SBOROVÝ DOPIS

Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Poděbradech
KVĚTEN 2021
Milí čtenáři sborového dopisu,
s postupujícím jarem a protikovidovým očkováním se snad trochu zlepšuje situace, můžeme se víc setkávat a méně obávat. Přinášíme
další várku informací o tom, co se dělo a co se
bude dít, a těšíme se, že se při nějaké příležitosti uvidíme nejen prostřednictvím počítačových obrazovek. Třeba při Noci kostelů –
přijďte a přiveďte své známé.

Svatodušní
Martin FÉR
„…kde je Duch Páně, tam je svoboda.“
(2Kor 3,17)

A tak Pavel do Korinta píše – nenechte se
zmást. Kdekdo o sobě může tvrdit, že „má
Ducha“, ale vy si všímejte, k čemu to vede.
O svatodušních svátcích slavíme seslání Jaké ovoce to plodí, jaké ovzduší vytváří.
Ducha svatého. Jak se takový Duch svatý proKde je Duch Páně, tam je svoboda. O tom
jevuje, jak nás ovlivňuje, k čemu vede?
svědčí celé Písmo. Bůh vysvobozuje ze všech
V korintském sboru se objevili křesťané, druhů otroctví a závislostí. Základní zvěstí
kteří se honosili tím, že mají Ducha svatého a Starého zákona je vyprávění o vysvobození
že přinášejí evangelium. Vypadalo to asi tak, otroků z egyptského otroctví. V Novém zákoně
že všem vysvětlili, co a jak mají správně věřit Ježíš programově přichází s tím, že přišel pro(vždyť jim to přeci řekl Duch), co všechno pustit zdeptané na svobodu – totiž všechny,
musí dodržovat za náboženské předpisy, jak kteří byli zdeptáni vlastní nedostatečností – ať
se mají správně chovat. Z evangelia, tj. radost- už tou tělesnou, nebo „morální“. Všechny, ktené zvěsti o osvobození člověka, jim zůstala ří byli zotročeni svými mindráky a životními
snůška moralizování, křečovitého přetvařová- propadáky. Jizvy na duši a nesplněná předsení a nové zákonictví, které se od toho předchá- vzetí nás už nemusí trápit, je nám dána nová
zejícího lišilo pouze zdůvodněním. Těžko ale šance. Ježíš nakonec láme i pouta nejtvrdší,
něco namítat, když o sobě někdo tvrdí, že „mu které nám nasazuje strach ze smrti.
Duch řekl.“
Jste svobodni, a tak se radujte a žijte. Jak?
Apoštol Pavel z toho byl smutný. Přeci jen S vděčností za darovanou svobodu. Víte komu
mu na korintském sboru záleželo a to, co se a za co jste vděční. Víte, že jste svobodu (spáv Korintě dělo (ale nejen tam), zásadně defor- su, milost, víru) dostali zadarmo a tak po drumovalo křesťanskou zvěst. Na všechny, kteří hých (ani po sobě) nechtějte, aby za ni platili.
právě prožili osvobozující radost evangelia, Třeba tím, že před ně navalíte spoustu nových
bylo zase naloženo nové břímě předpisů a povinností, jejichž nesplnění (nebo nucené
svazujících zákonů (tohle maso jíst nesmíš, plnění) je zase vrátí do starého otroctví, straobřezat se musíš, tahle společnost je pro tebe chu a nejistoty.
špatná, tohle si musíš myslet a tohle nesmíš).

Kalendář
NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI
Svatodušní bohoslužby
(neděle 23. května, 9:45)
Noc kostelů
(pátek 28. května, 17:00–21:00)
Sborové shromáždění
s volbou faráře
(neděle 30. května, 9:45)
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)
Kde je Duch Páně, tam je svoboda. Sbor,
církev, společenství věřících by měli být takovým místem svobody. Neznamená to, že tam
žádná pravidla neplatí. Svoboda není nevázanost ani anarchie. Pravidla jsou tu ale ve
službě svobody. Aby ji chránila a podporovala.
Aby nikdo nemohl přijít a druhé o svobodu
připravovat. Aby jim ten dar nemohl vzít.
Ve světě, kde tak často svoboda schází a je
nahrazována různými druhy závislostí, totalit
a pout, je takové ovzduší svobody (a s tím
související radosti a srdečnosti), kterou Duch
Páně přináší, nejlepším svědectvím, které
křesťané mohou přinášet. Nedejme si ji vzít,
radí apoštol Pavel.

Sborové shromáždění
Staršovstvo sboru svolává sborové shromáždění
na neděli 30. května
při bohoslužbách v 9:45.
Při sborovém shromáždění proběhne volba faráře sboru.
Kandidátem pro volbu faráře je stávající kazatel Martin Fér.
Volba se může platně konat pouze tehdy, sejde-li se k ní nadpoloviční většina voličů zapsaných v seznamu členů s hlasovacím právem.
Nesejde-li se tato většina ve stanovenou dobu, může se volba vykonat za jakéhokoli počtu přítomných voličů po uplynutí půl hodiny od
ohlášeného počátku shromáždění.

Nový evangelický zpěvník
Po dlouhých letech příprav vyjde ke konci
roku nový Evangelický zpěvník. Více informací o něm naleznete na webové stránce
https://evangelickyzpevnik.cz/,
kde
můžete rovněž najít písně, které v něm budou, ukázku sazby, odpovědi na otázky a
další. Zpěvník bude obsahovat písně z našich tří stávajících zpěvníků (EZ + Dodatek,
Svítá) a některé nové či upravené písně. Zároveň bude obsahovat textové části vhodné
třeba pro domácí pobožnosti. Zároveň s tištěným zpěvníkem vyjde i jeho elektronická
verze – bezplatná aplikace pro mobilní telefony, která bude obsahovat též akordy k písním. A samozřejmě chorálník pro varhaníky.
Synodní rada vyhlašuje přihlašovací akci,
aby bylo jasné, jak velké vydání bude potřeba, a cena byla co nejlepší. V tomto prvním
kole můžete prostřednictvím sboru obje-

Audio-video
vybavení kostela
Během nucené uzavírky a omezené
kapacity kostelů se stalo samozřejmostí,
že bohoslužby přenášíme rovněž prostřednictvím videopřenosu na kanálu Youtube. Tyto přenosy jsou momentálně zajišťovány spíše improvizovaně za pomoci
zapůjčené techniky. Zároveň vyžadují
školenou obsluhu (díky Matěj Fér, Jakub
Lounek a další) a celkem komplikovanou
přípravu.
Staršovstvo rozhodlo, že v pravidelných přenosech chceme pokračovat i nadále, abychom nabídli možnost zúčastnit
se „na dálku“ bohoslužeb zejména starším či nemocným, kteří do kostela dojít
nemohou. Není ale možné, aby příprava
a obsluha přenosů byla náročná jako doposud. Proto jsme se rozhodli vybavit
kostel patřičnou technikou, aby vysílání
bohoslužeb a jiných akcí mohlo být spuštěno na jednoduché stisknutí vypínače.
Ukázalo se ovšem, že naše stávající
ozvučení kostela rovněž není vyhovující
a bude potřeba ho obnovit. Nakonec se
celková částka na obnovu vybavení vyšplhala na zhruba 80 – 90 tisíc korun.
Tuto částku z části pokryjeme z dotací
města Poděbrady na činnost, ale zároveň vypisujeme samostatnou sbírku.
Přispívat do ní můžete prostřednictvím
sborového
účtu
2400286385/2010
s poznámkou pro příjemce „Ozvučení
kostela“ nebo do sborové pokladny na
příjmový doklad.
Děkujeme.

dnat vydání Evangelického zpěvníku za 490,korun, posléze bude dražší. K objednávání
přes náš sbor využijte formulář na odkazu
níže (nebo pište mail, zapisujte se na seznam
na nástěnce v kostele), termín je do konce
května. Sbor rovněž objedná patřičný počet
zpěvníků k použití při bohoslužbách.
Protože půjde o větší investici v řádech desetitisíců, prosí staršovstvo členy sboru, aby
na nákup nových zpěvníků do kostela přispěli.
Přispívat můžete na běžný účet sboru
2400286385/2010 s poznámkou pro příjemce
„Zpěvník“ nebo do sborové pokladny na příjmový doklad.
Inspirováni zkušeností ze zahraničních církví zároveň nabízíme dárcům možnost, aby
rozhodli o věnování zpěvníku – to bude vlepeno do předsádky jimi sponzorovaného výtisku. Může to být třeba vzpomímka na někoho,
jehož památku chceme připomenout, projev

vděčnosti za lidi, kteří pro nás něco znamenali. Citujeme z článku Jiřího Tenglera
„Zpěvník s věnováním“ v letošním Českém
bratru č. 4: „Mnozí jistě rádi na zpěvníky
přispějí, neboť z nich budou sami zpívat. A
rádi také připomenou jména těch, kteří
v dávné či nedávné minulosti byli důležití
pro jejich osobní cestu víry. Vždyť leckdy
zpíváme tytéž písničky jako bratři a sestry
před námi. Zpěvník svým obsahem i jednotlivým věnováním vyjadřuje, že jsme zapojeni do společenství svatých, k němuž se
hlásíme ve vyznání víry. Těším se, až zasednu v kostele do lavice a než začnu zpívat, že si vpředu ve zpěvníku přečtu, na
koho se v lásce vzpomíná“.
Přihlašovací formulář:
https://forms.gle/NuwqPH9qk1kTRFHS9

Významná data a události poděbradského sboru ČCE
Z kronik vybírá Vladimír RUDAJEV
káře Josefa Sládka, který u nás působil až do
r. 1943.
V červnu r. 1942 je uvězněn Němci br. farář
Tento časový interval patří k velmi těžkým Jeschke. Z kolínské věznice byl propuštěn 15.
obdobím nejen pro naši církev či náš stát, ale i července. Návazně nastupuje na tříměsíční
pro celý svět. Vypukla druhá světová válka, zdravotní dovolenou. V tuto dobu ho zastukterá měla všechny hrůzné atributy války – puje br. vikář Sládek. Důvody pro zatčení byly
ničení, vraždění, zavírání nevinných lidí, kon- čtyři: 1) Farář má vliv na lidi, 2) Jeho žena jezcentráky, diktaturu, vytváření atmosféry stra- dí za hranice (původně byla Švýcarka), 3) Jechu a nejistoty atd. Samozřejmě, že válečné ho syn Amos navštěvoval výuku u židovky, 4)
období se promítlo i do života poděbradského Má styky s židy. Tyto důvody, které dokonce
sboru. V počátečním období války byly v na- stačily i na trest smrti, uvádí br. farář z důšem sboru často požadovány a vydávány vodu bezpečnosti až po skončení války v roce
křestní listy, tedy potvrzení o árijském původu 1945.
a to nejdříve pro samotné kazatele a později
V r. 1943 byl náš kostel zahrnut do tzv.
pro mnoho členů sboru. Farář J. B. Jeschke protiletecké obrany, což znamenalo vytvořit
v kronice poznamenává: Cožpak židé nejsou noční hlídky. Tuto hlídku tvořili kostelník, jelidé?
ho dva synové a farář. Válka přináší i jistá oJiž od počátku války roste účast na boho- mezení v našem sboru, např. nutná zatemnění
službách, např. v roce 1938 se zúčastnilo sv. ve večerních hodinách, či shánění potravinoVečeře Páně 256 lidí. Sbor v tu dobu má přes vých lístků na zakoupení chleba pro sv. Večeři
2 100 členů a vyučováno bylo celkem 246 dětí. Páně.
Pracovní zatížení br. faráře Jeschke a sestry
Koncem července 1943 je zabrána stará fara
katechetky Slámové bylo skutečně veliké. Kro- pro pokračovací učňovskou školu. Dále byl vymě normálního života našeho sboru zajišťo- dán příkaz, že bohoslužebná shromáždění se
vali výuku náboženství nejen v poděbradských nesmějí konat ve školách, což se konkrétně týškolách, ale i vyučování dětí v přilehlých ves- kalo Nedělní školy v Koutech.
nicích (Kluk, Kouty, Křečkov, Přední Lhota a
Od roku 1944 mají každou neděli, po našich
Velké Zboží). Proto přijímají v r. 1940 br. vi- dopoledních bohoslužbách, odpoledne bohoslužby
Němci.
V tomtéž
roce
nastávají i ztížené podmínky pro
shromažďování
mládeže.
Byly
zrušeny odborné
školy a mládež
byla nasazována
do výroby, což
často znamenalo
její odchod z Poděbrad. V říjnu
musela být ustanovena rozšířená
letecká obrana,
která měla 15
členů a velitelem
byl
jmenován
náš kostelník O.
Kreuz. Koncem
r. 1944 začínají
časté nálety, což
se odráží i v zápisech kroniky,
které často začínají slovy: „Poplach, poplach,
poplach“. Několikery bohoslužby musely kvůli
náletu být přerušeny. I přes tuto
těžkou
situaci
jsou bohoslužby
hojně navštěvoObdobí od r. 1939 do 1945

vány. Při náletu 28.12. 1944 byl u Libice zabit
br. Dr. Antonín Mrskoš, člen našeho staršovstva.
V lednu 1945 je ze školy v Chládkově (nynější Studentské) ulici vytvořen lazaret a výuka dětí probíhá v různých místech v Poděbradech, mimo jiné i na naší staré faře
(současné naší modlitebně), kde jsem i já dostal své prvé pololetní vysvědčení, tehdy ještě
dvojjazyčné (české a německé).
Nezadržitelně se blíží konec války. V Poděbradech mylně začíná oslava konce války již 2.
5. Shromáždění lidu bylo však na příkaz německého hejtmana v klidu rozpuštěno.
8. května je ustanoveno městské zastupitelstvo, jehož členem je náš farář J. B. Jeschke. Snaží se zajistit přežití těchto bouřlivých
dní v klidu a bez krveprolití.
9. května válka v Evropě skončila. Na faře
přespávají 3 ruské lékařky. V neděli 13. 5. jsou
v přeplněném kostele konány bohoslužby za
mír a svobodu. Shromáždění se účastnili členové nového Národního výboru, jehož členem
je i br. farář Jeschke.
Rusové od 13. května až do 9. června obsadili starou faru, kde zřídili skladiště.
Dne 2. 9. je podepsána kapitulace Japonska
– definitivní konec války.
Pro počátek poválečného období je charakteristický velký počet svateb mladých lidí,
kdy nevěsty jsou často již v jiném stavu. Jinak
konečně začíná normální sborový život. V září
je ustanovena komise pro stavbu kostela, jejíž
předsedou je br. stavitel Peřina. Začíná výuka
náboženství na školách – celkem je vyučováno
300 dětí.
Na závěr tohoto těžkého období bych rád
uvedl seznam členů poděbradského sboru,
kteří byli za okupace vězněni:
Josef Caňkář – vězněn 1. 9. 1939 – 27. 4.
1945, návrat domů.
Zdenka Mašínová – vezněna 6. 1. 1942 –
15. 8. 1942, propuštěna.
Jaroslav Fajman ml. – vězněn 21. 1.
1940 – 1942, propuštěn.
Josef Říha – vězněn 10. 10. 1941 – 7. 2.
1942, zahynul v plynové komoře.
Dr. Josef B. Jeschke – vězněn 29. 6.
1942 – po dvou měsících propuštěn.
Václav Douša – vězněn po dobu jednoho
měsíce (1942).
Jaroslav Fajman st. – vězněn 2. 3. 1943
– 30. 5. 1945.
Jan Potměšil – zemřel v Osvětimi 22. 3.
1942.
Alois Trajhan – vězněn 2. 3. 1943 – 15.
10. 1944, propuštěn.
Jan Roubíček – vězněn 2. 6. 1943 – 12. 5.
1945, návrat domů.
Josef Pejša – vězněn 25. 9. 1943 – 5. 5.
1945, návrat domů.
Sláva Suchánek – vězněn 23. 9. 1943 31. 5. 1945, návrat domů.

