SBOROVÝ DOPIS

Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Poděbradech
VELIKONOCE 2020

Milí čtenáři sborového dopisu,

Kalendář
NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

opět po roce je tu vydání sborového dopisu se
zprávami o životě sboru – budeme mít výroční sborové shromáždění, při kterém budeme
jednat o tom, co se ve sboru děje, schvalovat
rozpočet a případné jiné návrhy. Zároveň
jsme v době postní a připravujeme se na Velikonoce. Trochu to skřípe: provozní záležitosti
sboru a vedle toho evangelium o vzkříšení,
dobrá zpráva pro každého člověka týkající se
jeho naděje, odpuštění, smyslu života. Kéž
nám provoz nezastíní to podstatné. Přijměte
pozvání k ohlašovaným setkáním a zejména
k bohoslužbám běžným, i těm slavnostnějším
velikonočním.
Martin Fér, farář
Michal Povolný, kurátor

Výroční zpráva o životě sboru za rok 2019
Martin FÉR
V roce 2019 jsme po dlouhé době v církvi
nic neslavili, zato byl synodem po dlouhých
přípravách přijat „Strategický plán ČCE do
roku 2030 (Reformanda 2030)“ a ústředí církve jej postupně začíná naplňovat. Do jaké
míry se dotkne jednotlivých sborů, se ještě
uvidí, nicméně to, že naše církev i sbory potřebují nový impuls, je zřetelné a vyplývá z některých faktů: ubývá farářů nastupujících
nově do služby; stát přestává postupně financovat platy kazatelů a zvyšuje se nárok na financování samotnými sbory; mnoho sborů je
na hraně existence a to nejen kvůli slabým financím. Naše misijní činnost je minimální a
předávání víry v rodinách se také ne vždy daří.
Na to všechno bychom měli reagovat. Je jasné, že situaci nevyřeší sebelepší strategie církevní práce, vždyť víra není plodem naší práce, ale darem Ducha. To by nám ale nemělo
bránit, abychom se čas od času podívali, jestli
něco neděláme hloupě a působení Ducha nebráníme. Sborové shromáždění i tato výroční
zpráva je příležitostí k ohlédnutí a zamyšlení
nad tím, jak je to v našem sboru.
Snad jako pokaždé je potřeba konstatovat
že i na 124. rok samostatného života poděbradského sboru se můžeme dívat s velkou
vděčností i radostí. Událo se toho mnoho
(snad nejvíc za poslední léta), ledacos nového
se daří, s financemi nemáme problémy. (K čemu by naše vděčnost a radost mohla vést?)
Do sboru na svůj roční vikariát nastoupil vikář Jordan Tomeš.
Středem a východiskem sborového života
jsou pravidelné nedělní a sváteční bohosluž-

by. V roce 2019 jsme se k nim sešli 55x za
průměrné účasti 58. Dětí přicházelo v průměru kolem 8. To je o něco málo víc než loni.
Na varhany doprovází standardní sestava varhaníků (Jana Povolná, Zuzana Tesařová a
Jakub Lounek), a pravidelně se zapojují
mladé varhanice (Magdalena Férová, Markéta
Ryglová a Kristýna Semecká). Také díky našemu novému vikáři se podařilo do občasného
doprovodu sborového zpěvu či vánočního divadla zapojit další mládežníky (Jiří Duba, Nikol Málková, Bára Ryglová, Luisa Hofmanová). Děkujeme. Vedle faráře sboru kázala
seniorátní farářka Míla Hofmanová, faráři
Pavel Dvořáček, Miroslav Frydrych, Jan Štefan, Emanuel Vejnar, Ondřej Zikmund, Pavel
Rybín, vikář Jordan Tomeš. Děkujeme.
Sborové dny jsme měli tři – v lednu s Michaelem Otřísalem, který promluvil o médiích
a své práci v nich. V březnu David Šorm mlu(pokračování na str. 2)

