
 
 SBOROVÝ DOPIS – únor 2012 
Farního sboru Českobratrské církev evangelické v 

Poděbradech 

   Husova 141, Poděbrady, 290 01  tel.: 721 832 383, 325 612 638 

   e-mail: podebrady@evangnet.cz    web: http://podebrady.evangnet.cz 

 

Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec; ani při nebi, protože nebe je Boží trůn; ani při zemi, protože 

země je podnož jeho nohou; ani při Jeruzalému, protože je to město velikého Krále; ani při své hlavě nepřísahej, 

protože nemůžeš způsobit, aby ti jediný vlas zbělel nebo zčernal. Vaše slovo buď ano, ano - ne, ne. Co je nad 

to, je ze zlého. (Matoušovo evangelium 5,33-37) 
 

Dobrá rada, nejen pro politiky. Nejen oni dovedou udělat náhle myšlenkové a slovní veletoče. Nejenom oni 
se snaží mluvit „politicky korektně“, „diplomaticky“, aby nebylo úplně jasné, co vlastně říkají a nemohl je 
někdo později chytit za slovo, nebo se někomu neznelíbili. Zdá se, že k tomu dochází hlavně tam, kde se slova 
stávají jen prostředkem, jak dosáhnout moci, nebo něčeho jiného. A když se zjistí, že k tomu je potřeba říkat 
úplný opak toho, co včera, tak proč to neříkat? Dav voličů snese ledacos. A že to je trapné? Co na tom záleží. 

Ježíš po svých učednících chce, aby mluvili na rovinu. Aby se na ně druhý člověk mohl spolehnout. Na jejich 
slovo, slib, dohodu - i když nebyla nikde podepsaná.  

Výše zmíněný verš následuje v kázání na hoře po Ježíšově odmítnutí přísahy. Přísaha se používala pro 
zdůraznění slibů. „Při všech svatých, teď už to myslím skutečně doopravdy!“ Jakoby slovo bez přísahy platilo 
méně. Jakoby v některých situacích slova měla menší váhu a bylo potřeba odlišit, kdy už začínají mít váhu větší 
a mají se brát skutečně vážně. V přísaze se také přivolával jako svědek pravdivosti Bůh - před ním si přece 
nedovolí člověk lhát. Jiná slova tedy platí v kostele, jiná jinde? 

Tak to být nemá. Vaše slovo ať je ano, ano - ne, ne. Slovo jasné a zřetelné. Spolehlivé. V každé situaci. Bez 
záludností. Co je nad to, je ze zlého. 

To neznamená, že člověk nemůže změnit názor. Vůbec ne, ale právě proto, že se tak stát může, je potřeba 
slova vážit. Mnoho věcí ani není v naší moci ovlivnit („nemůžeš způsobit, aby ti vlas na hlavě zbělal nebo 

zčernal...“) - proto k jasnosti a důvěryhodnosti slov patří i pokora. Slova mají být jasná a spolehlivá, nikoli 
silácká. Apoštol Jakub radí: neříkejte „udělám to či ono“, vždyť nevíte, co bude zítra, ale říkejte „bude-li Pán 

chtít, budu-li naživu, učiním...“ (Jk 4,15) Jasným slovem může být někdy i přiznání, že nevím. Že se budu snažit 
- ale třeba se to nepovede. Je to lepší, než říct, slíbit a neudělat. Hranice mezi takovou pokorou a obyčejnou 
výmluvou a neochotou stát si za vyřčeným, i kdyby mě to mělo něco stát, je ovšem velice úzká. 

Vaše slovo ať je ano, ano - ne, ne. Proč? Proč vůbec záleží na slovech a na tom, aby si za nimi člověk stál? 
Třeba kvůli té trapnosti, která vzniká, když člověk převléká kabáty a názory podle toho, co je pro něj 
nejvýhodnější. Také proto, aby kolem nás bylo víc důvěryhodnosti a spolehlivosti. Pomáhá to k čistým 
vztahům a vůbec k celkové dobré náladě mezi lidmi. Je dobré, když člověk ví, na čem je. 

Slova nejsou hračky, které můžeme používat ke svému 
prospěchu, dle své libovůle. Pouhým slovem Bůh stvořil 
svět. I naše slova mají pomáhat k tomu, aby v tomto světě 
bylo víc pokoje, důvěry, uzdravení... Jinak jsou to slova 
zbytečná.      Martin Fér 

Srdečně zveme 
k večeru EKKLÉSIA 

s tématem 
Arabské jaro - a co z n ěj zůstalo do 

zimy?  
 

hostem bude Hana Volná 
z Odboru rozvojové spolupráce a 

humanitární pomoci 
Ministerstva zahraničních věcí ČR 

 
ve st ředu 8. února od 19:00  
v sále Českobratrské církve 

evangelické v Poděbradech, Husova 16 
 

Milí přátelé, členové a příznivci,  
posíláme Vám další sborový dopis s várkou informací 
a střípků z poděbradského evangelického sboru 
Českobratrské církve evangelické. 
Najdete tu také sérii různých pozvánek k tomu, co se 
ve sboru děje, věnujte jim pozornost, nebo na ně 
upozorněte ty, kterých by se mohly týkat. 

Za staršovstvo srdečně zdraví Martin Fér, 



Seznamte se… 
Tato rubrika sborového dopisu by měla v budoucnu sloužit tomu, 
abychom se ve sboru trochu víc poznávali. Snad se tu časem objeví 
také rozhovory s různými lidmi ať ze sboru či jeho okolí. 
Pro tentokrát tu jsou krátké medailonky našich varhaníků. Donedávna při bohoslužbách doprovázela převážně 
Jana Povolná. Ta má od srpna miminko, takže za varhany celkem pochopitelně usedne zatím jenom občas. 
Skoro jsme se až báli, jak to s doprovodem při bohoslužbách bude – jenže překvapivě se najednou objevilo 
hned několik dalších obětavců, kteří se k této důležité službě odhodlali a pravidelně doprovázejí zpěv na 
varhany a klavír. Patří jim za to velký dík.  
(všechny jsem poprosil, aby o sobě napsali pár slov, případně odpověděli na otázku „Co pro vás znamenají 
bohoslužby?“ Odpovědi jsou „nesestříhané“). 
 

Jakub Lounek, 30let 
rodak z Podebrad, konstrukter 
bavi vareni, modelareni, behani, hry deskove, pocitacove, hudebni 
nejoblibenejsi nastroje cajon, kazoo, melodica, klavir 
na klavir hraju od peti let, na varhany zridkakdy od 15let 

(pozn.: Jakub je tím, kdo dává varhaníky dohromady a stará 

 se o to, aby byl doprovod na každou neděli zajištěn!) 
 
Jmenuji se Zuzana Tesařová a je mi  26 let.  

Pocházím z Vysočiny a do Poděbrad jsem se po svatbě v roce 2010 přistěhovala za 
manželem, který odsud  pochází. Hned po svatbě  jsem nastoupila do zaměstnání 
ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby na Oddělení molekulární biologie, kde stále 
pracuji. Naštěstí mi je práce koníčkem a dalšími jsou hudba a turistika. 
Na klavír (varhany) hraji od šesti let. Ke hře mě přivedli rodiče, babička a taky 
rodinná tradice – můj dědeček hrával v kostele a vedl pěvecký sbor. Při 
bohoslužbě  jsem poprvé hrála v patnácti  letech a od té doby jsem pravidelně 
doprovázela bohoslužby v evangelickém kostele v Rovečném.  
Bohoslužby jsou pro mě možností zastavit se, zamyslet, poslechnout si něco 
nového a zajímavého, potkat se s příjemnými lidmi. 

 
Barbora Scholzová, 23 let, Poděbrady 
Studentka 5. ročníku Historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci a 2. ročníku Hudební kultury se zaměřením na vzdělávání 
Pedagogické fakulty tamtéž. Jejím největším koníčkem je hudba, 
přesněji zpěv, ať už sólový nebo sborový. Na klavír hraje od šesti let, 
s varhanami se však seznámila až při evangelických bohoslužbách, tudíž 
se má stále co učit :). Dále ji baví čtení, tanec a procházky přírodou. 
„Bohoslužby vnímám jako místo 
milého setkávání, vnitřního klidu, 

zamyšlení a uvědomění si, kdo jsem a kam patřím.“  
 
Sára Hudcovicová 

Jmenuju se Sára a je mi 17. Na varhany hraju krátce (přesněji řečeno od 
chvíle, co se stal farářem Martin Fér! :), takže se s nimi teprve seznamuju. 
Už od dětství ale hraju na klavír, nejvíc mě baví jazz. Jinak se věnuju hlavně 
výtvarnu, ať už je to kresba, malba, nebo třeba keramika. Se svou nemalou 
rodinou bydlím v Polabci, kam jsme se přistěhovali z Peček. Kromě 
bohoslužeb se také pravidelně účastním mládeže a dalších akcí sboru. 



 

Cena Michala Velíška 
13. září 2005 procházel přes Karlovo náměstí občan Michal Velíšek a 

v kočárku vezl devítiměsíční dcerku. Všiml si muže, který ohrožoval jakousi 

dívku. Zeptal se ho, co se děje a šest hodin nato zemřel v nemocnici na 

následky průstřelu břicha. Ostatní přežili: ohrožená dívka, dcera v kočárku, vrah. Iva Velíšková se stala vdovou, 

dcera Valentina sirotkem; řada dalších lidí v Michalu Velíškovi ztratila důležitého člověka. 

