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Pokud se vše podařilo, pak Vás tento 
sborový dopis dostihl těsně po svatodušních 
svátcích v týdnu před nedělí trojiční. Duch 
svatý i svatá Trojice asi patří mezi pojmy, se 
kterými si moc nevíme rady. A přece vystihují 
něco pro víru nepostradatelného. 

Duch svatý je v bibli vyjádřením Božího 
působení, Boží "dynamiky". Když je při díle 
Duch svatý, tak se něco děje - třeba ožívají 
mrtvé kosti v Ezechielově podobenství, Kris-
tovi učedníci vycházejí zpoza zavřených dveří, 
něco je žene k tomu, aby víru ve Vzkříšeného 
sdíleli s ostatními - a světe div se, ti ostatní je 
poslouchají, rozumí jim a přidávají se k nim. 
Podle Ježíšova zaslíbení má Duch Utěšitel 
připomenout učedníkům všechno, co Ježíš 
říkal. Duch působí, že to, co jsme vyčetli z 
bible, nebo se naučili kdysi v konfirmačním 
cvičení, se pro nás stává něčím živým, oslo-
vujícím. U apoštola Pavla je zase Duch zdro-
jem mnoha různých obdarování, která však 
slouží jednomu společnému cíli. Duch je dár-
cem jednoty v různosti. Tvůrcem společenství.

Nemít Ducha, znamená být bezduchý. 
Být bezduchý, jednat bezduše, to je smutné. 
Smutné je, když se vytratí pohyb, když se je-
nom vzpomíná, když víra neznamená víc, než 
jen odvolávání se na dědictví po předcích. 
Bezduše jednáme, když něco děláme jen z po-
vinnosti, ze setrvačnosti, když jen papouš-
kujeme něco, čemu nerozumíme. Býváme bez-
duší - ale je tu zaslíbení daru božího Ducha.

Při svatodušních svátcích jsme si směli 
připomenout, že Duch svatý byl darován. 
Přichází za učedníky, přichází do bezduchosti 
a mění ji v duchaplnost. Nevěřící dostávají 
víru, pochybující naději. Duch ze skupiny uče-
dníků vytvořil církev. A stále vytváří. Duch 
svatý je zdrojem života. Duch svatý je vyjá-
dření pro to, že Bůh mezi námi stále a nově 
působí.

Jak se to děje? Nevíme. Nedovedeme to 
podchytit, natož zařídit. "Duch věje, kam 

chce." Můžeme se na to ale spolehnout a 
můžeme prosit, aby se tahle duchaplnost děla 
i mezi námi. Aby mezi námi byl život, aby 
v nás víra žila.

Velice brzo po vzniku církve a 
biblických spisů se objevila snaha shrnujícím 
způsobem vyjádřit, kdo Bůh je a jak působí. 
Vzniklo učení o boží Trojici. Dnes se nám zdá 
snad příliš komplikované a jsou nám vzdáleny 
všechny teologické a filozofické zápasy, které 
stály v pozadí vzniku tohoto učení. Přesto se 
však úžasným způsobem snaží vyjádřit, jak je 
Boží působení mnohovrstevné. S Bohem se 
setkáváme jako s Otcem - Stvořitelem všeho 
živého, svrchovaným a pravedlivým Pánem 
světa. Ale také jako se Synem - Ježíšem z Na-
zaretu, blízkým, lidským, přátelským, obě-
tujícím se. Bez Ducha by ale tohle všechno 
bylo jen jakousi pohádkou z dávné minulosti, 
díky Duchu se nás to týká a dovede nás to 
proměnit, nadchnout. 

Kdo je Bůh, to nejde povědět jedním 
slovem, bylo by to zploštění, chyběla by tomu 
hloubka. Proto Trojice. Tři a přece jeden. 