Setkání střední generace
(pátek 27. března v 19:30)
Výroční sborové shromáždění
(neděle 29. března, po bohoslužbách)
Koncert spolku Otakara
Vondrovice
(7. dubna, 19:00)
Čtení pašijí podle Lukáše
(středa 8. dubna, 18:00)
Bohoslužby Velký pátek
(pátek 10. dubna, 9:45)
Bohoslužby Boží hod velikonoční
(pondělí 13. dubna, 9:45)
Večer Ekklésia s Benjaminem
Rollem
(úterý 14. dubna, 19:00)
Seniorátní rodinná neděle
(neděle 17. května)
Konfirmace
(neděle 31. května)
Noc kostelů
(pátek 5. června)
PŘIPRAVOVANÉ UDÁLOSTI
Minitábor pro rodiny s dětmi
(4. – 8. července)
Tábor pro děti
(11. – 18. července)
Rodinná dovolená
(15. – 22. srpna, Chatky na jihu)

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ
Bohoslužby
(neděle, 9:45)

Biblické hodiny pro děti
(pátek, mladší 13:30, starší 14:40)

Kavárnička
(pondělí, 14:30)

Konfirmační
(pátek, 16:00)

Setkávání maminek s dětmi
(čtvrtek, 9:00)

Mládež
(pátek, 19:00, po domluvě)

Výroční zpráva o životě sboru za rok 2019
(dokončení ze str. 1)
vil o evangelickém církevním školství v toleranční době. V dubnu pak misijní pracovník
skotské církve David Sinclair promluvil o
Skotské církvi. Všichni též kázali. Součástí
sborového dne je vždy společný oběd, který
vařil 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.
Konaly se i 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, Bára Ryglová, Tim Hudcovic,
Jonáš Fér). Díky jim.
V loňském roce neproběhl v našem sboru
žádný křest, do sboru ale vstoupily Magdalena
a Nikol Málkovy, které byly pokřtěny v Ratiboři. Konfirmováni byli Kristýna Semecká,
Daniela Káninská, Matěj Povolný a Bedřich
Brynych; konfirmačního cvičení se účastnil i
Jiří Duba. Zdá se, že také díky nově konfirmovaným se konečně mládež začala relativně
pravidelně scházet. Mládež se také podílí na
přípravě 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 2020 by měla proběhnout slavnost
konfirmace.
Biblické hodiny pro děti se konaly ve
dvou skupinách (mladší a starší děti).
Ve sboru se konalo několik svateb – oddáni byli a požehnání sňatku přijali Alena Benešová a Tomáš Hofman, Magdaléna Dvořáčková a Alexander Varga, Lucie Slauková a
Jan Patka, Libuše Nováková a Pavel Vajas.
Konalo se i několik necírkevních svateb, ke
kterým propůjčujeme prostory.
Při pohřebních shromážděních jsme se
rozloučili se sestrami Libuší Volnou, Ludmilou Bauerovou a Jaroslavou Kubíčkovou. 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. Každé dva měsíce se
také scházejí poděbradští kazatelé, do římskokatolické farnosti přišel nový farář br. Petr
Kubant.
Večery Ekklésia byly dva: Alexandr Flek
představil Parabibli a Lydie Petráňová vůdčí
osobnosti prvorepublikové evangelické mládeže. Farář Martin Fér promítl fotografie a
popovídal o putování pouští v Izraeli.
V kostele proběhly koncerty – nymburský
Hlahol v rámci dnů UNICEF, poděbradský
WeKvět a Kvítek v adventu. Divadlení spolek

Jiří zahrál na zahradě divadlo Radúz a Mahulena. Kostel zapůjčujeme i k dalším koncertům hudební školy či jiných organizací.
Zúčastnili jsme se Noci kostelů, pro návštěvníky byl připraven program (koncert pěveckého sboru Mamáter, hudebkové kapely
Mameluck, vernisáž výstavy obrazů Magdalény Káninské a Lucie Benkové, výstavka fotografií, kronik, knih a plánů, hry na farní zahradě, prohlídka altánu, grilovaná kýta a
další). Díky všem, kdo se podílejí na přípravě.
Po dvouleté odmlce se opět konala Polabská evangelická pouť, hostem byl děkan
ETF UK Jiří Mrázek a mluvil o „Strategickém
plánování“ v Novém zákoně. Po obědě zahrála
kapela Abakuk.
Konal se již třetí ročník festivalu GlorietFest na farní zahradě u altánu Gloriet. Vydařilo se počasí i program. 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 čímž dochází k propojení
sboru a veřejnosti. 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 Bratřice nedaleko Pacova a již tradiční součástí
byl „Minitábor“ pro rodiče s předškolními
dětmi.
Velké díky patří sestře Marii Svobodové za
neúnavné doručování narozeninových
dopisů.
O sboru a jeho aktivitách informuje především pravidelný sborový dopis, který vychází čtyřikrát ročně. Velké díky za technickou
stránku přípravy patří stále Honzovi Dubovi.
Dalším informačním kanálem jsou internetové stránky stále na adrese http://podebrady.evangnet.cz a náš facebookový profil http://facebook.com/evangelicipodebrady.
O sborovou vitrínu pečuje sestra Kateřina Soudná.
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 (nedělka, kavárnička, práce staršovstva, maminky s dětmi,
hospodaření) jsou samostatné zprávy na dalších stranách tohoto listu.
V kartotéce jsme ke konci loňského roku
evidovali 454 členů. Konalo se zhruba 320
různých akcí a setkání.
Na závěr tohoto ohlédnutí patří jako obvykle 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 stále se rozrůstajícím 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 tyto možnosti 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.