Cena Michala Velíška se každoročně uděluje za projev osobní statečnosti při záchraně lidského života.  
Dne 15. 12. 2011 pod záštitou primátora hl. m. Prahy při příležitosti 6. ročníku vyhlášení Ceny Michala Velíška 
pořádala nadace ADRA seminář na téma Odvaha vytrvat aneb Roky po události, kterého jsme se zúčastnili.  

Cílem semináře bylo: 

• připomenout, že (nešťastnou) událostí a reakcí na ni („záchranou“) věci obvykle nekončí, nýbrž začínají 

• uvědomit si, že příležitost něco dělat máme denně; i v bezmoci je možné něco dělat, i kdyby jen 
vyjádřit postoj 

• pečovat o hodnoty, jako jsou čest a poctivost, a pěstovat je 

• prověřit víru v pokrizový růst 

• propojovat lidi s lidmi, aby vznikaly podpůrné sítě a abychom jako lidé uvěřili, že má cenu se 
dlouhodobě pro něco či pro někoho angažovat. 

Cena Michala Velíška byla předána dvanáctiletému Martinu Spiridonovi z Orlové, který vyvedl a zachránil 
z hořícího domu celou svou rodinu.  
Martin Spiridonov se tak stal dalším odměněným v projektu „Hrdinové mezi námi“ 
Smyslem projektu a předávání Ceny Michala Velíška je dlouhodobě zviditelňovat postoje slušnosti a 
statečnosti a napomoci tomu, aby opět patřily mezi základní projevy lidského chování. 

Helena Exnerová 



 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozvání 
Pravidelný program: 

Bohoslužby - každou neděli od 9:45  
Kavárnička - každé pondělí od 14:00 
Biblická hodina pro děti pátek 
- mladší děti (cca 1. - 3. třída) – od 13:30 
- starší děti (cca 4. - 7. třída) – od 14:15  
Mládež - pátek od 18:00  
Střední generace („třicátníci“) 

V pátek 2. Března ve 20 hodin ve sborovém sále. 
 

Sborový den – neděle 4. března 
Na první březnovou neděli připravujeme sborový den, při 

němž bude hostem Petr Brodský – „potulný“ kazatel 

pro české evangelické sbory ve východní Evropě (Ukrajina, 
Rumunsko, Chorvatsko, Srbsko). Po bohoslužbách nám o 
těchto sborech a o životě krajanů bude povídat. 
Po přednášce bude společný oběd. Srdečně zveme! 
 

Ekumenické bohoslužby – sobota 3. března 
V rámci Dne Poděbrad a v souvislosti se slavnostním 
odhalením sochy na náměstí Anežky České se budou 
konat ekumenické bohoslužby v kostele Povýšení sv. Kříže. 
I zde jste zváni. V sobotu 3. 3. od 17 hodin. 
 

Sborové shromáždění – neděle 25. března 
Bude letos s volbou nového staršovstva. Máte-li tip na 
vhodného kandidáta do této služby, dejte prosím vědět! 
V příštím sborovém dopisu bychom navržené kandidáty 
rádi krátce představili. 

DOTAZNÍK 
 
Chci dostávat sborové dopisy a informace ano  -  ne 
 
Stačí mi elektronická verze (e-mailem)  ano - ne 
 
Moje e-mailová adresa:   
 
Doplňující poznámka či oprava adresy: 
 
 
 
 
(Nechci být nadále veden jako člen  
Českobratrské církve evangelické. 
podpis: 
      ) 
 
 

«Křestní» «Příjmení» 
«Ulice» 
«Psč» «Město» 
 
nar.: «Narozen» 
osobní číslo: «Osčíslo» 
 

Kontrola údajů  
Rádi bychom, aby sborové dopisy a vůbec 
informace ze sboru chodily těm, kdo o ně stojí 
(a na správné adresy). Navíc se všechno nemusí 
tisknout, ale stačí posílat elektronicky emailem. 
Prosíme vás tedy, abyste vyplnili následující 
údaje (zakroužkovat správné), odstřihli a 
ústřižek donesli na faru (např. do schránky). 
Formulář také můžete vyplnit jednoduše na 
internetu na sborových stránkách na adrese 
http://podebrady.evangnet.cz/kontrola-udaju 
(pro kontrolu nezapomeňte v internetovém 
formuláři vyplnit vaše osobní číslo, které 
najdete nad adresou zde vpravo dole). 
Informace lze předat i mailem. 
V případě, že si nepřejete být členem ČCE, 
podepište se pod větičku dole. 
V případě, že lísteček neodevzdáte, máme za 

to, že údaje jsou platné a sborový dopis budete 

dostávat jako doposavad. 

 

Ze seniorátu 

• 17. – 18. 3. Zpívání v Kolíně, od 17.00, host 
Ladislav Moravetz, koncert moderních 
jazzových skladeb (pro mládež) 

• 28. 3. presbyterní konference. Téma: Vztah 
křesťanů k veřejným záležitostem. Hosté: 
Petr Moos, Jindřich Halama, Karel Matouš 

 