O církevním otci Augustinovi se vy-
práví, že až k uzoufání přemýšlel nad tajem-
stvím boží existence, kterému církevní dog-
matika říká "svatá Trojice". Po břehu moře 
došel k dítěti, které si do písku udělalo jamku 
a na jeho otázku, co dělá, odpovědělo: "Chci 
přelít moře". V naivitě dítěte poznal Augustin 
naivitu vlastního myšlení, které se chce zmo-
cnit nezměrnosti božích tajemství.

Ano, přesahuje to naše chápání. 
Hloubku a dosah Boží existence nedovedeme 
prohlédnout, natož se jí zmocnit. Ale přece jen 
(podle apoštola Pavla) opět díky Duchu sva-
tému smíme alespoň něco málo z té hloubky 
postupně nahlížet. A tak se učit vděčnosti za 
Boží lásku, vždyť právě tu objevujeme upro-
střed tajemství, kterému říkáme "trojjediný 
Bůh".
 

 
Noc kostelů
(pátek 24. května, od 20:00)

Viz pozvánka na str. 3.
 
Trojiční neděle
(neděle 26. května, bohoslužby 9:45)

křest
 
Seniorátní setkání mládeže
(sobota 8. června, odpoledne)

Seniorátní setkání mladší mládeže v 
Libici nad Cidlinou.

 
Seniorátní setkání rodin
(neděle 9. června, odpoledne)

Seniorátní setkání rodin v Kolíně.
 
Letní dětský tábor
(6.–13. července , Lísek)

Termín přihlášek vypršel, kdo má 
zájem jet, nechť se bezodkladně 
přihlásí u bratra faráře.

 
Sborová rodinná dovolená
(27. července – 3. srpna, Rokytnice n. J.)

Přihlášky u bratra faráře.
 

Kalendář

Chci přelít moře
Martin FÉR

 



Noc kostelů je akce, která již před pěti 
lety vznikla v Rakousku a rozšířila se do 
dalších zemí. V mnoha kostelích (u nás už 
kolem tisícovky) probíhají programy, 
koncerty, prohlídky a další aktivity, které mají 
za cíl ukázat i lidem, kteří do kostelů běžně 
nezavítají, že je zde prostor, kde se děje něco 
podstatného. Večerní atmosféra pak dotváří 
kulisu akce. Biblický veršem vybraným jako 
motto pro letošní noc je: "Potom už nebude 
den ani noc, ale v čase večera bude světlo." 
(Za 14,7) 

Také u nás bude v pátek 24. května 
večer otevřeno a to od 20 hodin. Přijďte a 
pozvěte své známé. Připraven bude program 
pro děti, vystaveny budou staré kroniky a 
knihy, připravena bude komentovaná 
prohlídka o histori a současnosti sboru. 
Nainstalována bude také putovní výstava 
"Neučiníš sobě rytiny" o výtvarném umění 
doby toleranční. Po celý večer se bude opékat 
vepřová kýta, takže postaráno bude i o tělo. 
Podobně jako loni je možné v kostele (či 
Ekklésii) také přespat (např. děti s rodiči).

Letošní novinkou je také Soutěž pro 
poutníky. Účastníci soutěže musí obejít 
alespoň čtyři z pěti otevřených kostelů a získat 
razítka do "poutnického průkazu". Všechny 
takto vyplněné průkazy pak budou zařazeny 
do slosování o ceny z České biblické 
společnosti. Účast doporučujeme zvláště 
dětem, ale nejen jim!

Kompletní program naleznete na jiném 
místě dopisu a aktuální program na webu 
Noci kostelů http://www.nockostelu.cz 
(odkaz na našem sborovém webu).
 

Noc kostelů
Martin FÉR

 NOC KOSTELŮ
v Poděbradech

 
pátek 24. května  

 
   
* Bétel - Církev bratrská 

(Vrchlického 109)
 

16:30 - 17:30 - 4-barevné hry - program pro děti (5 - 12 let)
18:00 - 20:00 - kavárna "Grand Canyon Café Revival"

- občerstvení, anglické písně, tele-most do USA 
 
 
* Církev adventistů s.d. 