Maminky s dětmi
Míla HOFMANOVÁ
Maminky na mateřské a rodičovské dovolené se stejně jako v minulých letech scházejí u
nás ve sboru každý čtvrtek od 9.00 hodin, od
září do června. Během minulého roku došlo
k výrazné obměně maminek – v současné době k nám většina pravidelných účastnic dojíždí z přilehlých sborů (Velenice, Libice n. Cidlinou, Nymburk). Jsme velice rádi, že našly mezi nás cestu, posílily naše řady a děkujeme jim
za společenství, kterým upevňují naše pravidelné schůzky. Pro maminky je připravený teplý čaj a krátký program k zamyšlení a společné diskusi. Dětem je k dispozici herna. Jako
oživení našich setkání si tu a tam naplánujeme návštěvu kavárny. Věříme, že i tato změna je pro maminky a jejich ratolesti příjemné
rozptýlení od všedních povinností a stálého
shonu.
Nezapomínáme ani na maminky, které se
již vrátily po rodičovské dovolené do práce.
V rámci setkávání odpoledního klubu „pracujících matek“ mají ženy možnost navštívit nejrůznější zajímavé přednášky, na které jsou
vždy včas upozorněny a pozvány. Po nich následuje ještě možnost společného rozhovoru,
vzájemného setkání a sdílení. Přednášky jsou
většinou konané v rámci inspirativních kaváren v Nymburce nebo městské knihovny, rozvoje vzdělávání skupiny Mezilesí v Poděbradech apod. Z navštívených přednášek v loňském roce jmenujme alespoň některé – např.
přednášku Martina J. Stránského (Vliv technologií na lidský mozek), Marka O. Váchy
(Společenstvo obětí) nebo Radkina Honzáka
(Psychopati mezi námi). Přednášky jsou otevřené široké veřejnosti. Srdečně zváni jsou
všichni, kdo mají zájem.

Adventní
Pozvánkabiblický kvíz

Staršovstvo
svolává
na neděli 29. března 2020
po bohoslužbách

Sborové
shromáždění
Na programu bude
projednání zpráv
o životě sboru v roce 2019
a schválení rozpočtu
na rok 2020.

Zpráva kurátora o práci staršovstva
Michal POVOLNÝ
Bratři a sestry, tato část zprávy bude hlavně
o věcech hospodářských, které se v roce 2019
uskutečnily.
Nechali jsme zpracovat projekt rekonstrukce místnosti na půdě (12 tis. Kč). Předpokládaná cena realizace je cca 500 tis. Kč.
Půl roku jsme řešili popraskanou zeď v kostele (projekt – 3 tis. Kč, realizace včetně ofrézování oken, která nešla zavřít – 110 tis. Kč).
Rekonstrukce Glorietu se v loňském roce
vlekla (nebyly kapacity, nebyl kámen, nebyl
čas). Vzhledem k tomu, že jsme tuto etapu
opravy neměli dopředu finančně krytou, velké
vrásky nám to nedělá.
Byly opětovně podepsány DPP se s. Férovou, b. Sílou a s M. Férem.
Proběhla revize hasicích přístrojů.

