
Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Poděbradech
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VELIKONOCE 2021

Pravidelné bohoslužby probíhají 
v kostele, může se jich účastnit omezené 
množství lidí, ale předpokládáme, že 
s postupujícím očkováním bude přichá-
zet bez obav víc a víc lidí. Souběžně bu-
dou stále bohoslužby probíhat prostře-
dnictvím videokonference na 
http://meet.jit.si/ccepodebrady a na na-
šem Youtube kanále (ČCE Poděbrady).

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Velikonoční bohoslužby budou probí-
hat zdvojeně, aby mohlo přijít více lidí.

Čtení pašijí (online)
(čtvrtek 1. dubna, 19:00)

Velký pátek – bohoslužby
(pátek 2. dubna, 9:45 a 17:00)

Boží hod velikonoční – bohoslužby
(neděle 4. dubna, 9:45 a 11:00)

Bohoslužby
a vizitace ze synodní rady
(neděle 25. dubna, 9:45)

Seniorátní rodinná neděle  
(neděle 16. května, 9:45)

Noc kostelů 
(pátek 28. května)

PŘIPRAVOVANÉ UDÁLOSTI

Minitábor pro rodiny s dětmi
(3. – 7. července)

Tábor pro děti
(10. – 17. července)

Rodinná dovolená
v Chatkách na jihu
(14. – 21. srpna)

KalendářMilí čtenáři sborového dopisu,

už podruhé před sebou máme oslavu Veli-
konoc poznamenanou epidemií. Možná o to 
víc ale můžeme porozumět velikonoční zvěsti, 
že Vzkříšený přichází za svými učedníky i za 
všechny možné zavřené dveře, přichází do je-
jich smutků a beznadějí a otevírá oči k na-
dějným výhledům. Přejeme vám, abyste nejen 
o Velikonocích prožívali, že to platí i pro nás. 
Jako takové se nebude konat ani sborové 
shromáždění, přesto vám předkládáme zprávy 
o životě sboru a o kterých se neformálně bu-
deme bavit v „online“ variantě sborového 
shromáždění. A snad brzy „tváří v tvář“!

Zpráva o životě sboru za rok 2020
Martin FÉR

V tomto roce jsme oslavili 125. výročí 
samostatného trvání sboru. Žádné zvláštní 
akce jsme k tomu nepřipravili. Větší část roku 
byla poznamenána šířící se epidemií koro-
naviru. Velká část pravidelných aktivit se mu-
sela přestat konat nebo přenést do on-line 
prostoru. Naším virtuálním místem scházení 
se pro většinu aktivit stala adresa 
http://meet.jit.si/ccepodebrady. Navzdory 
všem možným uzávěrám se však většina dů-
ležitých jednorázových akcí díky dočasnému 
uvolnění konala. Většinu roku až do září s ná-
mi také ještě strávil vikář Jordan Tomeš, který 
po ukončení vikariátu odešel do sboru do 
Berouna. 

K bohoslužbám jsme se až na několik 
nedělí v březnu scházeli pokaždé. Buď nor-
málně v kostele, nebo později „normálně“ na 
videokonferenci. Těžko dávat statistická data 
o počtech účastníků, ale velká většina akti-
vních členů se těchto bohoslužeb účastnila 
(průměrná účast tedy byla plus mínus stejná, 
či větší než obvykle – cca 50-60 osob). Ti, 
kteří neměli možnost internetového připojení, 
byli odkázaní na televizní a rozhlasové boho-
služby. Za jarního lockdownu dostávali všich-
ni členové s mobilem (o kterém víme) nedělní 
SMSky. Na podzim jsme se pak učili boho-
služby přenášet vedle videokonference také 
prostřednictvím Youtube – s tím se rozvinula 
debata, jestli tento způsob vysílání bohoslužeb 
nezůstane i po covidových omezeních a jak ho 
technicky zajistit, neboť nyní do velké míry 
závisel na technickém prostředkování faráře či 
jeho rodiny. Internetová podoba bohoslužeb 
umožnila navštívit „virtuálně“ jiné sbory 
(nebo přijmout jejich návštěvu) či pozvat jiné 
kazatele. Největším nedostatkem (vedle pří-
mého osobního kontaktu) pak byla nemožnost 

vysluhovat večeři Páně (byť v některých sbo-
rech se pokusili o vysluhování „přes internet“ 
– tedy že si účastníci bohoslužeb v domácnos-
tech pod vedením předsedajícího vysloužili 
chléb a víno). Také děti přišly zkrátka. 