(Na Kopečku 405/21)
 

17:00 - 19:00 - aktivity pro děti v rámci klubu Pathfinder (7 - 14 let)
17:00 - 21:00 - představení sboru 

- prohlídka budovy, prezentace aktivit sboru, 
minivýstava Biblí a krátké filmy z práce humanitární 
organizace ADRA

19:00 - 20:00 - aktivity pro všechny mladé nejen tělem, ale i duchem
 
 
* Kostel Církve československé husitské

(Dr. Horákové 561/44)
 

19:00 - 19:30 - zahájení a historie sboru (Jiří Havlík, předseda rady 
starších)

19:30 - 19:45 - svědecký dopis Ing. Oty Šťávy
19:45 - 20:40 - kulturní pásmo pro dříve narozené i pro mladé 

(Mgr. Hana Koubková)
20:40 - 21:00 - pohoštění a závěrečná modlitba

 
 
* Kostel Povýšení svatého Kříže 

(Palackého ul.)
 

19:30 - 24:00 - liturgický prostor kostela
- liturgické vybavení kostela a potřeby pro liturgickou 

službu 
- liturgický zpěv (schola, chorál ...)
- překlady Bible - srovnání podle doby
- částečná fotodokumentace farní činnosti (obřady, 

opravy, apod. ...)
- varhany podle zájmu

 
 
* Modlitebna Českobratrské církve evangelické 

(Husova 16)
 

20:00 - 23:00 - výstava "Neučiníš sobě rytiny" (evangelické umění 
doby toleranční) 

- program pro děti, keramická dílna
- občerstvení

20:30, 21:30 - komentovaná prohlídka kostela, nahlédnutí do kronik
23:00...  - Noc v kostele

 
 
   

Akce se koná pod záštitou starosty města Poděbrady PhDr. Ladislava Langra
a za podpory města Poděbrady a České Biblické společnosti.

 

• Je pozváním všech lidí dobré vůle ke 
společnému setkání a k objevování 
krásy křesťanských výtvarných a 
architektonických pokladů.

 
• Je projevem kreativity a důvěry v 

život u lidí, kteří chrámy stavěli a 
zdobili, ale i u těch, kteří je dnes 
obývají a chtějí se podělit o svou víru, 
o svůj život, a svoje osobní 
obdarování a dovednosti.

 
• Je nabídkou zakotvené křesťanské 

spirituality, modlitby a služby 
potřebným.

 
• Je znamením živé spolupráce 

křesťanských církví (ekumenismus), 
která zaceluje rány vzniklé v 
minulých staletích.

 
 
(převzato z http://www.nockostelu.cz)
 

Noc kostelů



Mírovém společenství evropských států a 
panovníků, která se v mnohém stala před-
lohou pro současnou Evropskou unii. Nane-
štěstí z celého projektu vynechal papežský 
stolec, což se Jiřímu vymstilo papežským vý-
rokem o kacíři, který přece nebude udávat 
tón pravověrné Evropě. Jak to skončilo, 
o tom si můžeme povídat při cestě územím, 
které se Jiřímu stalo odrazovým můstkem na 
královský stolec.  Samozřejmě, že musel být 
nezřízeně bohatý. Tenkrát, jako dnes, to jinak 
nejde, ale Jiří osvíceně užíval toho svého 
nezřízeného bohatství ve prospěch státu.
 

Na základě této upoutávky, kterou pro 
nás připravil bratr Josef Lounek, jsme se v ne-
děli 12. května vydali na sborový autobusový 
zájezd. Když jsme zájezd připravovali, nebyli 
jsme si jistí, kolik lidí se přihlásí, jestli bude 
stačit malý autobus či to vzdáme a pojedeme 
auty. Zájem předčil očekávání, v jednu chvíli 

 
DOBA PODĚBRADSKÁ 1448 až 1471

 
   Jistě je vám divné, po přečtení 
tématu, že se máme trmácet někam jinam, 
když si chceme rozšířit historické vědomosti 
z toho období 23 let. Ono je ale pravdou, že se 
to důležité odehrávalo všude jinde jen ne 
v Poděbradech. Průměrný poděbraďák asi ví, 
že Jiří byl v letech 1458 až 1471 českým krá-
lem a že má na náměstí nejkrásnější jez-
deckou sochu v Evropě z konce 19. století, ale 
pokud bychom se zeptali jak k tomu krá-
lovskému “ouvazku” přišel a co jako politik a 
diplomat pro tehdejší Evropu znamenal, tam 
bychom pravděpodobně u mnohých okrou-
hali. V roce 2014, někdy v květnu, uplyne 550 
roků od největšího, mezinárodního, do té do-
by nevídaného politického aktu, Smlouvy o 

bylo přihlášeno více lidí, než byla kapacita au-
tobusu! Nakonec jsme v neděli ráno vyrazili 
od kostela v počtu 48 účastníků, z toho bylo 15 
dětí. Nepochybně zapůsobilo i to, že o bratru 
Lounkovi se ví, že připravuje výborné téma-
ticky zaměřené zájezdy. Tento se měl týkat 
právě doby poděbradské. 

Sborový výlet po stopách krále Jiřího
Martin FÉR

 

Zprvu to vypadalo, že jedeme přímo do 
deště. Dle zaručených předpovědí mělo začít 
pršet v 15 hodin, pak v 18 hodin, ale nakonec 
bylo počasí pro výlet úplně ideální, což určitě 
přispělo ke zdaru celé akce. 

První zastávka byla v Kostelci na Orlicí, 
kde jsme se účastnili bohoslužeb. Spolu s další 
výpravou, presbyterů z Horní Čermné, se nám 
podařilo krásný kostelík patřící kdysi Jednotě 

bratrské zcela zaplnit. Místo varhan nás do-
provázela kytara v podání Slávka Klecandry, 
kapelníka skupiny Oboroh, která u nás v 
březnu vystupovala. Místní pro nás připravili 
menší občerstvení, největšího přivítání se 
však dostalo Míle Hofmanové, která zde slou-
žila jako farářka. Po bohoslužbách už byl čas 

na oběd. Ten jsme si dali v motorestu v 
Česticích (porce hodná borce) a pak vyrazili 
vzhůru na hrad Litici, který král Jiří budoval 
jako královský trezor. Zemské desky ani koru-
novační klenoty zde nakonec uchovávány 
nebyly, zato byl na hradě vězněn významný 
představitel radikálního táborského husitství 
– Václav Koranda. Na litické panství byl na 
přímluvu arcibiskupa Rokycany "uklizen" z 
Prahy neskladný bratr Řehoř, a tak v 
nedalekém Kunvaldě mohla vzniknout Jedno-
ta bratrská. Hrad je na kopci, navíc nás au-
tobus kvůli nízkému podjezdu nemohl dovést 
až na místo, takže z cesty byla příjemná 
procházka, kterou však odváždně absolvovali i 
výletníci s holemi (nikoli trekovými, ale 
francouzskými)!

Další, poslední, zastávkou byl zámek v 
Častolovicích, který takéž patřil do majetku 
pánů z Poděbrad. Zde jsme měli rozchod, 
takže zájemci o prohlídku zámku mohli jít na 
prohlídku zámku, zájemci o návštěvu zvěřince 

mohli jít na návštěvu zvěřince a ostatní se 
mohli procházet po zámecké zahradě nebo 
popíjet kávu. Sluníčko k tomu pěkně svítilo. 
Pak už se jelo rovnou domů. 