V kuchyňce v kostele jsme nechali vyměnit
průtokový ohřívač (10 tis. Kč).
Sbor zakoupil jako investici pole v Osečku
(částka zhruba odpovídá financím za prodej
zděděné nemovitosti na Žižkově).
Nechali jsme vymalovat faru (80 tis. Kč).
Bylo to rok po vytopení a po výměně oken.
Hledali jsme bydlení pro vikáře, což se díky
Grossovým podařilo.
Nechali jsme vyměnit hřebenáče na střeše
kostela.
V Ekklésii bylo díky Pavlovi Kubíčkovi doplněno osvětlení.
A na podzim proběhla velká brigáda na
zahradě s úklidem kostela.
Sluší se poděkovat, a proto všem, kteří přidali ruce k dílu, děkuji.

Zpráva za kavárničku
Helena EXNEROVÁ
Milé sestry, milí bratři, každý rok píšeme č. 364 – Nové přikázání, kterou měla velmi
zprávu o kavárničce do sborového dopisu. Ta ráda. A tak se slovy této písně – vám dávám
zpráva je povětšinou stále stejná. Je tomu tak i nový příkaz svůj, lásku mějte jedni k druhým,
letos.
Scházíme se pravidelně v pondělí odpoledne a jsme všem dalším stále stejně otevření. Kolem společného stolu nás bývá 18 a
někdy i více. Všichni se na setkání těšíme, protože si můžeme bez obav klást různé otázky na
dané biblické téma, které určuje náš farář. Ne
vždy jsme úplně zticha, a když se to povede,
tak se ptáme a dáváme otázky a přidáváme své
názory. Ale co bych k tomu chtěla dnes dodat
je to, že na naši kavárničku nám vždycky připravuje Jan Síla do krbu dřevo, abychom se
mohli taky zahřát nejen slovem, ale i teplem
z daného tepelného zdroje. Chtěla bych touto
cestou bratru Sílovi poděkovat. Ke konci loňského roku měl Jan nehodu na kole a teď už
rehabilituje. Jsme za to vděční a přejeme mu
úplné uzdravení. A to, že nás v pondělí navštívil a přijel na svém kole, dosvědčuje jeho
vitalitu.
Z našeho kruhu si povolal náš Pán sestru
Evu Vokálovou. Rozloučili jsme se s ní v kostele a připomněli jsme si její píseň ze Svítáku

Nedělní škola
Lenka RYGLOVÁ

Pozvánka

Zveme
ke společnému

Čtení pašií
podle evngelisty Lukáše
Ve středu
8. dubna 2020
v 18:00 hodin
v evangelickém kostele
v Poděbradech

Každou neděli před kázáním odchází děti
na výuku nedělní školy. Účast na nedělní
škole je proměnlivá – od 2 do 18 dětí. Největší
účast je vždy před vánočním divadlem, ale
budeme rády pokud budete své děti přivádět
v hojném počtu i během celého roku. V loňském roce jsme začaly výukou Desatera a nyní
pokračujeme Modlitbou Páně. Na výuce se podílelo celkem 7 učitelek. Velký dík proto patří
Haně a Majdě Káninským, Janě Férové, Evě
Semecké, Janě Richtrové a nově i Šárce Velké.
Pokud by někdo měl zájem nedělní školu také
vyučovat, budeme velmi rády. Noví učitelé
nedělní školy, zejména pokud by to byli muži,
jsou vždy vítáni.

– si připomeňme toto poselství do dnešních
rozbouřených dní v naší společnosti.
S radostí a nadějí vaše kavárnička.

Pozvánka

Večer Ekklésia
Beseda s

Benjaminem
Rollem
studentem teologie
a spoluzakladatelem
Milionu chvilek pro
demokracii.
V úterý 14. dubna 2020
od 19:00 hodin.

Hospodaření sboru v roce 2019
Jitka DUBOVÁ
V hospodářském roce 2019 sbor hospodařil
s přebytkem 138 tis. Kč.
V tomto roce mimo výdajů provozního charakteru (tedy na vytápění, údržbu, mzdy, odvody do personálního fondu a platby repartic)
byly finanční prostředky použity na opravy –
šlo především o stabilizaci zdiva kostela (“svázání”) a jeho následné vymalování.
V roce 2019 dále došlo ke změně struktury
aktiv a pasiv, kdy byly volné finanční prostředky použity na nákup zemědělských pozemků. Dalším z pozitivních výsledků roku
2019 je překročení plánu výběru saláru a to o
téměř 30 tis. Kč.
Tab. 2 – Počty plátců dle výše příspěvku
výše příspěvku*

počet plátců**

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

34
17
24
16
20
13
8
3
2

celkem
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* Příspěvkem se rozumí salár a všechny dary.
** Tabulka obsahuje jednotlivé plátce, přičemž
některý plátce platí i za manžela(ku) či
pracující děti, takže jeho příspěvek by se
měl vydělit dvěmi či více.