V době, kdy jsme se mohli částečně nebo 
bez omezení scházet v kostele, se začala ve-
čeře Páně z protiepidemických důvodů vy-
sluhovat „kalíšky“. Zatím provizorně, nicméně 
i zde je ve vzduchu otázka, jak pokračovat 
v budoucnosti. 

Při doprovodu bohoslužeb z kostela se 
pravidelně střídali zkušení i začínající varha-
níci, příležitostně doplnění muzikanty s ky-
tarou či dalšími nástroji. Při přenosech boho-
služeb z kanceláře se na doprovodu podílela 
především Magdalena Férová, příp. další čle-
nové farářovy rodiny. 

Při pohřebních bohoslužbách jsme se 
rozloučili se sestrami Evou Vokálovou, Janou 
Šklíbovou a bratrem Josefem Dočkalem. Zem-
řela také sestra Blanka Váňová.

Kavárnička se scházela jako obvykle, 
v době zákazu vycházení a obav z přenosu viru 
taktéž virtuálně – a to téměř v plném počtu 
s obvyklým programem, někdy zpestřeným 
promítnutím přednášek či krátkých filmů. O-
proti mnoha jiným bylo u nás zapojení se-
niorů do online aktivit obdivuhodné. 

V květnu měl skončit cyklus konfirmační 
přípravy a měla proběhnout konfirmace. 
Konfirmandi a jejich rodiče se sešli se staršov-
stvem k rozhovoru, ale konfirmace už nepro-
běhla a to ani napodruhé na podzim. Konfir-
mandé se pak ještě scházeli on-line, až posléze 
přešli plynule do scházení mládeže. Konfirma-
ce bude při nejbližší možné příležitosti. 

Mládež se scházela relativně pravidelně – 
jak naživo, tak online. Dá se dokonce říct, že 

díky vnějším omezením se mládež scházela 
pravidelně ve větším počtu, protože mnohým 
odpadly různé další aktivity, kvůli kterým se 
schůzek mládeže neúčastnili. Výrazně se mlá-
dež podílí na přípravách táborů a Noci koste-
lů, za což jí patří velký dík. Na přelomu ledna 
a února jsme byli na víkendovce na Valašsku 
v Karafiátově sboru na Velké Lhotě.

Také s dětmi mladšími i staršími pro-
bíhaly jejich páteční biblické hodiny – nor-



málně i online, i když zde to možná on-line 
bylo nejkomplikovanější.

Také maminky s dětmi se scházely s fa-
rářkou Mílou Hofmanovou, z velké části on-
line. Většina účastníků je nyní ale ze sou-
sedních sborů. 

Navzdory obavám proběhly všechny velké 
akce – Noc kostelů v červnu opět za hojné 
účasti, kdy se hlavní program konal zejména 
venku (harfový koncert Alžběty Maňáskové 
v Glorietu, zpívání ze Svítáku s mládeží). 
Polabská evangelická pouť s hostem Ben-
jaminem Rollem a Onřejem Kolářem. Nově 
proběhl volejbalový turnaj. No a největší akce 
GlorietFest na podporu oprav altánu Gloriet 
se konala těsně před další uzávěrou a byť jsme 
se obávali a účastníků bylo snad kolem pěti 
set, ohniskem nákazy jsme se nestali.

V únoru jsme měli sborový den s Miku-
lášem Vymětalem, který mluvil o své práci fa-
ráře pro menšiny.

