Výroční zpráva o životě sboru za rok 2012
Milé sestry a milí bratři,
výroční zpráva má nejen shrnout informace o tom, jak v uplynulém roce náš sbor žil, ale také snad může být inspirací ke
vděčnosti za to, co jsme v něm směli prožít i povzbuzením k rozhovoru o jeho dalším směřování.
Na začátku možno připomenout, že informace o většině z toho, co se ve sboru dělo, jste mohli pravidelně nalézat ve
sborovém dopise, který loni vyšel pětkrát a slouží právě k větší informovanosti mezi členy sboru a také jako pojítko s
těmi, kdo mezi nás z různých (třeba zdravotních, věkových) důvodů přicházet nemohou.
Jako obvykle začínáme přehledem bohoslužeb. Přestože účast tomu mnohdy neodpovídá, jsou pravidelné nedělní
bohoslužby tím hlavním, čím žijeme a odkud všechno ostatní vychází. Loni jsme se k nim sešli 56 krát za průměrné účasti
59. První čtení mívá už pravidelně někdo z presbyterů, stejně tak ohlášky. Za varhanní doprovod děkujeme Báře
Scholzové, Zuzaně Tesařové, Janě Povolné, Sáře Hudcovicové a Jakubovi Lounkovi, který se stará o to, aby byl vždy
varhanní doprovod zajištěn. Nejnavštívenějšími bohoslužbami byly tradičně ty štědrovečerní se svíčkami, přišlo zhruba
160 návštěvníků. Večeře Páně je vysluhována pravidelně první neděli v měsíci a o svátcích.
Během bohoslužeb se koná nedělka pro děti, loni se probíralo Lukášovo evangelium a Skutky apoštolů. Děti
přicházejí v nepravidelném (a v předem nepředvídatelném) počtu - průměrně 10. O děti se v nedělce starají Lenka
Ryglová, Eva Semecká, Hana Káninská, Míla Hofmanová, Jitka Dubová, Jana Férová, Sára a Tim Hudcovicovi.
Měli jsme několik sborových dnů - nedělí s pozvaným hostem, přednáškou, případně obědem. Celocírkevní kazatel
pro naše sbory ve východní Evropě Petr Brodský nám popovídal o své práci a promítl pár fotografií. Děkan Evangelické
teologické fakulty Jindřich Halama mluvil o možnostech současných biotechnologií a o etických souvislostech, které z
toho vyvstávají. Jihlavský farář Jan Keřkovský pak mluvil o tom, jak Bůh vstupuje do světa. Smyslem sborových dnů je
vedle zajímavého či poučného programu také být spolu jako sborové společenství všech generací.
Nejpravidelnější aktivitou vedle bohoslužeb je pondělní kavárnička. Běží téměř bez přestávky po celý rok - konala se
49x za průměrné účasti 14. Při biblickém programu postupně probíráme Lukášovo evangelium.
Děti se ve školním roce scházejí k biblickým hodinám (náboženství) na faře. Ve dvou skupinách se schází zhruba 20
dětí. Probírali jsme příběhy Lukášova evangelia, nyní biblické postavy. Pro děti byl připraven stanový letní tábor v Lísku ,
kterého se zúčastnilo cca 25 dětí a 8 vedoucích a 2 kuchařky. V říjnu pak víkendový pobyt pro starší děti ve Svratouchu.
Tradiční vánoční divadlo se hrálo o čtvrtou neděli adventní dopoledne ve zcela zaplněném kostele, mělo název Klopýtání
za hvězdou.
Mládež se také schází více méně pravidelně jedenkrát za čtrnáct dní (průměr 6). Náplň setkání je různorodá (biblický
či tematický program, promítání filmu, zpívání, hry). Společně jsme také vyrazili na víkendový pobyt na přelomu ledna a
února do Jasenné. Dík patří mládeži za výraznou pomoc při organizaci dětského tábora a víkendovky pro děti.
Začala se scházet skupina tří konfirmandů (Anička Maňásková, Jakub Hroník, Šimon Povolný).
Střední generace se sešla 6x - s biblickým programem či při volném rozhovoru. Konala se rodinná dovolená v
Rokytnici, které se zúčastnila převážně tato "věková" část sboru s dětmi, i když nejenom.
Mezi novinky loňského roku patří scházení maminek s dětmi, jehož vedení se ujala Míla Hofmanová a patří ji za to
velký dík. Setkávání se koná ve čtrtek dopoledne, účastní se ho kolem 6-7 maminek s dětmi - z velké části nečlenů sboru
a geograficky z Kout.
Další novinkou byla naše účast v celostátní akci Noc kostelů. Akci, která má pozvat veřejnost k návštěvě kostela,
jsme připravovali společně s ostatními poděbradskými církvemi a připraveného programu se u nás zúčastnilo zhruba 80
návštěvníků. Dík patří všem, kdo se na přípravě celkem náročné akce podíleli.
Z dalších akcí určených pro veřejnost, které jsme buď organizovali nebo se u nás konaly, je možno zmínit koncerty pěveckého sboru Mamáter, tradiční benefiční koncert Pěveckého sboru GJP pro Diakonii, adventního koncertu sboru
Martinů Voices.
Konaly se dva večery pod hlavičkou Ekklésia - O arabském jaru mluvila Hana Volná z Odboru rozvojové spolupráce a
humanitární pomoci MZ ČR. O práci Diakonie v Etiopii zase mluvil Jan Dus ze střediska rozvojové pomoci této
organizace.