Tab. 1 – Struktura hospodářského výsledku
Náklady
energie
údržba – malování fary, svazování kostela, ohřívač kuchyňka
služby a materiál spojené s pořádanými akcemi – letní tábory, výlet
služby – tisk sborového dopisu, cestovné, předplatné časopisů atd.
telekomunikace
mzdy
běžný materiál
občerstvení při akcích
celocírkevní repartice
seniorátní repartice
personální fond
dar sboru v Chlebích
daň z nemovitých věcí
GlorietFest
projektová dokumentace místnost na půdě
ostatní náklady
Výnosy
sborové sbírky
dary tuzemské
salár
příspěvek administrovaného sboru (Chleby)
příjmy z pronájmu
provozní dotace od města Poděbrady
dotace od města Poděbrady na Gloriet fest
ostatní příjmy – příspěvky na tábory a ostat.
příspěvek na energie Martin Fér
úroky
ostatní výnosy

895 279
130 974
215 264
86 240
24 337
6 060
53 225
46 687
16 664
52 600
6 000
129 000
12 900
2 310
46 877
10 000
56 141
1 033 607
119 884
65 002
447 230
25 800
168 245
60 000
55 800
44 700
30 000
4 576
12 370

Hospodářský výsledek
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Významná položka Aktiv a Pasiv
nákup pole kú Oseček*

866 844

*) na nákup pole byl zcela využit investiční fond

Stalo se ve sboru
• Na začátku prosince proběhla adventní
tvořivá dílna, při které děti i dospělí zdobili
perníčky a vyráběli svíčky na štědrovečerní
bohoslužby.
• V rámci seniorátní adventní sbírky pro
Diakonii v Libici nad Cidlinou (Středočeská

Diakonie) se vybralo 4 235,- korun. V tradiční
sbírce „na bohoslovce a vikariát“ se na Boží
hod se vybralo 5 889,- korun.
• O čtvrté adventní neděli se odehrálo
vánoční divadlo dětí s názvem Osel. Hru můžete zhlédnout ve videogalerii na sborovém
webu.
• V prvních třech lednových týdnech jsme
se opět setkávali v rámci ekumény s ostatními
poděbradskými křesťany. Tématem jednotlivých setkání byly aspekty lásky (láska k Bohu,
k bližním, k sobě). Setkávání byla vydařená a
hojně navštívená na všech místech. Sbírka
z těchto setkání (10 000,-) byla předána Speciální škole v Poděbradech na jejich projekty.
• 9. února mezi nás v rámci sborového
dne zavítal celocírkevní farář pro menšiny a
humanitární aktivity Mikuláš Vymětal a mluvil o skupinách, se kterými se v rámci své práce setkává (Romové, muslimové, LGTQ+).
• V lednu proběhla celocírkevní sbírka na
adresa: Českobratrská církev evangelická
Husova 141
Poděbrady, 290 01
telefon:
email:
web:
účet:

721-832-383
podebrady@evangnet.cz
http://podebrady.evangnet.cz
2400286385/2010 (FIO Kolín)

křesťanskou službu (2 509,-) a během sborového dne sbírka na pomoc uprchlíkům
v Řecku (3 160,-)
• Mládež a konfirmandi vyrazili na
víkendový pobyt na Valašsko do Velké Lhoty.
Společný program měli také s místní lhoteckou mládeží, což bylo nejen duchovně, ale i
kulturně a jazykově obohacující.
• Několik mládežníků se zúčastnilo
seniorátní akce „Deskohraní“ v Mladé
Boleslavi.
• Staršovstvo
rozhodlo,
že
letošní
velkopáteční bohoslužby se budou konat ráno.
• Byl vymalován kostel a vstupní
chodbička před kostelem. V rámci této akce
proběhlo i několik brigád, zejména ta poslední
spojená se závěrečným úklidem byla hojně
navštívená a kostel se blýská novotou. Během
malování jsme se dvakrát sešli k bohoslužbám
v Ekklésii. Šlo to.

Adresát:

