
Čím začít? 
Apoštol Pavel ve svých „sborových dopisech“ zavedl dobrý zvyk začínat pozdravem. Popřál 

adresátům hned na začátku to nejlepší: „Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána  
Ježíše Krista“.  To je dobrý začátek. Milost a pokoj. To první ovšem známe spíš jako úsměvné 
volání načapaného podvodníčka, který chce uniknout trestu, to druhé zase v sousloví „dej mi 
pokoj“. Obojí je zkomolenina a za přání by to snad ani nestálo. 

Pavel přeje víc a letmý pohled do biblického slovníku napoví, že v případě milosti se hraje o 
„přízeň,  náklonost,  oblibu,  shovívavost,  pomoc,  ochotu,  odpuštění  a  rozmanité  dary...“   a 
v případě pokoje pak dokonce o „neporušenost, celost, dokonalost, štěstí, zdraví, sílu, bezpečí,  
soulad, harmonii, dobro, spásu“. To není žádné troškaření. Víc už vlastně přát ani nejde. Jestli 
to  Pavel  trochu  nepřehání!  Jestli  by  nestačilo  přát  něco  menšího  a  skromějšího,  zato 
pravděpodobnějšího,  splnitelnějšího?  Víme  přece,  že  tohle  všechno  dohromady  se 
nevyskytuje, snad jen v těch nejbláhovějších snech. 

Pavel ovšem troškařit nechce,  nespokojí se s přáním možného, protože to, co ho oslovilo, se 
s troškařením nespokojí. Může si dovolit přát i nemožné, vždyť „milost a pokoj“ pochází od 
„Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista“. Vlastně Pavel jenom vyřizuje a oznamuje, co nám 
všem  přeje  a  co  nám  nabízí  Bůh  -  přízeň,  náklonost,  oblibu,  shovívavost,  pomoc,  ochotu,  
odpuštění  a  rozmanité  dary;  neporušenost,  celost,  dokonalost,  štěstí,  zdraví,  sílu,  bezpečí,  
soulad, harmonii, dobro, spásu... a když nám to přeje ten, pro kterého „nic není nemožné“, tak 
si to můžeme přát i my s nadějí, že to zas 
až  tak  nesplnitelné  a  naivní  není.  Že  to 
není jenom přání, ale i ujištění o tom, co už 
se vlastně děje. Co k nám přichází jako dar 
shůry.

Na  začátek  do  dalšího  období 
sborového života tedy přijměte pozdrav a 
přání boží  milosti a pokoje. Koneckonců i 
náš sbor a všechny aktivity, které se v něm 
zase  po  prázdninách  začínají  rozjíždět  na 
plné  obrátky,  jsou  prostorem,  kde  se 
můžeme  setkávat  s touhle  přízní,  
nákloností, oblibou, shovívastí, pomocí, ochotou, odpuštěním,  rozmanitými dary a ochutnávat 
tak kousek neporušenosti, celosti, dokonalosti, štěstí, zdraví, síly, bezpečí, souladu, hormonie,  
dobra a spásy. Ne že by to bylo naší zásluhou a ne, že bysme to nekazili. Ale tyhle boží dary 
jsou překvapivě životaschopné i nám navzdory. 

I proto tedy přijměte pozvání ke všem setkáním a příležitostem, které před námi opět jsou a 
píše se o nich i na nějaké jiné straně tohoto sborového dopisu.
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A čím pokračovat?
Třeba představením. Váš nový farář se jmenuje Martin Fér. Pochází sice z 

nedaleka (Lysá nad Labem), ale posledních 10 let byl farářem v Růžďce u 
Vsetína a před tím ještě rok vikářoval ve Valašském Meziříčí,  takže téměř 
třetinu života prožil na Valašsku a to už člověka nějak poznamená. Z vesnice 
do lázeňského města; z údolí mezi zalesněnými kopci, kde v zimě končí cesta 
do úrodné roviny; výhled na stáda pasoucích se ovcí vyměnit za výhled na 
ploužící se Labe s proplouvajícím parníkem a cyklistickou dálnici; z oblasti, 
kde sice už evangelíci nejsou ve většině, ale pořád ještě celkem samozřejmou 
a sebevědomou součástí místní obce do kraje, kde některé vesnické sbory 
bojují o holou existenci. Bude si muset zvykat, ale první měsíc dává naději, že 
to zvykání půjde docela dobře...

Z farářského povolání ho mimo jiné baví, když se společně pracuje s biblí – 
tedy nejen, že farář mluví a ostatní poslouchají, ale když se podaří rozhovor, 
ve  kterém  se  najednou  objevují  nečekané  a  zajímavé  postřehy,  které  by 
člověka samotného nenapadly a on najednou zjišťuje, jak v té celkem staré 
knížce jde i o nás a že vlastně není až tak stará. 

Nebaví ho, když se musí dělat něco, na co je sám a o čem neví, jestli to má 
smysl a jestli o to mají lidi zájem. 

Když ho někdy uvidíte prolézat různá křoví, tak to možná hledá poklady ve 
hře zvané Geocaching. 

S farářem se přistěhovala celá rodina – manželka Jana a děti Jonáš (12),  
Magdalena (10) a Matěj (8) a pes Andy (1). Jana po mateřské „dovolené“ 
pracovala  ve  vsetínské  Charitě  jako  terénní  pracovník  mezi  „sociálně 
vyloučenými občany“. Tady práci hledá. 

Tolik  pro  začátek,  snad  bude  k  bližšímu  seznámení  ještě  nějaká  ta 
příležitost.

A teď trochu pracovně :
- farář by rád co nejdříve začal navštěvovat členy sboru. Aby poznal sbor i 
vás. Při našem (velkém) počtu členů to asi nepůjde úplně lehce a rychle, a 
tak mu to usnadníte tím, když dáte vědět: 

a) že chcete, aby k vám přišel (rád chodí tam, kde o jeho návštěvu stojí) – 
můžete  použít  telefon  721  832  383  (i  SMS)  nebo  mail 
martin.fer@evangnet.cz

b) víte-li o někom, kdo by o jeho návštěvu stál nebo potřeboval, dejte také 
vědět. Buď přímo, nebo přes některého presbytera.

c)  víte-li  rovnou,  že  nechcete,  aby  přišel,  dejte  to  klidně  také  vědět, 
ušetříte mu trapas :-)
-  máte-li  nějaké  přání,  které  může  splnit,  nebo  dotaz,  který  by  mohl 
zodpovědět nebo něco, co byste chtěli nabídnout, sdělit atd.  – neváhejte 
použít kontaktní informace výše. Nebo přijďte za ním na faru. Třeba zrovna 
nebude  někde  na  návštěvě  a  bude  mít  na  vás  čas.  Pokud  se  předem 
domluvíte, bude ho mít určitě.

Těším se na setkání.
- v 3. osobě o sobě napsal MF -



Informace – ohlédnutí

(To je ta část sborového dopisu, kterou měl psát někdo jiný. Totiž ten, kdo tu celou dobu byl a  
může napsat, co se dělo... já jsem tu od 24. srpna, takže napíšu, co vím z doslechu a pak, co  
jsem tu už zažil...)

Zcela určitě a z vlastní zkušenosti vím, že se podařilo velice pěkně opravit faru (hlavně uvnitř). 
Je jako nová. Snad budou nové i výdaje na energie... Bližší informace najdete v mimořádném 
dopise,  který je  sice  rozdáván společně s  tímto dopisem, ale  nechtěl  jsem,  aby se hned v 
prvním  „představovacím“  dopise  mluvilo  o  penězích.  Takže  o  nich  si  přečtěte  v  tom 
„mimořádném“, protože se o nich přece jen mluvit musí. Ale to jen na okraj. Hlavně je potřeba 

vyjádřit poděkování všem, kdo měli (a mají) opravu fary organizačně na 
starosti. Jmenovitě pak br. Michal Povolný a posléze br. Josef Lounek. Ale 
díky  patří  i  ostatním,  co  přišli  na  brigádu,  nebo  pomohli  finančně  a 
materiálně,  nebo  přišli  nakonec  uklidit,  nebo  všelijak  podporovali  ty 
prvně zmíněné...

Když  už  jsme  u  děkování,  tak  taky  bratru  faráři  Bašteckému,  který 
překlenul  období  před  příchodem  nového  faráře.  Bez  něj  by  mělo 
staršovstvo bezpochyby spoustu práce navíc. 

Polabská  evangelická  pouť  se  konala  již  tradičně 
v Poděbradech a to v sobotu 10. září. Její organizaci 
převzal letos seniorátní výbor osobě Václava Hurta. 
Hlavním  řečníkem  byl  brněnský  farář  Jiří  Gruber, 
který mluvil o tom, jak je či není naše církev misijní. 
Část jeho povídání se věnovala „Kurzům Alfa“, které 
ve sboru připravují. Jedná se o způsob seznámení 
s křesťanstvím a vírou spojené s pořádáním večeře, 
kdy je o víře možné mluvit v odlehčené a příjemné 
atmosféře  a  zájemci  nejsou  k  ničemu nuceni  ani 
lámáni. Přesto (nebo právě proto) má tento způsob misie relativně velký ohlas.
Pro děti byl připraven program a po skvělém obědě, který jako obvykle připravil Jiří Felkr, přišel  
na řadu koncert skupiny Pranic. Mně se teda pouť moc líbila.