V předvelikonočním týdnu jsme se sešli a pod vedením Mikuláše Vymětala slavili připomínkovou hostinu vyvedení
Izraelců z Egypta (Pesachový seder). Před svátkem reformace jsme promítali film Luther.
Konala se již desátá Polabská evangelická pouť. Hostem byl Ivan Ryšavý (O respektující výchově), program pro
děti připravila seniorátní mládež a odpoledne Bilbo compagnie zahrála divadlo "Staré a nové příběhy barona Prášila".
Město Poděbrady v našich prostorách zorganizovalo hojně navštívenou výstavu Anna Franková - Odkaz pro
současnost. V této souvislosti můžeme zmínit dobrou spolupráci města a církví - jak na rovině setkávání představitelů, tak
na rovině podpory aktivit (i finanční). V letošním roce vstoupil v platnost nový dotační systém pro organizace ve městě, do
kterého se můžeme zapojit. Díky tomu jsme získali od města prostředky na činnost i akce ve výši zhruba 70tisíc Kč.
Další dobrá spolupráce běží v rámci ekumény - společně s ostatními kazateli poděbradských církví se pravidelně
jednou za dva měsíce setkáváme a hovoříme o různých společných tématech, případně připravujeme společné akce
(Noc kostelů, ekumenická setkání). Ekumenické bohoslužby v rámci dnů Poděbrad ovšem nebyly úplně nejšťastněji
zorganizované (resp. nebyly to ekumenické bohoslužby, ale bohoslužba ŘKC za účasti ostatních církví).
S díky přijímáme ve sboru působení bratra faráře Boba Bašteckého, který koná pastorační práci jak v domově
Luxor, tak mezi členy sboru a vypomáhá v čase nepřítomnosti faráře Martina Féra na kavárničce a při bohoslužbách. Je
to dvakrát vítané i kvůli vytížení faráře v mimosborové práci (administrace Chleb, správní komise v Pečkách, seniorátní a
celocírkevní aktivity)
Na návštěvy za členy sboru ale chodí i řádný farář. Na návštěvy chodí rád a považuje to za důležitou náplň své práce.
Pokud se k vám ještě nedostal a stojíte o jeho návštěvu, bude rád, když mu dáte vědět. Anebo jestli víte o někom, kdo by
o jeho návštěvu stál, dejte také vědět.
Pokřtěni byli Vojtěch Povolný, Lukáš Kučík a Vladimír Richter. Na křest se začali připravovat Martin Šuk a Martin

Cyrus. Proběhlo 10 pohřbů. Členové sboru, se kterými jsme se při pohřebních bohoslužbách rozloučili: Vlasta
Svobodová, Josef Stuchlík, Marie Balcarová, Marta Hájková, Vladimír Novotný, Jiřina Hůlová, Vlastimil Hajský.
Tolik výčet akcí a aktivit, jmen - snad se na nic důležitého nezapomnělo. Atmosféra ve sboru je myslím dobrá, bez
vážných problémů či třenic. Snad se mi jen zdá, že by chtělo trochu víc pracovat na vzájemné propojenosti mezi
jednotlivými skupinami či generacemi ve sboru (podívejte se v kostele kolem sebe - kolik lidí znáte jménem? kolik dětí?
kolik starších? na koho myslíme, že mezi nás patří, ale už nemůže přijít?) Ke zlepšení nebo nějakému dalšímu posunu je
v živém sboru samozřejmě vždycky prostor. Výhledově nás jistě čeká vážný rozhovor o budoucnosti sboru v souvislosti s
majetkovým narovnáním. Nejde myslím jen (a dokonce ani především) o otázku peněz. Věřím, že pokud budete o sbor
stát, peníze budou. A o to právě půjde - jestli o to stojíme, aby tu bylo společenství, které je formováno vírou v Ježíše
Krista a co to pro nás znamená. Jestli pro to něco objetujeme - nejen peníze, ale dnes je snad nejcennější čas a
nasazení. Jestli také to, v co věříme jsme schopni (a ochotni) nějak předat dál. V okolí je pak mnoho dalších sborů, které
samostatně fungovat zřejmě nebudou a je pravděpodobné, že některý z nich s námi bude chtít více spolupracovat nebo
se dokonce spojit. Možná že budoucnost je právě ve větší spolupráci sousedních sborů, společných kazatelích apd. Bude
to znamenat přeorganizování způsobu práce a samozřejmě větší zapojení jednotlivých členů sboru - což ovšem může být
pozitivní, protože se ukazuje, že aktivity, které jsou organizovány a zajišťovány "zdola" (nikoli farářem), jsou v mnohém
daleko životaschopnější a trvalejší (viz např. kavárnička).
Na závěr opět poděkování všem, kdo se na chodu našeho sboru jakkoli podílejí - staršovstvu v čele s kurátorem
Michalem Povolným, Jitce Dubové za vedení účetnictví, kterého je čím dál víc (jako pokladník sekunduje Jan Hofman).
Bez bratra Síly by tu zřejmě na zahradě bylo jen houští. Všem, kdo se podílejí také svojí účastí na různých setkáních (i
pouhá účast je někdy, pro někoho, důležitá), přípravou programů či zázemí, také všem kdo dovedou otevřít peněženku. A
modlitba za sbor není to poslední, co potřebujeme, spíš naopak.
Martin Fér, kazatel sboru