Konaly se rovněž oba tábory – minitábor 
pro rodiny s dětmi a velký tábor pro děti. 
Opět v Bratřicích u Pacova. Trochu se zde u-
kazuje generační přeliv – máme veliké množ-
ství vedoucích z řad mládeže, ale začíná sta-
gnovat či dokonce ubývat počet školních dětí. 
Zdá se, že v nejbližší době tu po stránce při-
rozené generační obnovy velké divy čekat ne-
můžeme, takže nám nezbývá, než se zaměřit 
na to, jak přizvat (k táborům i k víře) lidi 
odjinud. V srpnu pak proběhla rodinná do-
volená v Chatkách na jihu.

Když jsme se nemohli scházet v Ekklésii, 
začali jsme pořádat „Večery v karanténě“, 
kdy jsme k online besedám využili zejména 
přednášející z našeho sboru: Jordan Tomeš 

mluvil a promítal fotky ze svého studijního 
pobytu v USA, Martin Fér mluvil o cestě fa-
rářů izraelskou pouští, Petr Niedrle o výročí 
dětských vesniček SOS, Vladimír Rudajev o 
zemětřeseních, Vladimír Frančík o plavbě lodí 
po kanálech v Holandsku a Švédsku, Kateřina 
Soudná o Zdeňku Matějčkovi a Pepík Bartošek 
o tom, jak ho ovlivňují jeho cesty světem. V 
mezičase proběhl v kostele i „normální“ večer 
s religionistou Pavlem Hoškem, který mluvil 
na téma „Češi mezi vírou nevírou a pověrou“. 

V květnu při prvních pokaranténních boho-
službách proběhla instalace (staro)nového 
seniora Martina Féra, kterou provedl sy-
nodní kurátor Vladimír Zikmund. 

Konalo se pět letních filmových večerů 
na farní zahradě.

S vánočními setkáními už to nebylo tak je-
dnoduché, vzhledem k omezené možnosti se 
scházet – tradiční vánoční divadlo dětí pro-
běhlo alternativně – děti ho natočili na video a 
v neděli se promítlo pro pár lidí v kostele a 
pro další doma u počítačů. Jmenovalo se O 
andělu, smrti a dítěti a napsal jej Luděk 
Rejchrt. 

Místo štědrovečerních bohoslužeb bylo 
připraveno pásmo hudby, písní a biblického 
čtení, kdy lidé postupně v průběhu večera 
navštěvovali „průchozí kostel“, mohli si zapá-
lit a odnést připravenou svíčku. V kostele se 
tak vystřídalo kolem stovky lidí. Na Boží hod 
vánoční byly bohoslužby, ale už se skro-
mnější účastí.

Na našem internetovém Youtubovém ar-
chivu se nám podařilo dát dohromady zázna-
my většiny vánočních divadel od začátku de-

Zpráva o životě sboru za rok 2020
(pokračování)

vadesátých let (na Youtube hledejte „ČCE 
Poděbrady“ a dejte si „odebírat“).

Proběhly brigády na farní zahradě, ale 
stejně větší část práce o sborový areál leží na 
bratru Janu Sílovi, který zde vytrvale 
upravuje a opravuje, co je potřeba.

Součástí našeho areálu je altán Gloriet. 
Jeho opravy stále postupují (v letošním roce 
byla definitivně uzavřena druhá etapa), před 
námi je restaurátorská oprava ozdobných ču-
ček a pak obnova zbylých teras – finančně bu-
de nejnáročnější. Díky Glorietu jsme se do-
stali také do přímého přenosu České televize, 
protože jsme vyhráli hlasovací soutěž „Máme 
vybráno“ organizovanou Institutem pro pa-
mátky a kulturu.

O životě sboru informujeme na webových 
stránkách http://podebrady.evangnet.cz, na 
Facebooku (www.facebook.com/evangelicipo-
debrady ), v pravidelných emailech a ve Sbo-
rovém dopise, který měl i letos čtyři vydání 
a za vytrvalou práci s jeho sazbou patří díky 
Honzovi Dubovi. Nejlepší ale je, když se infor-
mace a pozvání šíří od úst k ústům a od člo-
věka k člověku – to už je ale na vás!