O  týden  později   -  v  sobotu  17.  září  –  se  šlo  už  PO  PADESÁTÉ  na  zříceninu  hradu  Sión 
u Malešova.  Jak  známo,  když  to  ještě  nebyla  zřícenina,  uchýlil  se  tam  Jan  Roháč  z  Dubé, 

„poslední  husita“  a  nehodlal  se  vzdát.  To  stojí  za 
připomenutí, a tak bratr farář Soušek začal před padesáti 
lety pořádat s mládeží vycházky na zříceninu tohoto hradu. 
A téhle tradice se mládež po vzoru Jana Roháče nehodlala 
vzdát ani když estébáci doléhali. A překvapivě se jí nechce 
vzdát  ani  když  už  estébáky  známe  jen  z  vyprávění. 
V sobotu  se  na  Siónu  sešlo  kolem  sto  dvaceti  poutníků 
všech generací (a to i z Poděbrad), kteří slavili bohoslužby s 
večeří Páně. Na obrázku Zdeněk Soušek a Miroslav Pfann.



Nepravidelný program:

Bohoslužby Díkčinění za úrodu
budou  16.  října  a  bude  při  nich 
vysluhována večeře Páně.
Vítané  bude,  když  přinesete  všelijaké 
plody země, abychom před sebou měli 
alespoň  symbolicky  to,  za  co  budeme 
činiti díky...

Instalace nového kazatele
proběhne  pod  vedením  seniora 
poděbradského  seniorátu  Miroslava 
Pfanna v neděli 30. října od 15:00

Vánoční divadlo
už? 
ještě ne. Ale aby mohlo být, je potřeba, 
aby ho někdo připravil. Kdo máte chuť 
podílet se na přípravě, dejte vědět. Je 
potřeba:  vybrat  divadlo,  zorganizovat 
děti,  nacvičovat  text,  učit  písničky, 
připravit  kulisy,  kostýmy,  zajistit 
generálky, pozvánky, doprovázet zpěv... 
No a co když se nikdo nenajde?
Tak...

Informace ze seniorátu a církve:
• 30.9.-2.10.  -  se  koná  Sjezd 

mládeže v Jihlavě
• pokračuje  kurz  vzdělávání  laiků 

v Nymburce  v termínech  24.  9., 
22.  10.,  12.  11.  a 10.  12. 
Závěrečné  kolokvium  kurzu  je 
naplánováno  na  21.  ledna  2012 
v Brandýse nad Labem.

• v  Kolíně  mají  novou  farářku 
Magdalenu Ondrovou – instalace 
bude 16. října

• ve  Velimi  mají  nového  faráře 
Lukáše Ondru (na půl  úvazku)  – 
instalace bude v listopadu 

Pozvání
Pravidelný program:

Bohoslužby
každou neděli od 9:45 
- první neděle v měsíci s večeří Páně
- během bohoslužeb nedělka pro děti
- bohoslužby jsou přenášeny do vedlejšího sálku, 
kam se mohou uchýlit rodiče s malými dětmi

Kavárnička
každé pondělí od 14:30
- setkání otevřené pro všechny generace, které se 
krom pití kávy, čaje a družného rozhovoru sestává 
také z biblického úvodu a zpívání písní.

Biblická hodina pro děti 
pátek
- mladší děti (cca 1.-3. třída) – od 13:30
- starší děti (cca 4.-7. třída) – od 14:15 
- probíráme příběhy Lukášova evangelia, zpíváme, 
hrajeme hry

Mládež 
pátek od 18:00 
-  program  se  bude  přizpůsobovat  aktuálnímu 
zájmu zúčastněných.
- máte-li se zájem přidat a je vám kolem 14-25let 
(nebo se na to cítíte), přijďte, budeme rádi!

Tady může být cokoli
Mládež si řekla, že se chce scházet, tak se schází. 
Pokud  je  někdo  další,  kdo  by  se  chtěl  v  rámci 
sboru scházet (třeba střední generace, maminky s 
dětmi  či  bez  dětí,  otcové  s  dětmi  či  bez  dětí, 
zpěváci,  bibličtí  bádalové,  staromládež  atd.  - 
představivosti se meze nekladou), tak je možno se 
ozvat,  domluvit,  zorganizovat...  Farář  se  rád 
zúčastní či podpoří, bude-li o to zájem.

Mimo to
Zájemci  o  křest,  požehnání  sňatku,  osobní 
rozhovor se mohou domluvit s farářem na už výše 
zmíněných kontaktech.