Z internetového fóra
Vladimír FRANČÍK
Pokračujeme ve zveřejňování příspěvků
z internetového fóra, které můžete nalézt na
našem webu a zapojit se do diskuzí:
http://podebrady.evangnet.cz/forum
Apoštolské vyznání víry
Nedávno mi spolu s několika dalšími farníky byla položena otázka: Proč věříš? S racionální odpovědí na tuto iracionální otázku jsme
si vesměs příliš nevěděli rady. Proč věřím,
nebo přesněji proč jsem uvěřil, skutečně nedovedu nijak přesně definovat. Jiná situace by
nastala, kdyby mi byla položena otázka: V co
věříš? Na to si snažím odpovídat stále a asi by
to měl činit každý, kdo uvěřil. V co vlastně
věřím?
Je to již snad půl roku, co se na našich kostelních lavicích objevil lísteček s novou verzí
Apoštolského vyznání víry. Pokud si dobře
vzpomínám, předcházela tomu celocírkevní
diskuze, dotazování v jednotlivých sborech,
zda změny do Apoštolského vyznání zahrnout.
Myslím, že odezva z poděbradského sboru
byla taková, že žádné změny nejsou třeba.
Celocírkevní konsensus byl však jiný a je třeba
jej akceptovat, už jen proto, aby celá církev
vyznávala jednotně. Nezaznamenal jsem, že
by poté ve sboru proběhla nějaká diskuze, zda
se hovořilo o tom, jak se vnímání našeho
vyznávání pod vlivem těchto úprav změnilo.
Netvrdím ale, že se tak nestalo, nejsem zase

tak pilný účastník bohoslužeb, takže mi něco
mohlo uniknout. Rád bych proto přidal svůj
názor, bez toho, že bych ho prosazoval jako
nějakou absolutní pravdu.
V nové verzi Pán Ježíš již netrpí pod Pontským Pilátem, ale pod Ponciem Pilátem (latinsky Pontius Pilatus). Opouštíme tedy počeštěné Pontský, možná mylně evokující Pilátův
místní původ (něco jako poděbradský nebo
pražský) a správně označujeme Piláta jako člena rodu Pontiů. Nicméně v obou případech asi
víme, o jakého Piláta jde, takže jsme v tomto
případě získali věcnou správnost. Dále již Pán
Ježíš nesedí na pravici, ale po pravici Boha,
Otce všemohoucího. Zbavíme se tedy trochu
komické představy, že Pán Ježíš sedí Pánu
Bohu na pravé ruce. Před změnou i po změně
ale asi dobře chápeme, že Pánu Ježíši bylo u
Pána Boha přisouzeno to nejvýznamnější místo. Dále již nevěříme ve svatých obcování, ale
ve společenství svatých. Pokud se podíváme
do významového slovníku, nekompromisně
zjistíme, že dnešní význam slova obcovat je
souložit. Mnohdy vysmívaná církev se tedy
touto změnou zbavuje jednoho důvodu vysmívání, a to je jistě chvályhodné. Zbývá tedy již
jen zodpovědět otázku, jak lépe tomu nyní rozumíme, když už nevěříme v obcování, ale ve
společenství svatých. Následuje změna z hříchů odpuštění na odpuštění hříchů, to je snad
jen změna slovosledu. Snad tedy pokus o modernější češtinu? Poslední změna – již nevěří-

me v těla z mrtvých vzkříšení, ale ve vzkříšení
těla. Tak to mi přijde jako bychom do Kreda
zařadili, že se Pán Ježíš narodil z Marie. Představa těla z mrtvých vzkříšení a narození
z Marie Panny mi totiž přijde stejně neuchopitelná, také si s tím příliš nevím rady. Snad tedy snaha nepůsobit tak bigotně, nevím. Potom
je ale otázka, kde začíná víra.
Vtírá se tedy otázka z oboru kriminalistiky:
Cui bono, komu ku prospěchu. Pokud jsou
změny určeny věřícím, je to tragické, protože
přestáváme rozumět sami sobě, pokud nevěřícím, je to komické, protože budeme muset
vypouštět další slova, mimo jiné slovo Bůh.
V poslední době mám dojem, že jako příčina
obav z úpadku církve byl zjištěn jakýsi sémantický problém, že zkrátka používáme nějakou
nesrozumitelnou terminologii. Je jistě žádoucí
respektovat změny jazyka, smysl mi to dává
v případě Bible kralické a ekumenického překladu, mezi nimiž je zhruba 400 let. Nijak ale
nesnižuji ani snahu autorů Bible 21, nebo Parabible. Prostě to alespoň nějak zkouší. Možná
by ale stačilo být více autentičtí, mít větší
křesťanské sebevědomí, mít větší odvahu
identifikovat se jako křesťané v každodenním
životě, i když máme většinou pocit, že nejsme
žádnými měrnými etalony zbožnosti nebo morálky. Třeba bychom pak byli více uvěřitelní,
kdybychom říkali, v co věříme.