Málem bych zapomněl, že skoro celou 
cestu jsme byli vyživováni výkladem bratra 
Lounka k dějinám vlády Jiřího z Poděbrad. A 
tímto bych mu rád poděkoval za čas věnovaný 
přípravě a těšíme se na další zájezd.
 



adresa: Českobratrská církev evangelická
Husova 141
Poděbrady, 290 01

telefon: 325-612-638
mobil: 721-832-383
email: podebrady@evangnet.cz

web: http://podebrady.evangnet.cz
účet: 2400286385/2010 (FIO Kolín)

adresát:

• 10. března proběhl sborový den s celo-
církevním kantoram Ladislavem Moravetzem. 
Dozvěděli jsme se o přípravách nového zpě-
vníku, který má vyjít ke stoletému výročí ČCE 
v roce 2018. Vyzkoušeli jsme také několik no-
vých písní. Ještě více se zpívalo v podvečer 
9. března, ale to bohužel nepřišlo tolik lidí 
jako v neděli. Výborný oběd opět navařil Jirka 
Felkr.

• V neděli 17. března u nás koncertovala 
kapela Oboroh, známá především netradi-
čním zpracováním biblických Žalmů. Tento-
krát jsme slyšeli netradiční zpracování paši-
jových písní nejenom z našich zpěvníků. Účast 
na koncertě zachraňovali hosté z Církve bra-
trské a od katolíků.

• Nově jsme se pokusili navázat na tra-
diční čtení pašijí v předvelikonočním týdnu. 
Ve středu 27. března jsme se shromáždili a 
společně jsme přečetli příběh o Ježíšově 
utrpení a smrti – tentorkát z Matoušova evan-
gelia. Jednotlivé texty evangelia byly pro-
kládány epištolami a zpěvem písní. Příští rok 
je na řadě evangelista Marek. 

• Bohoslužby na Velký pátek i Boží hod 
velikonoční proběhly v pravidelných časech. 
Objevil se dotaz, zda-li by v pátek nemohly být 
bohoslužby i dopoledne, protože starší lidé 
mají problém s večerním časem. Nakonec se 
ale přihlásili jen jednotlivci, kteří by dopo-
ledne přišli. Příští rok budou velikonoce poz-
ději, bude tedy světlo, ale v každém případě 
platí, že jsme schopni a rádi zajistíme na 
bohoslužby odvoz – a to nejen na Velký pátek, 
ale každou neděli. Stačí se zmínit – např. 
kazateli.

• Ve sbírce na pomoc etiopským vdovám 
jsme v únoru vybrali a odeslali 3 737,- Kč. 
O tom kde peníze pomáhají, se můžete dozvě-
dět na stránkách Střediska humanitární a 
rozvojové pomoci Diakonie – 
http://hrp.diakonie.cz. Na hlavní dar lásky JJ 
bylo o velikonoční neděli vybráno 5 049,- Kč. 
Poslouží k opravě jediného "dvouvěžatého" 
evangelického kostela ve Vanovicích. 

• 13. dubna proběhla brigáda na sborové 
zahradě. Byl vyčištěn "bramborový" sklep a 

Stalo se (březen – květen)

byla vyklizena půda nad kostelem. Je k dispo-
zici spousta knih k rozebrání.

• Seniorátní konference v Nymburce na 
téma "Péče o nemocné v nemocnici" se zú-
častnilo i několik jednotlivců z našeho sboru. 
Stejně tak seniorátního setkání mládeže na 
Mělníce, kde bylo pro změnu téma "Bible 
jinou optikou". 

• Flétnová třída paní učitelky Zumrové ze 
Základní umělecké školy uspořádala třídní 
předehrávky v našem kostele a zaplnila ho. 
Flétny tam zní pěkně. Také pěvecký sbor 
Mamáter využil kostel dvakrát pro svou 
zkoušku.

• Kazatel sboru se zúčastnil setkání s 
novou rodinou z Barmy, která se v červnu 
přistěhuje do Poděbrad. Tito barmánci jsou 
baptisté a naše církev jim je blízká.

• Hostem večera Ekklésia 30. dubna byl 
Štěpán Černoušek, publicista, rusista, zakla-
datel sdružení Gulag.cz, redaktor publikací 
Ústavu pro studium totalitních režimů. V prů-
běhu večera mluvil o své expedici na Mrtvou 
trať, což je železnice na Sibiři budovaná vězni 
Gulagu za vlády Stalina. Kolem této železnice 
se v tajze dochovalo velké množství téměř ne-
dotčených pracovních táborů. Řeč přišla i na 
aktuální situaci v Rusku. Zatímco dospělí 
pouslouchali přednášku,  děti  pálily  čaroděj-
nice  a opékaly špekáčky na zahradě.

• V rámci dotačního systému města Podě-
brady jsme obrželi dotaci 64 000 Kč. Hodlá-
me z ní podpořit konání našich aktivit, např. 
tábora pro děti. Chceme pořídit digitální pi-
áno, dětské pískoviště na zahradu atd.

• Během svého výletu nás navštívili ro-
diny s dětmi ze sboru v Lysé a na zahradě si 
opekli špekáčky. Ve středu 8. května k nám 
také zavítal sborový zájezd jihlavského sboru. 
Připravili jsme pro ně menší občerstvení a 
provedli je po Poděbradech.

• 12. května proběhl náš sborový zájezd, 
viz další článek v tomto dopisu.

• Na neděli svatodušní proběhl křest 
Martina Cyruse, Martina Šuka a Kryštofa 
Šuka. Na neděli trojiční (26. května) bude 
pokřtěna Julie Richterová. 

Do konce měsíce května probíha Sbírka 
darů Jeronymovy jednoty. Nezapomínejte na 
ni prosím. Jeronymova jednota je nadace, 
která pomáha formou půjček či darů sborům s 
opravami jejich budov - kostelů i far. Sami její 
prostředky využíváme a především menší sbo-
ry jsou na ní závislé. Je to forma vzájemné po-
moci uvnitř církve. 

Nezapomínejte samozřejmě ani na 
salár, pravidelný příspěvek členů církve na její 
provoz. Výše saláru by měla odpovídat pěti 
procentů čistého příjmu. Průměrná výše daru 
byla v loňském roce 1 882 Kč na jednoho 
dárce.

Dary na Jeronymovu jednotu i salár 
můžete předávat v hotovosti po bohoslužbách 

Není těžké vyznat lásku, 
těžší je milovat,

není těžké zplodit dítě, 
těžší je o dítě se postarat,

není těžké se oženit, 
těžší je být ženatý,

není těžké vdát se, 
těžší je být vdanou,

není těžké dát slovo, 
těžší je slovo dodržet,

není těžké nadchnout, 
těžší je nadšení udržet,

není těžké hrát, 
těžší je přijmout prohru,

není těžké se stát knězem, 
těžší je žít jako kněz,

není těžké chodit do školy, 
těžší je učit se,

není těžké upadnout, 
těžší je vstát,

není těžké zabloudit, 
těžší je najít cestu zpátky,

není těžké dojít do hospody, 
těžší je vrátit se domů,

není těžké vsadit, 
těžší je vyhrát,

není těžké provinit se, 
těžší je přiznat si to,

není těžké plánovat, 
těžší je realizovat,

není těžké být ukřivděný, 
těžší je odpustit,

není těžké začít, 
těžší je dokončit,

není těžké...
 
 

z knihy Maxe Kašparů 
"O radostech lidské duše"

 

pokladníkovi sboru nebo bezhotovostně pře-
vodem na účet č. 2400286385/2010. 
V zářijovém dopise bude přiložena složenka 
pro ty, kdo využívají tuto možnost.
 

Sbírka darů Jeronymovy jednoty

Není těžké...


