž význam výrazně přesahoval do 
celospolečenské sféry své doby). Lydia Petrá-
ňová má své kořeny i v Poděbradech, takže 
jsme slyšeli i několik vzpomínek na místní dě-
ní a dozvěděli se například, že v Poděbradech 
před válkou fungovala organizace YMCA, jejíž 
členové byli za války zapojeni do ilegálního 
šíření letáků (uchovávaných například pro-
střednictvím schránky na poděbradském hřbi-
tově). Specializací Lydie Petráňové je lidová 
kultura, tak uvažujeme o dalším setkání nad 
tímto tématem.
• Na kostele byly doplněny popadané hře-

benáče.
• Máme nepatrné zpoždění v plnění pří-

jmové stránky rozpočtu (salár). Ale máme 
před sebou ještě celý prosinec, tak se nebo-
jíme.

Sbor je naše (vaše) společná 
domácnost, o kterou se staráme také po 
stránce provozní a finanční. Jako obvykle 
doporučujeme salár platit pravidelným 
měsíčním převodem z účtu (číslo 
sborového účtu je 2400286385/2010). 

Salár