• Sólisté a muzikanti pěveckého sboru Gymnázia Jiřího z Poděbrad v našich prostorách
natáčeli Dvořákovy Biblické písně.
• 25. května náš sbor navštívila delegace ze
synodní rady: synodní senior Daniel Ženatý a
synodní kurátor Vladimír Zikmund, aby provedli pravidelnou vizitaci sboru (protože je to
sbor seniora, musí jej vizitovat synodní rada).
Po bohoslužbách, které vedl Daniel Ženatý, se
sešlo staršovstvo a probíralo s hosty, jak to u
nás vypadá. Odpoledne pak byl vizitován ještě
seniorátní výbor.
• Staršovstvo se začalo věnovat přípravě „rozvojového plánu sboru“, který má podle strategického plánu církve každé staršovstvo ve
svém funkčním období připravit. Jeho smyslem je promyslet aktuální situaci a možnosti
sboru a udělat si nějaký výhled, čeho chceme
v nejbližší době dosáhnout a pokusit se to sepsat, abychom posléze matně nevzpomínali,
co že jsme to vlastně chtěli a kdo to měl

zařídit.
• Začátkem května se začala scházet
kavárnička běžným „fyzickým“ způsobem –
téměř všichni jsou již očkováni. Stejně tak se
začaly na faře scházet i skupinky dětí.
• V pátek 21. května bude synod volit novou
synodní radu. Jak to dopadlo, se dozvíte v příštím dopise.

Stalo se ve sboru
• Během postního období probíhala sbírka na
pomoc s prací Diakonie ČCE v komunitním
centru v libanonském Bejrůtu. Vybrali jsme a
poslali 8 500,- korun. Sbírka z první postní
neděle byla celocírkevní na tisk, tam jsme vybrali a odvedli 1 855,- korun.
• Před Velikonocemi jsme četli pašije podle
evangelisty Jana, také letos pouze na dálku
prostřednictvím videokonference. Jednotlivé
texty byly prokládané pašijovými písněmi
v podání skupiny Oboroh.
• Velikonoční shromáždění probíhala vzhledem k omezené povolené kapacitě návštěvníků bohoslužeb zdvojeně, aby se nás mohlo
v kostele sejít víc. Byť jsme se nijak nepřihlašovali, podařilo se nám rozdělit se jakžtakž
rovnoměrně. Ale víckrát už se nám takové
dělení bohoslužeb dělat nechtělo.
• Ve sbírce na Hlavní dar lásky Jeronýmovy
jednoty (velikonoční neděle) jsme vybrali a
odeslali 8 400,- korun. Sbírka z celé církve
pomůže sboru v Brně – Židenicích s opravami
stropu v modlitebně.
• Počínaje Velikonocemi se již pravidelně
scházíme v kostele. S postupem času, probíhajícím očkováním a rozvolňováním se internetový přenos stává jen doplňkem pro ty,
kdo opravdu nemohou přijít. Nicméně jej
chceme zachovat již nastálo (viz článek
„Audio-video vybavení kostela“).

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)

• Stále připomínáme: víte-li o někom,
kdo by potřeboval pomoc jakéhokoli
druhu (či ji sami potřebujete), obraťte
se na nás – využijte třeba kontaktní informace v tiráži. Snad můžeme pomoci
ať už materiální, či jinou pomocí (rozhovorem, setkáním apod.).

Adresát:

