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Proč zrovna svatá trojice... 

... a ne třeba Svatý Tucet? U svatých, proč ne? Těch může být mandel 
nebo kopa, a také že je. Jenže Bůh... totiž, co věřící vyznávají o Bohu, 
to se neodvozuje od zbožných přání. To je ze života, jak se s Bohem 
střetáváme. 

Zeptejte se někdy věřícího - ne takového, co se poslušně naučil 
katechismus jako kdysi dia-mat a teď to tak věří, aby to měl 
posichrovaný. Zeptejte se věřícího, který svou víru žije. 

Nejprve vám vykoktá něco o zážitku toho nekonečného přesahu. 
Mocný, nekonečný, alfa a omega, jako když se za novoluní díváte na 
hvězdné nebe a uvědomujete si tu nesmírnost. Přijdou vám na jazyk 
slova - můj Bože! 

Pak druhý zážitek: im anú El. Bůh s námi. Ježíš tak 
prostě lidský, s námi a mezi námi, miluje, cítí bolest, 
pokušení, spí, jí, prostě člověk jako my - a přitom ti, 
kdo s ním obcovali a obcují, cítí i něco jiného: že tu je 
Bůh s námi. Můj Bože! 

A ještě něco: věřící se vám pokusí povědět něco o 
tom, že jejich svět není prostě jedna nesmyslná věc za 
druhou, že v životě i světě cítí něco posvátného. A že i 
to vede k tomu zvolání, můj Bože! 

A tu to máte. Žádná logika, prostě fakt, zážitek: Bůh 
jako nekonečný přesah, Bůh jako nejintimnější přítel, 
Bůh jako přítomnost posvátnosti. A teď co? Říci tři 
bozi? To není ono: ten zážitek je jednoznačný - to 
všechno je jeden Bůh. Jenže zas je to trojí, zcela 
odlišný zážitek, jeden Bůh v úloze stvořitele, spasitele, 
posvětitele. Či starším pojmoslovím: Otec, Syn, Duch 
svatý. No, a tak my křesťané řekneme - Trojice. 

(Erazim Kohák, Hesla mladých svišťů) 
 

Milé sestry a bratři, milí přátelé sboru. Před námi (nebo 
právě za námi – to podle toho, jak rychle se stihne 
sborový dopis roznést) jsou svatodušní svátky, při 
kterých slavíme „narozeniny církve“. Bezradní Ježíšovi 
učedníci byli nečekaně proměněni Duchem života a 
místo schovávání za zavřenými dveřmi se vydali mezi 
lidi, aby jim předali něco z toho dobrého a nadějného, 
čím byli sami osloveni. Z těch, kdo se nechali oslovit, 
vznikla církev. 
Další informace a pozvánky, které na následujících 
stránkách najdete, můžete brát jako svědectví o tom, že 
Duch života a inspirace stále působí a snad i v našem 
sboru.  
Přejeme příjemné počtení! 
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Z našeho kalendáře 
 
� Neděle 27. 5. od 9.45 - Svatodušní neděle, 

večeře Páně 
� Pátek  1. 6. od 20.00 - Noc kostelů – program 

v kostele i na farní zahradě, viz další pozvánky  
� Neděle 3. 6. od 9.45 - Bohoslužby s pověřením 

nového staršovstva. Pověření vykoná a kázat 
bude Václav Hurt, konsenior poděbradského 
seniorátu. Večeře Páně. 

� 21. - 28. 7. Letní tábor pro děti 
� 4. – 11. 8. Rodinná rekreace v Rokytnici 
 
Seniorát: 
� Neděle 10. 6. od 14.30 Seniorátní setkání dětí 

a rodičů v Chlebích 

Přehled pravidelných týdenních a měsíčních aktivit 
je na zadní straně a na sborovém webu. 



ZPRÁVA O ŽIVOTĚ FARNÍHO SBORU ČCE V PODĚBRADECH ZA ROK 2011 
V roce 2011 došlo ve sboru ke střídání farářů - po odchodu Pavla Dvořáčka nastoupil dočasně na část úvazku Bohumil Baštecký a od září pak na 

plný úvazek Martin Fér. 
Střídání farářů je pro sbor vždycky příležitostí trochu se osamostatnit, zaktivizovat, převzít iniciativu v činnostech, které v průběhu času tak nějak 

automaticky přešly na faráře, i když by vůbec nemusely; je to příležitost získat zdravé sebevědomí v tom, že sbor není záležitostí jednoho či dvou lidí, 
ale celého společenství, které samo chce svou víru prožívat a svým přispěním se podílí na životě sboru - dělí se o svá obdarování. Toto sebevědomí 
máme snad (naštěstí) v docela hojné míře ve věcech hospodářských (o čemž svědčí úspěšně provedená oprava fary), nebo kulinářských (o čemž 
svědčí zajištěné zázemí při mnoha sborových či seniorátních akcích). Jistě je ale k čemu směřovat i v ostatních oblastech sborového života a to i v 
těch duchovních. Připravit program, úvahu, zorganizovat nějakou aktivitu, pozvat na ni lidi. To není v živém a fungujícím sboru práce pouze kazatele 
(a snad ani ne především kazatele). Mezera spojená se střídáním kazatelů sice byla minimální, ale snad jsme něco z této zkušenosti přijali a ještě 
využijeme. I s vědomím toho, že sbor jakožto část Kristovy církve tu není díky naší aktivitě a aktivitám, ale především díky aktivitě, která vychází z 
úplně jiných míst. 

Život sboru vychází z nedělních bohoslužeb, ty jsou středem - jakožto prostor, kde se setkáváme s evangeliem, kde máme příležitost vyjádřit 
Pánu Bohu svůj dík a jako místo společenství bratří a sester v Kristu. V loňském roce jsme se k nim sešli 55krát za průměrné účasti 61, dětí se schází 
(dost nepravidelně) v průměru 8. Večeři Páně jsme slavili 13krát. Za kazatelnou jsme mohli vedle vlastních farářů slyšet i hosty a několikrát i místní 
presbytery při čtených bohoslužbách. Snažíme se do bohoslužeb zapojit více účastníků (a to i dětí) - opět proto, abychom rostli ve vědomí, že i 
bohoslužby nejsou věcí jednoho muže či ženy na jedné straně a posluchačů na té druhé. Ukazuje se ovšem, že i k pouhému přečtení textu je potřeba 
jistou přípravu (a odvahu), takže díky všem, kdo se toho odváží. To se týká i čtení (a přípravy) ohlášek, kteroužto službu převzali presbyteři. I tady je 
potřeba jistého cviku a přípravy, aby zvláště starší lidé rozuměli. 

Velké poděkování patří učitelkám nedělní školy - je to služba potřebná a náročná. Budeme rádi, když se zapojí i další - ochotní učitelé se mohou 
hlásit u kazatele. O nedělku se starají převážně sestry Jitka Dubová, Jana Férová, Míla Hofmanová, Hanka Káninská, Lenka Ryglová, Eva Semecká, 
Marie Svobodová a Sára s Timem Hudcovicovými.  

Dík patří i varhaníkům - ze začátku roku převážně doprovázela Jana Povolná, ale když se jí narodilo miminko, její službu přebrali Jakub Lounek 
("manažer" varhaníků), Bára Scholzová, Sára Hudcovicová a Zuzana Tesařová.  

K bohoslužbám patří i společenství - nejen mezi těmi skalními, co se dobře znají, ale podstatným znakem sboru je i otevřenost a přívětivost k 
nově či náhodně příchozím, kterých v lázeňském městě není málo. K přívětivosti patří příchozích si všimnout, podat ruku, prohodit pár slov, případně 
pozvat k dalšímu setkání. 

Zatím se úplně neuchytil zvyk "kafe po bohoslužbách" - zajímavý článek k tomu napsal bratr Hajský v Kostnických jiskrách, kde připomíná 
argument naší bývalé farářky, že slyšené evangelium se nemá rozmělňovat naším povídáním, ale po bohoslužbách je třeba jít rovnou domů a 
přemýšlet nad tím, co jsme slyšeli. Je-li to tento důvod, tak potom snad jedině dobře. 

Nejpravidelnější aktivitou vedle bohoslužeb je pondělní kavárnička - o té bude samostatná zpráva. 
Jsme v době, kdy ve sboru roste početná generace dětí - k biblickým hodinám (či hodinám náboženství) se děti scházejí pravidelně v pátek - do 

června ještě dojížděl a vypomáhal bratr farář Dvořáček. V novém školním roce se scházejí ve dvou skupinách a dětí přichází až 23 (průměr za rok 18). 
Probíráme podobně jako v nedělní škole příběhy Lukášova evangelia. Je před námi úkol péče o tuto generaci. Na náboženství sice děti mohou 
ledacos pochytit, ale dlouhodobá zkušenost ukazuje, že i ve věcech víry je pro další vývoj dětí podstatnější příklad rodičů a také zapojení do dalších 
sborových aktivit - především k pravidelné účasti na nedělních bohoslužbách (srovnejte si průměrnou účast na obojím...) 

K práci s dětmi patří i příprava vánočního divadla, to se loni odehrálo během bohoslužeb o čtvrté adventní neděli za hojné účasti v publiku. 
Hrálo se divadlo "Na stopě vánočního dítěte". Dík patří nejen dětem, ale také mládeži a ostatním, kteří pomáhali divadlo nacvičit, připravit hudební 
doprovod, kostýmy, kulisy i zázemí pro zkoušky. Bez jejich pomoci by divadlo nebylo.  

Proběhla konfirmační slavnost - konfirmována byla Katka Mičánková a Rebeka Hudcovicová. Vzniklo zde tak solidní podhoubí a zájem, aby se 
zase po čase začala scházet mládež - schází se za průměrné účasti 6 lidí (loni jsme se sešli asi 8krát).  

Stejně tak se začala i víceméně pravidelně scházet střední generace, třicátníci, za průměrné účasti 12. Zatím jsme se věnovali spíše odlehčenější 
práci s biblickými texty či jinými tématy. 

Asi nejnavštívenějším shromážděním je tradičně bohoslužba o štědrém dnu se svíčkami a s hudebním doprovodem obohaceným o další hudební 
nástroje. 

Večer s hostem Eklésia se konal jednou - hostem byl farář Václav Hurt a mluvil o své cestě po Norsku. 
Tradičně sbor hostí Polabskou evangelickou pouť, na kterou se do Poděbrad sjíždějí i ze sborů seniorátu - letos byl hostem farář Jiří Gruber a 

mluvil o tom, jak jsou evangelíci misijní. Byl připraven i program pro děti a odpoledne koncert.  
Vzhledem ke svým příhodným prostorám hostíme i různé další seniorátní akce - zvláště mládeže, ale i jiné. Konalo se zde i mezinárodní setkání 

esperantistů. 
Pokřtěni byli v loňském roce: Samuel Procházka, Barbora Procházková, Žofie Říhová, Veronika Exnerová, David Middleditch a Sára Ella 

Hofmanová. Při pohřebních bohoslužbách jsme se rozloučili s Aurelií Říhovou, Vladimírou Zajíčkovou a Martou Bezděčnou. 
Byly rozeslány tři sborové dopisy a jeden mimořádný se složenkou týkající se oprav fary. Do budoucna bych rád, aby sborových dopisů bylo víc a 

přinášeli pravidelně informace ze života sboru. K tomu bude ovšem potřeba spolupracovníků.  
K větší informovanosti o tom, co se děje ve sboru, slouží i nově rozeběhnuté webové stránky sboru. Dík za pomoc při jejich tvorbě patří Honzovi 

Dubovi z Polabce. 
Po distribuci sborových dopisů došlo k revizi kartotéky, kdy z ní byli vyřazeni zesnulí a nezvěstní. Počet členů sboru se tak oficiálně snížil ze 785 

na 654, ale i to je číslo zcela fiktivní. Podle výsledků sčítání lidu se v Poděbradech přihlásilo k naší církvi 244 osob a několik málo dalších v ostatních 
obcích patřících k našemu sboru. 

Kazatel se snaží co nejvíce chodit na návštěvy ke členům sboru, díky patří hlavně sestře kurátorce, která ho v počátečním období brala na 
návštěvy sebou, nebo spolu s dalšími z kavárničky dávala tipy, za kým zajít. 

Protože staršovstvo má zájem na rozvoji pastorační práce ve sboru a objevila se možnost, že by na částečný úvazek v této oblasti vypomáhal 
bratr farář Bohumil Baštecký, dohodlo se s ním na spolupráci. V rámci této práce bude vykonávat pravidelně pobožnosti a pastoraci v DD Luxor, 
návštěvy mezi členy sboru a pravidelně vypomáhat ve sborových aktivitách (zejména bohoslužby a kavárnička). V rozpočtu je na tento účel 
vyčleněna částka 31 000,- ze které bude formou dohody o provedení práce vyplácen.  

Vidíte sami, že se toho ve sboru děje hodně, že žije. Vůbec to není samozřejmé. Chtěl bych poděkovat všem, kdo na sbor myslíte - jak svou prací, 
pomocí, penězi, osobní účastí - tak svými modlitbami.  

Děkuji končícímu staršovstvu a sestře kurátorce v jeho čele. Važme si těch, kdo na sebe vezmou a nesou odpovědnost a berou věci vážně. 
Také vám všem děkuji (i za celou rodinu) za laskavé přijetí do sboru. Můžu říct, že se tu cítíme dobře a jsme rádi, že jsme šli zrovna do Poděbrad. 

Martin Fér 

 



 
  

ZPRÁVA KURÁTORKY O ŽIVOTĚ SBORU A PRÁCI STARŠOVSTVA 
Milé sestry , vážení bratři! 
Při dnešním sborovém shromáždění končí šest let práce našeho staršovstva. Moje zpráva 

je vlastně krátkou rekapitulací celého tohoto období.  
Řešili jsme společně úkoly, které byly nutné pro chod našeho sboru. Dokončili jsme po 

minulém staršovstvu převod zahrádek, rozloučili jsme se s br. farářem Pavlem Dvořáčkem, 
který přešel k Salvátoru, dokončili jsme kolaudaci našeho sborového domu – Ekklésia, 
zajišťovali jsme potřebné podklady pro br. f. B. Bašteckého, aby mohl být na přechodnou 
dobu naším farářem, jednali jsme s kandidáty na uvolněné místo faráře a vyřizovali jsme 
povolací listiny se současným farářem Martinem Férem. 

Byla to práce docela náročná a myslím si, že jsme ji zvládli dobře.  
K tomu ještě přibyly práce s opravou fary a se zajišťováním financí. Chci vám všem 

poděkovat za zvýšenou obětavost, bez které bychom dané úkoly asi nesplnili.  
Děkuji vám všem, kteří jste pomáhali při různých brigádách, s opravou fary spojených.  
Zvláštní dík patří našemu zahradníkovi Janu Sílovi, za jeho úsilí a píli nejen na zahradě  
a Jirkovi Felkrovi za jeho kuchařské umění, kterým nás zahrnuje při sborových akcích.  
František Povolný byl účetním a Vladimír Frančík pokladníkem. Na nich byla tíha celého 

účetnictví a při všech kontrolách jejich práce obstála.  
V r.2007 jsme zaplatili poplatek za hrobové místo br. faráře Jelena. Firma Josefa Vokála 

hrob opravila a zasadila zeleň. Na nás všech teď záleží, jak je hrob udržován. Prosím 
všechny, kteří si při cestě na hřbitov všimnou nějakého nedostatku, aby jej řešili na místě 
svou pomocí. Bude to lepší než ústní výtka, že se špatně staráme. Je to dědictví nás všech, 
nikoliv výlučně staršovstva. 

V loňském roce jsme odhlásili sborové auto, které v podstatě dosloužilo. Odpadly tím 
výdaje na provoz auta s ním spojené. V současné situaci, když bude třeba, nám vypomůže 
svým autem br. far. M. Fér. 

Dovolte mi ještě dvě zastavení.  
Když jsem se ohlížela za těmi 6ti lety zpět a hledala jsem, co pro mne bylo nejsilnější, byla 

to vzpomínka na Bohunku Čejkovou. Je to 3 roky, co jsme se s ní tady rozloučili. Měla jsem 
možnost o ni v závěru života pečovat a spolu s P. Dvořáčkem zajišťovat potřebnou péči. Při 
tom jsem mohla nahlédnout do její krásné duše. Bohunka byla tichá, skromná, šlechetná a 
pravdivá v celém svém životě. Tak jsme ji znali. Když se o jejím úmrtí dozvěděla její 
kamarádka z mládí, poslala našemu faráři dopis, ze kterého bych zde ráda něco ocitovala: 

„Vážený pane faráři, přiloženě přikládám 1 000,- Kč, je to příspěvek vašemu sboru. Moje 
sestra Vlasta i já jej věnujeme k uctění památky naší kamarádky BOHUSLAVY ČEJKOVÉ. Já 
jsem její spolužačka. Bohuška byla nejlepší žákyní naší třídy. My jsme se s Bohuškou sblížily 
více, když jsme později jezdily do školy do Kolína, a později pak na společných turistických 
dovolených. 

První výlet byl ještě za války do Orlických hor. Po válce v r. 1946 jsme se vydaly, ještě s její 
sestrou Járou, na Šumavu. Procházely jsme opuštěné vesnice, vylidněné po odsunu Němců. 
Vešly jsme do jedné chalupy, kde byly otevřené dveře, na plotně, spíše na peci, stála 
v rendlíku krupicová kaše a v ní vařečka. Tehdy jsme o odsunu příliš nepřemýšlely, ale 
působilo to tísnivě. Stromy obalené třešněmi, uzrával rybíz i angrešt a nikdo to netrhal. 
Samozřejmě ve větších vesnicích se usadili již zlatokopové….  

Další cesty nás vedly na Slovensko. Bohuslava byla velmi dobrá a vytrvalá chodkyně. Přešly 
jsme spolu celých 80 km přes hřebeny Nízkých Tater, od západu na východ. Příští roky pak 
na Oravu a Roháče, i několik tur ve Vysokých Tatrách. Nezapomenutelným zážitkem pro nás 
byla strašná horská bouře, která nás zastihla na hřebenech Nízkých Tater. Přečkaly jsme 
hrůzné blesky i hromy ve zdraví, ale musely jsme sestoupit dolů do údolí, kde jsme se ve 
vesnici Helpa 3 dny sušily a zároveň poznaly svérázný život v krásné vesnici.  

Jinak naše výchova byla velmi přísná. Pan farář Jeschke byl kalvinista, jeho kázání byla 
krásná a zakotvila v nás víru, ale tížil nás pocit hříšnosti. Teď v našem sboru v Kralické ulici 
kázání br. far. Klineckého jsou naplněna vírou v dobrotu a lásku Boha, což je pro mne 
osvobozující a povzbuzující. 

Vážený pane faráři, možná Vás bude zajímat, že ta přísná výchova měla dosti neblahé 
následky na nás děvčata. Jak jsem to zaznamenala, tak 10 děvčat mého věku se neprovdalo 
v přiměřeném věku, doháněly jsme to až kolem i po třicítce. Vím že pak se děvčata provdala 
za vdovce i rozvedené… 

Podle mého soudu měla Bohuška velmi hezký a niterně bohatý život. 
Vážený pane faráři, děkuji Vám za všechno, co jste pro Bohuslavu učinil. Při jedné 

příležitosti mi řekla, že sbor je vlastně její domov. Bylo to jistě i Vaší zásluhou. 
S bratrským pozdravem Olga a Vlasta“ 
Tolik z dopisu. A teď to druhé zastavení.  
Rozloučili jsme se také s Matoušem Vokálem, který byl velice mladý a se zákeřnou 

chorobou svůj boj nevyhrál. Bylo a stále je to dost bolavé. Prožívali jsme vše spolu 
s Vokálovými velmi silně a myslím si, že nás to všechny stmelilo.  

I když jsme ve sboru každý z jiného těsta, neznamená to, že se o sebe nedokážeme opřít. 
Na cestu víry jsme byli pozváni každý z nás z jiného kouta. Nám nepřísluší toto hodnotit. 
Naším úkolem je přemýšlet, děkovat a sloužit. Stačí k tomu málo. Žít v důvěře, nechat se 
vést duchem evangelia a být pokorní. V tom je naše síla.  

Závěrem mi zbývá poděkovat všem členům staršovstva za jejich práci, která není ani 
honorovaná, ani jinak odměňovaná, mnohdy i nedoceněná. Je jen dobrovolná a obětavá.  

Vážím si toho a jsem ráda, že jsme s tímto staršovstvem mohli prožít bohatých šest let. 
Příštímu staršovstvu přeji totéž. 

Děkuji za pozornost. V Poděbradech 25.3.2012 Helena Exnerová 
 

ZPRÁVA O SLUŽBĚ FARÁŘE 

Milé sestry, milí bratři. Byl jsem požádán, abych napsal 
krátkou zprávu o svém půlročním farářském, napůl 
úvazkovém, působení zde ve sboru – loni od 1.února do 
posledního srpna loňského roku.  

Co se mi jeví jako nejdůležitější – chci vám všem poděkovat, 
že jsme to vydrželi. Vy ji já. Myslím si, že to pro sbor byla 
výhodná příležitost – farář, který bydlí ve vlastním – tzn. že se 
může opravovat fara pro pastora nového. I ten poloviční 
úvazek byl výhodný. Já jsem nemusel opustit svou službu 
v Libici v Domově Diakonie. S br. Pavlem Dvořáčkem jsme se 
vždycky domluvili – a rozdělení celkové vypadalo takto: On 
měl na starosti děti, mládež a konfirmandy – a já ten zbytek – 
kavárničku a bohoslužby. Pastorace - tzn. pastorační 
návštěvy probíhaly jako obvykle – minimálně. Teď je to – jak 
mám dojem – živější.  

Byl jsem přijat velice vstřícně a zažil jsem milé chvíle. 
Abyste rozuměli – celou farářskou kariéru jsem prožíval dost 
část v krizi, jak tu viničku ničím. Jeden čas to byl pro mne 
nejjasnější důkaz Boží existence a moci. Zvlášť v čase, kdy 
jsem ze služby nemohl utéci. Tady to bylo jiné – byl jsem 
svobodný – viděl jsem konec a práce mě bavila. Jestli to 
bavilo vás – nevím. Já byl jako záplata na mezičas – anebo 
laskavěji – můstek – mezi odchodem faráře minulého – a 
příchodem toho nového.  

Děkuji vám za pochopení – opravdu děkuji. 
Nevím, co bych ještě dodal – ale i tohle si mohu, jako senior 

– tedy jako senior věkově – ne funkčně - dovolit, totiž 
nevědět. Přeju Boží požehnání. A jestli se tu pravidelně 
neobjevuji v neděli – je to tím, že sloužím porůznu jinde. 
Děkuji za pochopení.  

Bob Baštecký 

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 
Náklady:   1 268 811,- 

z toho: rekonstrukce fary  719 185,- 
 energie   131 699,- 
 telekomunikace  7 683,- 
 mzdy (úklid)  12 000,- 
 spotřební a kancel.  54 651,- 
 běžná údržba  47 116,- 
 ostatní služby  43 488,- 
 daně a poplatky  943,- 
 seniorátní repartice 6 500,- 
 celocírkevní repartice 31821,- 
 odvod personální fond 50 400,- 
 odpisy   57 577,- 
 ostatní náklady  74 009,- 
 odvod celocírkevních sbírek 28 759,- 
Příjmy:    1 260 194,- 

Z toho: sborové sbírky  107 615,- 
 Celocírkevní sbírky  28 759,- 
 Dary tuzemské  26 410,- 
 Dary zahraniční  62 024,- 
 Salár   184 200,- 
 Příjmy z hospodaření 5 974,- 
 Sbírka – oprava fary 430 212,- 
 Půjčka Jeronýmova jednota 215 000,- 
 Půjčka sbor Salvátor 200 000,- 
 
Za zvýšenou obětavost loňského roku všem členům 

děkujeme. Kdyby takováto obětavost (včetně sbírky na 
opravu fary) zůstala i nadále, nebudeme mít 
s hospodařením sboru v nejbližší době problémy. 

Salár v roce 2011 zaplatilo cca 96 členů, průměrná výše 
saláru se tedy pohybuje kolem 1 900,- Kč. 

Darem na opravu fary přispělo cca. 150 dárců, 
průměrný dar se tedy pohybuje ve výši 2650,- Kč. 

Celkem se na výdajích spojených s provozem sboru 
(včetně opravy fary) podílelo zhruba 177 dárců, 
průměrný příspěvek na jednoho dárce činil 3 400,- Kč. 

 



 
  
 

Noc kostelů – 1. června od 20.00h 
Noc kostelů je už tradiční akce, která se v České republicke po 
několikáté koná a letos jsme se k ní také připojili také my. Jde o to, že 
všem, kdo o to stojí, je nabídnuta možnost prohlédnout si kostel, 
kolem kterého třeba i každý den procházejí, ale neodváží se nebo je 
ani nenapadlo vstoupit dovnitř. Při této příležitosti jsou k tomu 
přímo pozváni, často se jsou i zpřístupněny prostory, do kterých se 
normálně nechodí (věž, kůr) a další. Své udělá i noční atmosféra. Na 
to se ovšem nabaluje i další program, který je pro návštěvníky 
připraven a zpravidla má sloužit k větší informovanosti o tom, 
k čemu kostel je a co se v něm děje, anebo prostě jen udělat 
návštěvu přitažlivější a ukázat, že kostel je místo, kam stojí za to 
přijít.  
Tak tomu bude i u nás. Kostel a přilehlé prostory (zahrada, sál 
Ekklésia, altán Gloriet) budou otevřeny od osmi hodin večer. 
Podrobný program najdete na první straně listu. 
Aby však nebyla mýlka – pozváni nejsou u nás jenom ti, kdo v kostele 
ještě nebyli, ale i vy všichni, kdo tam občas či pravidelně zajdete. 
Program se snažíme připravit tak, aby byl zajímavý a přínosný pro 
všechny – a aby se skloubil program vážnější i relaxační. Kostel, to 
není jen budova, ale také  místo setkání a společenství. Proto přijďte 
a pozvěte své známé. Součástí programu v kostele (vedle malého 
jazzového koncertu) bude také malá ochutnávka písní 
z evangelického zpěvníku, které zpíváme – a abychom je mohli 
předvést, tak budou potřeba i vaše hlasy, protože žádný jiný pěvecký 
sbor nemáme! Po celou dobu se bude na zahradě grilovat dobré 
maso, takže bude i příležitost posedět a popovídat si. Pro děti bude 
připraven doprovodný program, takže pátek 1. června od 20 hodin je 
ideální čas pro celou rodinu. (A zájemci – hlavně děti s rodiči – si 
mohou vzít karimatku a spacák, v kostele se totiž dá i přespat!) 

 

K tomuto sborovému dopisu je přiložen leták 
Jeronýmovy jednoty s informacemi o tom, kde 
tato církevní nadace pomáhá podpořit opravy či 
stavby sborových budov (mimo jiné i 
v Poděbradech). Sbírka darů na tento účel potrvá 
do konce května.  
 

Číslo sborového účtu 
501546319/0800 
Nezapomínejte prosím na své příspěvky pro sbor 
(salár a dary). 
V příštím sborovém dopise byste měli nalézt 
přehled sborového hospodaření za loňský rok a 
plány na tento rok.  

Stalo se… (březen – květen) 
•Pro všemožné sborové potřeby jsme zakoupili dataprojektor. Částkou 

8000,- Kč na něj přispěl Nadační fond Věry Třebické-Řivnáčové. 

•4. března byl při sborovém dni hostem Petr Brodský, „potulný“ kazatel 
pro evangelické sbory ve východní Evropě. Seznámil nás s jejich historií i 
tím, jak to u nich vypadá dnes. Přednášku doprovodil fotografiemi i 
záznamem písní, takže jsme nový dataprojektor hned využili. Sbírkou při 
bohoslužbách (4385,- Kč) jsme přispěli dětem z ukrajinské Bohemky, aby 
mohly v létě přijet na tábor v Bělči. 

•Bohoslužby 11. března byli „rodinné“, čili děti neodešly do nedělky, ale 
byly po celou dobu spolu s dospělými a bohoslužby podle toho vypadaly. 
Byla bouře na moři. 

•Při večeru Ekklésia (19. 3.) byl hostem Jan Dus ze střediska rozvojové a 
humanitární pomoci Diakonie ČCE a mluvil o spolupráci na projektu 
pomoci ženám, které přišly o manžela v důsledku epidemie AIDS. Částka 
5000,- Kč pomůže jedné ženě rozjet vlastní živnost a tak se postarat o 
budoucnost svou i svých dětí. Na doprovodných fotkách jsme mohli 
vidět, jak se situace těchto rodin (pozitivně) během projektu vyvíjí. 
Sbírkou při bohoslužbách jsme na tento projekt přispěli částkou 4463,- 
Kč.  

•Kurátoři sborů v seniorátu se u nás sešli, aby si poslechli přednášku 
faráře a pražského seniora Romana Mazura na téma „Jak si představuji 
dobrého kurátora“. 

•Sborové shromáždění zvolilo nové staršovstvo, spolu s kandidáty a 
náhradníky, jejichž seznam je v minulém sborovém dopise, byla ještě 
jako náhradnice zvolena sestra Marie Svobodová. 

•Počínaje dubnem začal náš farář administrovat sbor v Chlebích 

•Na Zelený čtvrtek nás pražský farář pro mládež Mikuláš Vymětal provedl 
zvyky židovské sederové hostiny, která připomíná vyvedení Izraelců 
z Egyptského otroctví. Švihali jsme se pórkem, jedli křen a charoset a pili 
víno (děti džus a colu). 

•Slavili jsme Velikonoce. 

•V neděli 15. dubna byl hostem na sborovém dni děkan Evangelické 
teologické fakulty UK a mluvil o tom, jako nové možnosti medicíny a 
biotechnologií mění náš pohled na člověka. 

•Poprvé se sešlo nově zvolené staršovstvo a zvolilo kurátorem sboru 
Michala Povolného, místokurátorem Pavla Kubíčka. Sborovou účetní je 
Jitka Dubová, pokladníkem Jan Hofman. Pro kontakt staršovstva 
s jednotlivými sborovými skupinami byli určeni: kavárnička – Helena 
Exnerová, mládež – Jakub Lounek, střední generace – Eva Semecká, 
učitelé nedělky – Lenka Ryglová. Vznikly komise stavební a finanční. 
Další podrobnosti příště. 

•Další bohoslužby pro děti – tentokrát na téma Sůl. 

•Připravuje se Noc kostelů. Více v levém sloupci a na první stránce. 

•Na základě nového dotačního systému Města Poděbrady nám byla 
schválena dotace na činnost ve výši cca 47tisíc. Za dotační poukázky (pro 
činnost s dětmi) dostaneme 22 tisíc; dotace na tábor činí cca. 4100,- a na 
Polabskou evangelickou pouť cca. 4200. Děkujeme všem rodičům, kteří 
využili možnost dát sboru část nebo celou dotační poukázku za děti do 
18 let, je to výraznou pomocí. O využití peněz budeme informovat. 

•21. dubna se u nás konalo seniorátní setkání mladší mládeže, které 
připravil seniorátní odbor pro mládež. Z různých sborů přijelo kolem 
dvaceti mladých a nadšených budoucích mládežníků. Čest našeho sboru 
zachránila Anička M. Díky!  

•Pravidelně se každé pondělí od 14.30 schází Kavárnička. Pijeme kávu či 
čaj, zpíváme, zamýšlíme se nad biblickým textem (Lukášovo 
evangelium).  Schází se nás pravidelně kolem 15, ale zveme další, kdo by 
se chtěli přidat. Pokud by bylo potřeba zajistit dovoz, dejte vědět, třeba 
na telefon bratra faráře (v záhlaví dopisu). 

•Děti se k biblickým hodinám scházejí v pátek (mladší od 13.30, starší od 
14.15). Vzhledem k nepravidelnostem v červnovém školním životě 
(výlety, školy v přírodě apd.) bude zřejmě scházení omezeno či úplně 
ukončeno. Děti jsou zvány na Noc kostelů s možností přespání v kostele. 

•Mládež se schází v pátek (cca 1x za 14 dní), střední generace tak 1x za 
měsíc. Konkrétní data najdete na webu. 

•Počínaje květnem ve sboru vypomáhá jako „pastorační pracovník“ bratr 
farář Bob Baštecký. Pravidelně dochází do domova pro seniory Luxor, 
kde navštěvuje tamní obyvatele a koná pobožnosti; bude vypomáhat 
s kavárničkou a při bohoslužbách a navštěvovat členy sboru. 

•Byly natřeny lavice v kostele.  

 

Používáte-li e-mail, prosíme, zašlete nám ho, 
abychom mohli zasílat sborové informace 
elektronicky. 

501546319/0800 je číslo sborového účtu, na který můžete 

posílat své příspěvky pro sbor („salár“ –  příspěvek na náklady 
spojené s životem sboru.) Salár můžete odevzdávat i hotově po 
bohoslužbách službě, pokladníkovi nebo ve farní kanceláři (vždy 
obdržíte doklad). 
Nezapomínejte prosím na salár. Vedle běžných provozních výdajů 
začneme letos splácet půjčky na opravu fary. Jaká byla průměrná 
loňská obětavost platících členů sboru, se dočtete na třetí straně. 
Doporučujeme platbu provádět v menších, ale pravidelných 
splátkách.  
Do konce května ještě můžete přispět i na sbírku darů Jeronýmovy 
jednoty – nadace, která sborům pomáhá s opravami sborových 
budov. 