V kartotéce evidujeme ke konci roku 437 
členů. Proběhlo 280 různých setkání.

V letošní zprávě jsem vynechával většinu 
jmen těch, kterým je potřeba děkovat za to, co 
dělají v jednotlivých oblastech sborové služby 
– snad se nezlobíte, jestli jsem právě vás 
vynechal. Je vás mnoho a patří vám velký dík. 
A bude skvělé, když se přidáte i další! 

Současné staršovstvo bylo zvoleno v roce 
2018 a čítá deset sester a bratří: Hana Bulíč-
ková, Jitka Dubová, Jan Hofman, Pavel Kubí-
ček, Jakub Lounek, Michal Povolný (kurátor), 
Vladimír Rudajev, Ladislav Ruml, Lenka Ry-
glová a Martin Šuk. Bratr farář je virilním čle-
nem staršovstva. Tento tým doplňuje nebýva-
lý počet sedmi náhradníků.  V současné době 
se staršovstvo nachází v poločase mandátu.

V uplynulém divném roce 2020 se usku-
tečnilo deset schůzí, mimo prázdniny jsme se 
sešli většinou každý první čtvrtek v měsíci. 
Absence byla minimální, vždy byla schůze 
usnášeníschopná. Z každé schůze byl pořízen 
zápis, který je k nahlédnutí na sborovém webu 
http://podebrady.evangnet.cz/dokumenty/inf
ormace-ze-staršovstva. V době karantény se 
schůze konaly a stále konají online.

V uplynulém roce staršovstvo řešilo několik 
výjimečných událostí. Po zdařilé opravě pras-
klých zdí byla vymalována modlitebna a bylo 
instalováno nové osvětlení. S MÚ a Technic-
kými službami bylo řešeno prořezání veřejné 

zeleně směrem do Husovy ulice. Byl razantně 
prořezán kaštan. Za rozpadající se dětskou 
houpačku na farské zahradě byly pořízeny no-
vé dětské prolézačky. Po havárii skříněk v ku-
chyňce Ekklésie byly poří-
zeny nové, pevnější skříňky 
a kuchyňka byla vymalová-
na. V září byl uspořádán 
cyklovýlet po sborových 
pozemcích. O některých 
akcích se též dočtete ve 
Zprávě o životě sboru. Ne-
jen pro potřeby členů sboru 
bylo umožněno několik zá-
půjček prostor Ekklésie 
(vše proběhlo podle okam-
žité pandemické situace). 

Uplynulý rok nám přinesl nové poznatky, 
které nikdo z nás nezažil a ani nechtěl zažít. 
Pandemické události odsunuly výroční sboro-
vé shromáždění na červen. Omezily velikonoč-
ní svátky a návštěvy bohoslužeb. Letní či práz-
dninové aktivity nám daly trochu naděje na 

Zpráva staršovstva za rok 2020
Pavel KUBÍČEK

zlepšení. Toto volnější období jsme zakončili 
povedenou Polabskou poutí a GlorietFestem. 
Konec roku byl opět sešněrován zákazy. Spolu 
s Jobem nesmíme zoufat, ale můžeme (či mu-

síme) věřit v lepší časy. 
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří 

přiložili ruce k dílu při různých brigádách, ale 
i těm, kteří pomáhali organizovat sborové ak-
ce. Poděkování patři i všem dárcům a do-
nátorům.



Na fotografii nejvýznamnější protestanští 
teologové minulého století J. L. Hromádka 
(Československo), Karel Barth (Švýcarsko) 
a poděbradský farář J. B. Jeschke – spolu 
v Poděbradech.

Významná data a události poděbradského sboru ČCE
Z kronik vybírá Vladimír RUDAJEV

Období od r. 1928 do 1938

V roce 1931 dochází ke změně kazatelů, do 
důchodu odchází po 22 letech působení v Po-
děbradech farář František Šustr a přichází 
mladý, dvaceti devítiletý kazatel, Josef 
Jeschke. 

V roce 1935 a 1936 proběhlo v Poděbradech 
několik událostí, které přesahovaly rámec 
našeho sboru.

V září 1935 staršovstvo našeho sboru při-
pravilo podmínky pro uspořádání konference 
světové presbyterní aliance. Tato konference, 
za účasti velkého počtu členů ze všech pro-
testantských evropských církví, byla zahájena 
4. září v našem kostele přednáškou prof. 
Curtise z Edinburghu. Za českou delegaci 
promluvil prof. Bednář o vývoji a stavu 
protestantismu v Československu. Hosty byli 
nejvýznamnější lidé presbyterního světa. Kon-
ference vyvrcholila 9. září, kdy se účastníci 
rozjeli do různých sborů kázat. Jednací jazyk 
byla většinou angličtina, takže byla nutná 
účast tlumočníků. Setkání bylo podporováno 
městem Poděbrady i Lázněmi, které pro 
účastníky uspořádaly recepci.

Další významnou událostí byla návštěva 
prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše a 
jeho choti Hany, kteří Poděbrady navštívili 19. 
května 1936. Jejich uvítání se zúčastnili vši-
chni členové staršovstva. 

Doslovný zápis z kroniky: Na náměstí uvítal 
pana presidenta a jeho choť Hanu Benešovou 
starosta města Josef Caňkář (evangelík), za 
školní mládež žák třetí třídy měšťanské školy 
Rudolf Valenta (konfirmand) a za dívky 
žákyně druhé třídy měšťanské školy Libuše 
Altmanová (evangelička). Místní farář pak byl 
pozván i k recepci do kolonád, kde byl panu 
prezidentovi představen spolu s obvodovým 
seniorem Oskarem Opočenským z M. Bole-
slavi a seniorátním kurátorem, konsulem Vra-
ným z Mladé Boleslavi.

Domnívám se, že málokdo i ze seniorů na-
šeho sboru ví, že 21. – 26. září 1936 byl v Po-
děbradech uskutečněn 7. kongres světové ligy 
protestantské, organizovaný ústředím Kost-
nické Jednoty. Sjezd byl zahájen 21. září v na-
šem evangelickém kostele za účasti okresního 
hejtmana p. Drábka.  Sjezd pozdravil starosta 
města a za sbor br. farář J. B. Jeschke. Za-
hajovací kázání měl generální biskup sloven-
ské evangelické církve br. Vl. Čorba.

Sjezdu se zúčastnili vedoucí představitelé 
světového evangelictví a vysocí církevní ho-
dnostáři z 23 zemí: Anglie, Belgie, Česko-
slovenska, Dánska, Estonska, Finska, Francie, 
Grónska, Holandska, Irska, Itálie, Jugoslávie, 
Litvy, Lotyšska, Maďarska, Německa, Norska, 
Polska, Rakouska, Rumunska, Skotska, Švéd-
ska a Švýcarska.   

Samotná konference se pak konala v za-
sedací místnosti na radnici. Předsedou kon-
ference byl holandský ministr dr. J. R. 
Slotemaker de Bruine. Prvá část konference 
byla věnována postavení protestantismu 
v Evropě, druhá část se pak zabývala misijní a 
diakonickou prací. V rámci druhé části kon-
gresu měl zajímavou přednášku p. P. Jiskra 
z Prahy o sociálním ústavu v Myslibořicích 
s promítáním světelných obrazů. Prof. Žilka 
vypracoval mírovou rezoluci, která však pro 
odpor zástupců Maďarska a nerozhodný po-
stoj Němců, nebyla přijata. Naopak, nej-
radikálnějšími členy byli Holanďané, Švýcaři 
a Češi. Tato skutečnost ukázala, že sjezd byl 
složen i z politicky konzervativních členů. 
Křesťanská církev se tedy k blížící se válce 
zachovala nerozhodně. Rozhodně uspořádání 
kongresu bylo nejen pro evangelický sbor, ale 
i pro město Poděbrady významnou předvá-
lečnou událostí. 

Tato dekáda končí dvěma velmi smutnými 
událostmi. V září 1937 umírá prvý prezident 
naší republiky Tomáš Garrigue Masaryk a 30. 
září 1938 je podepsána mnichovská dohoda, 

která prakticky ukončila existenci první 
Československé republiky. Obě tyto události 
se promítly i do činnosti našeho sboru. 
Poděbradský farář, Dr. J. B. Jeschke se 
zúčastnil, společně s představiteli  ČCE v Pra-
ze, smutečního rozloučení s TGM. Konec roku 
1938 byl poznamenán starostmi o existenci 
sboru v nových podmínkách. Zajímavé je, že 
výrazně stoupla návštěvnost nedělních shro-
máždění.

Lékařům, zdravotním sestrám a 
bratrům, sociálním pracovníkům, 
pečovatelům, sanitářům a dalším 
zaměstnancům zdravotnických zařízení a 
zařízení sociálních služeb. 

Vážení a milí, v této době zuřící pande-
mie nesete na svých bedrech velký díl bře-
mene, které doléhá na nás všechny. Sloužíte 
obětavě v první linii, naplno tváří v tvář 
utrpení. Musíte se více než kdykoli předtím 
vyrovnávat se skutečností, že vaši pacienti 
umírají, že zdroje materiální i lidské, které 
máte k dispozici, jsou omezené. 

Ujišťujeme vás o tom, že to je břemeno nás 
všech. Víme, že děláte vše, co je ve vašich si-
lách, dokonce více, než je možno chtít a oče-
kávat. Ale častokrát není v lidské moci smrti 
zabránit. A je nesmírně těžké přijmout svá 
omezení a bezmoc. 

Myslíme na vás s porozuměním, s obdivem, 
s láskou. Jako jednotlivci i společenství našich 
sborů se modlíme za uzdravení nemocných, za 
úlevu v jejich utrpení a umírání, modlíme se 
za trpělivost a naději jejich blízkých a také za 
sílu a naději pro vás lékaře, sestry, pečovatele. 

Ze srdce vám přejeme, abyste nacházeli 
oporu u svých blízkých, nadřízených, přátel, 
sousedů. Abyste nalézali dobrou odbornou 
pomoc supervizní a psychoterapeutickou. A 
také duchovní. 

Naši nemocniční kaplani a faráři (www.e-
cirkev.cz/pomocvpandemii) tu nejsou jen 
pro věřící, může se na ně obrátit kdokoli, 
kdo hledá pochopení, posilu a povzbuzení. 
Jsme si jisti, že podobně to vnímají i ostatní 
církve. 

Pán Bůh vám žehnej 

Vzkaz Evangelické církve lidem v první linii
Synodní rada Českobratrské církve evangelické
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V roce 2020 hospodařil náš sbor se ziskem 
262 tis. korun.

Na saláru bylo vybráno 578 tis. Kč, pláno-
váno bylo 530 tis. Kč. Děkujeme všem členům 
sboru za jejich příspěvky.

V rozpočtu na rok 2021 počítáme s vybra-
ným salárem ve výši 580 tis. korun. Věříme, 
že se nám to podaří splnit. Roste počet sa-
lárníků, kteří platí pravidelné měsíční pří-
spěvky. Touto cestou bychom chtěli vyzvat i 
Vás, zda se nechte přidat.

V roce 2020 byla dokončena druhá etapa 
oprav Glorietu, a to oprava schodiště a zdí, 
která byla financována z dotací, výtěžků Glo-
rietFestu za roky 2019 a 2020 a dále z darů 
drobných dárců a také z vlastních prostředků 
sboru. Byl vymalován kostel a instalována no-
vá světla do kostela.

Tab. 2 – Počty plátců dle výše příspěvku

výše příspěvku* počet plátců**

do 500 26
501 až 1.000 16
1.001 až 2.000 14
2.001 až 3.000 9
3.001 až 5.000 13
5.001 až 10.000 24
10.001 až 15.000 9
15.001 až 20.000 3
nad 20.000 4

celkem 118

* 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 185 898

energie 129 395

opravy a údržba  běžná 104 185
náklady na opravu Glorietu 332 520
běžný materiál 44 994
služby a materiál spojené s pořádanými akcemi - tábor, výlet 73 302
mzdy 51 080
GlorietFest vystoupení – financováno z dotace 51 327
ostatní služby – tisk sborového dopisu, cestovné, atd. 27 520
telekomunikace 12 971
občerstvení při akcích 26 673
celocírkevní repartice 68 080
seniorátní repartice 8 000
personální fond 161 823
ostatní náklady 63 481
dary - FS Chleby 26 000
odpisy 4 546

Výnosy 1 447 944

sborové sbírky 95 201
dary tuzemské 72 520
salár 577 670
příspěvek administrovaného sboru (Chleby) 32 000
příjmy z pronájmu 155 025
ostatní příjmy - příspěvky na tábor a ostat. 44 900
příspěvek na energie Martin Fér 30 000
úroky 4 136
dotace GlorietFest 50 000
dotace  a dary na opravu Glorietu 286 632
provozní dotace od města Poděbrady 60 000
ostatní výnosy 39 860

Hospodářský výsledek 262 046

V rozpočtu na rok 2021 nejsou plánovány 
žádné mimořádné výdaje, je počítáno s běž-
nou údržbou kostela, fary a celého areálu, dále 

se budou pořizovat nové evangelické zpěvní-
ky, které v tomto roce vyjdou.

Stalo se ve sboru

• Vánoční divadlo dětí proběhlo alternativně, 
děti jej natočily na video a v kostele i na inter-
netu se promítalo (O smrti, andělu a dítěti). 
• V rámci přemýšlení o tom, jak si poradit 

s vánočním divadlem v čase koronaviru, se 
nám podařilo shromáždit a na sborovém You-
tube kanále publikovat záznamy většiny dosa-
vadních divadel od devadesátých let až po 
současnost.
• Rovněž štědrovečerní bohoslužby proběhly 

jinak - formou „průchozího kostela“, kdy 
návštěvníci mohli chvíli posedět, vyslechnout 
biblické čtení, zazpívat píseň, poslechnout 
hudbu či zapálit si a odnést tradiční svíčku.
• Hostem online sborového večera 11. února 

byl farář pro menšiny Mikuláš Vymětal a 
mluvil o cestách k míru v Izraeli. V neděli poté 
také u nás kázal.
• Od první postní neděle se bohoslužby kona-

jí souběžně v kostele (přijít může momentálně 
10 procent kapacity kostela) a online pro-

střednictvím videokonference i vysílání na 
Youtube.
• Sólisté   pěveckého   sboru  místního  gy-

mnázia  v  našich prostorách  v  přímém  pře-
nosu vysílali Rybovu Českou mši vánoční.
• Při pohřebních bohoslužbách 20. února 

jsme se rozloučili se sestrou Hanou Pokornou.
• Staršovstvo vedlo rozhovor s dosavadním 

farářem o jeho dalším působení ve sboru a po 
vzájemné dohodě požádalo synodní radu o 
pokyn k volbě. Pokyn synodní rada udělila, 
volba proběhne, až se bude moci konat sbo-

rové shromáždění.
• Bratr Síla vyčistil od náletů prostor pod 

kostelem a při brigádě 20. března jsme odvezli 
plný náklaďák větví do technických služeb.
• Dostali jsme příslib dotace na restaurování 

ozdobných „čuček“, které kdysi byli na scho-
dišti pod Glorietem.
• Čas od času se někdo z přespolních i domá-

cích členů církve ptá na možnost koupi nemo-
vitosti k bydlení v Poděbradech. Dozvíte-li se 
o něčem, dejte prosím vědět, informaci pře-
dáme.

Zpráva o hospodaření sboru v roce 2020
Jitka DUBOVÁ


