Výroční zpráva o životě Farního sboru ČCE v Poděbradech za rok 2016
Martin Fér, farář
121. rok v životě sboru proběhl v dobré atmosféře a v pozitivním smyslu se dá říct, že nebyl nijak
výjimečný – nebudeme-li za výjimečné považovat právě to, že máme příležitost společně prožívat
chvíle v otevřeném společenství sboru, kde se svobodně káže evangelium, lidé všech generací se
scházejí k bohoslužbám a dalším aktivitám a nejsou zásadní neshody a krizové situace. Tato zpráva má
za úkol alespoň ve stručnosti zachytit něco z toho, co se ve sboru v roce 2016 dělo.
Nedělní a sváteční bohoslužby jakožto hlavní událost sborového života se konaly stejně jako
v minulém roce 54x za průměrné účasti 56, z toho 9 dětí. Průměr nevystihuje celkový počet účastníků,
protože ne všichni přicházejí na bohoslužby pravidelně.
Biblické základy nedělních kázání byly různorodé, zčásti kopírovaly témata nedělky – tedy příběhy
praotců a pak knihy Samuelovy. Večeře Páně se slaví každou první neděli v měsíci. Zatím se nekonal
plánovaný rozhovor o přístupu dětí, který jsme na staršovstvu na loňský rok odložili. Na varhany
doprovázejí Jana Povolná, Jakub Lounek, Zuzana Tesařová a Bára Scholzová (která ovšem v průběhu
roku odešla do zahraničí). Díky za koordinaci patří Jakubovi Lounkovi. V letošním roce chceme cíleně
přivést k doprovázení varhanický dorost. Příležitostně doprovází dětská kapela – potenciál dětských
hudebníků je veliký, stále se ovšem hledá někdo, kdo by ho uměl využít (dát je dohromady a
pravidelně secvičit). Hlaste se!
Pravidelné posezení u čaje a kávy je po bohoslužbách vždy třetí neděli v měsíci. Po vánočním
divadle opět proběhla úspěšná variace kávy a čaje – svařák. Vše funguje díky dobré organizaci a
ochotným dobrovolníkům. Potřebujeme ale další. Hlaste se!
V loňském roce jsme měli dva sborové dny s hosty – Jonatanem Hudcem, farářem v Mladé
Boleslavi, který mluvil o svých zkušenostech v zařízení pro uprchlíky v Bělé pod Bezdězem. Švýcarský
farář Bernard Martin pak mluvil o křesťanech v Mexiku. Ke sborovému dni patří i společný oběd a opět
je potřeba pomocníků, aby v kuchyni nebyli stále tíž. Hlaste se!
Až do září u nás vykonával vikariát Jiří Šamšula (který od dubna nastupuje ve sboru v Litoměřicích).
V nepřítomnosti kazatele Martina Féra (seniorátní povinnosti, dovolená aj.) vypomáhali seniorátní
farářka Míla Hofmanová, Bob Baštecký či hosté odjinud (Pavel Dvořáček, Jan Roskovec), čtené
bohoslužby nebyly.
Tradičně nejnavštívenější jsou bohoslužby, kdy se hraje vánoční divadlo (cca 170) a pak ty
štědrovečerní (cca 200). Díky patří hudebníkům, kteří při těchto bohoslužbách doprovázejí (Jana
Povolná, Hanka Šuková, Kačka Mičánková, Natálka Frančíková, Tim Hudcovic, Jonáš a Magdalena
Férovi) a všem kdo se podílejí na organizaci vánočního divadla. Opět – chce to nové lidi, hlaste se!
Mládež se letos scházela nepravidelněji, maximálně jednou do měsíce. Podstatně se ovšem podílela
na přípravě letního tábora pro děti a dalších akcí (víkendovka, divadlo). V hojném počtu (též díky
konfirmandům) se zúčastnila celocírkevního sjezdu mládeže v Třebíči.
Několikrát se sešla střední generace nad rozličnými tématy převážně biblickými. Nadále nechceme
omezovat setkání názvem „střední generace“. Jsou otevřená pro každého, kdo má zájem o dané téma.
V letošním roce to budou jednotlivé části Desatera.
Pokřtěni byli v letošním roce Tomáš Tesař a Lucie Říhová.
Při pohřebním shromáždění jsme se rozloučili se sestrou Miladou Vranou, Jindrou Husárikovou,
Boženou Jiroudkovou, Jarmilou Štěpánovou, Evou Dajčovou, Annou Němcovou a Jiřím Zlámaným. Daší
členové měli pohřeb bez církevního obřadu.
Již tradičně se v lednu konala tři ekumenická shromáždění v různých poděbradských sborech a
farnostech, v roce 2016 to bylo v ŘKC (kázal Martin Fér), u nás (kázal Petr Geldner) a u adventistů
(kázal Tomáš Mojžíš). Setkání bývají různě navštívená (kolem 20). Konala se při nich sbírka, jejíž
výtěžek byl určen pro speciální školu v Poděbradech.
Letos jsme měli tři Ekklésie – Martin Balcar mluvil o uprchlickém táboře v Zátarí, Lenka Kusáková o
zapomenutých poděbradských básnících a Jiří Schneider o labyrintu dnešního světa.
V kostele se během roku konají také koncerty. Třídní předehrávky zde mívá flétnová třída paní
učitelky Zumrové z poděbradské ZUŠ. V adventní době se konaly hned dva koncerty – pěveckého
sboru Mamáter a Pěveckého sboru GJP. Oba byly benefiční na opravu altánu Gloriet a oba spolehlivě
zaplnily kostel.
Autobusový zájezd měl tentokrát za cíl Dobříš, Čapkovu Strž a doly v Příbrami.
Noc kostelů je další větší akce, do které se zapojujeme. Jejím cílem je otevřít kostely pro veřejnost
a seznámit i se sborem. Letos byl připraven program, jehož součástí byl koncert dalšího poděbradského
pěveckého sboru Wekvět, výstavka biblí, fotografií, kronik a plánů stavby zamýšleného kostela z roku
1935. Nechyběla tradiční grilovaná kýta a „Orientační procházka po farní zahradě“, kterou pořádal klub
„Běhej Poděbrady“ (Jakub Lounek).
Nabitý víkend započatý Nocí kostelů pokračoval hudebním odpolednem pro děti, které vedl

celocírkevní kantor Ladislav Moravetz a s orchestrem dětí nacvičil několik písní, které se pak hrály při
nedělních boshoslužbách. Výsledek je možné poslechnout ve videogalerii na sborovém webu.
V letním období proběhla rodinná dovolená tentokrát nově v Chatkách na jihu u Třeboně (cca 45
účastníků), její organizace je na Janě a Michalovi Povolných.
Letní dětský tábor se v tomto roce konal na tábořišti Lovětín u Batelova (sbor Horní Dubenky)
v počtu asi 40 účastníků. Letos byl opět nejvydařenější. Potáborová víkendovka pro starší děti se
konala v říjnu na skautské chatě u Horního Jelení.
V průběhu letního období proběhlo opět několik filmových večerů na farní zahradě.
Tradiční Polabská evangelická pouť se konala druhou zářijovou neděli a letos byla účast slabší (ze
sboru jako obvykle, ale ani ze seniorátu mnoho lidí nepřijelo). O misii mluvil Radim Žárský, farář ze
Semonic. Odpoledne proběhl koncert Ten singu. Oběd jako obvykle připravil Jirka Felkr.
Hostili jsme podzimní seniorátní dny mládeže.
Ve sboru také působí farář Bob Baštecký. Pravidelně návštěvuje obyvatele v domově Luxor a v
případě potřeby zastupuje při bohoslužbách a na kavárničce. Sestra Marie Svobodová roznášela
narozeninové dopisy a navštěvovala o jubilejích členy sboru. Za to jí patří velký dík. Nyní sháníme
další lidi, kteří by se této služby ujali. Hlaste se!
Náročnou součástí života sboru byla příprava oprav altánu Gloriet, kdy bylo potřeba zajišťovat
různé projekty, výběrová řízení, shánění peněz. S pracovní skupinou pro Gloriet jsme rok 2017 vyhlásili
„Rokem pro Gloriet“, což má obnášet různorodý cyklus akcí, které pomohou mezi veřejností
propagovat tuto památku, která stojí na farní zahradě. Zároveň je to příležitost otevřít sbor více
veřejnosti. Ale opět – je potřeba aktivních pomocníků – hlaste se!
K informování o dění ve sboru patří především pravidelné sborové dopisy (byly opět 4), webové
stránky http://podebrady.evangnet.cz, facebooková stránka, informační vitrína před vchodem do
sborového areálu. Akce pro veřejnost jsou inzerovány v Poděbradských novinách, v Kulturním přehledu
a často i na plakátovacích plochách. Činnost sboru svou dotací podporuje také město Poděbrady
(dotační poukázky, dotace na činnost). Velké díky za grafické a tiskařské zpracování patří Honzovi
Dubovi. Na přípravu plakátků by se ovšem hodil další člověk. Grafici, hlaste se!
O farní zahradu a údržbu budov se stále stará bratr Síla a bez jeho práce bychom tu měli
pravděpodobně džungli.
Za jednotlivé další okruhy sborové práce jsou samostatné zprávy (další práce staršovstva,
kavárnička, nedělka, maminky s dětmi, mládež, hospodaření).
V kartotéce jsme ke konci roku evidovali 494 členů, v roce 2016 se v rámci sboru konalo zhruba 287
různých akcí a setkání.
Zaznělo mnoho jmen těch, kdo se nějak podílejí na běhu sboru, ale těch, která by měla zaznít je
ještě daleko víc a do zprávy se nedostanou. Jmenovitě snad ještě kurátorovi Michalu Povolnému, také
sborové účetní Jitce Dubové a pokladníkovi Honzovi Hofmanovi, na kterých je zacházení s financemi.
Děkujeme všem, kdo se jakýmkoli způsobem podílíte na tom, aby sbor byl místem, kde je prostor pro
vzájemné sdílení, společenství, pomoc, ale také prostor setkat se s evangeliem, přemýšlet nad Biblí,
modlit se, posilovat se víře a otevřít tyto možnost i těm, kdo mezi nás třeba zatím nepatří nebo
nepřicházejí. Možnosti pomoci jsou různé, počínaje „obyčejnou“ přítomností a účastí, přes konkrétní
pomoc, zařizování, organizování, předávání informací, modlitbu či v neposlední řadě financování. Díky
všem, kdo máte sbor takto na srdci a na mysli a ostatní zveme, aby se k tomu přidali. Martin Fér

Zpráva o práci staršovstva
Michal Povolný, kurátor
Sestry a bratři poděbradského sboru, toto je již pátá zpráva, kterou od roku 2012 za staršovstvo
píšu. Zpráva bude opět zaměřena více na hospodářskou stránku. Staršovsvo se v roce 2016 scházelo
obvykle jednou za měsíc, účast byla nadprůměrná, schůzí se účastnili pravidelně i náhradníci.
Od února má sbor datovou schránku. Na jaře se konala brigáda na úklid zahrady a kostela.
V létě opravila firma podlahu v Ekklésii (63.526,-), zároveň jsme se vrátili k původním dřevěným
židlím, které jsou k podlaze šetrnější.
Největší akce proběhla v srpnu, a to výměna všech oken na faře, trojích vstupních a jedněch
balkónových dveří. Okna mají trojskla. Celkové náklady byly 667.837,-. Na opravu jsme čerpali dotaci
183.057,-.
Pokračujeme v přípravách opravy Glorietu. Získali jsme dotaci od Kraje (202.500,-) a Nadace
Občanského fóra. (20.000,-). Vypsali jsme výběrové řízení na opravu (zvítězivší firma bohužel ukončila
ke konci loňského roku činnost, takže musíme výběr opakovat). V současnosti máme doporučení
Národního památkového ústavu na dotaci od Ministerstva kultury (250.000,-) a na sbírkách pro Gloriet
se prozatím vybralo přes 97.000,-. Byl obnoven vstup na terasy od Labe (12.500,-) a na terasách se

konala výstava fotografií.
Vloni jsme obdrželi od ústředí jako kompenzaci za pozemky nevydatelné v restitucích 595.395,-.
Od podzimu by si u nás měl jeden člověk v rámci alternativního trestu odpracovat během dvou let
500 hodin, zatím se mu to nedaří, ne naší vinou.
Z hospodářských zpráv několika posledních let se může zdát, že vystačíme s tím, co vybereme. Tady
bych rád opakovaně připomněl, že se blíží doba, kdy budeme muset vybrat i na podstatnou část platu
univerzitně vzdělaného faráře (současnosti posíláme do personálního fondu "pouhých" 100 000,-).
Snažíme se na to připravit průběžným zvyšováním saláru. Také uvažujeme o dalším snižování
energetické náročnosti kostela a fary, zprovoznění místnosti nad místností za kostelem třeba pro
mládež, úpravě plochy před farou na parkování. To všechno a mnohé jiné včetně opravy hrobu našeho
prvního faráře se nám bude dělat snáze nyní než za 10 let, až budeme na plat faráře posílat mnohem
víc.
Na sborovém shromáždění také zaznělo, že má staršovstvo připravit „manuál pro výběru saláru“,
kde by se členové sboru mohli dočíst, kolik mají přispívat. Po mnoha debatách a odkladech jsme
rozhodli, že takový manuál nechceme, alespoň ne v podobě „manuálu“. Je potřeba najít cestu, jak
členy sboru především motivovat, aby částky, kterými přispívají, byly dostatečné a dávali je ochotně,
ne jako nutnost.
Jestli jste dočetli až sem a máte nějaké nejasnosti či dotazy není nic jednoduššího než přijít 26.
března na sborové shromáždění a ptát se.
Za staršovstvo Michal Povolný, toho času kurátor

Zpráva za kavárničku
Bohumil Balcar
Blíží se výroční sborové shromáždění a tak krátká zpráva o tom, jak se setkáváme v Kavárničce.
Tato setkávání jsou pravidelně v pondělí, v létě od 14.30 a v zimě od 14.00. Schází se průměrně 18
sester a bratří a je nám spolu dobře. Při šálku kávy či čaje se zpívá při kytaře ze zpěvníku
„Svítá“ nejméně 6 písniček a většinou bratr farář připravuje program a poté se přítomní zamýšlejí nad
biblickým poselstvím. Občas se zde probírají i jiné události, třebas narozeniny těch, kteří se zde schází.
Takže jsme se v roce 2016 sešli cca padesátkrát a nejméně patnáctkrát jsme slavili narozeniny někoho
z přítomných. Opět, jako v předcházejících létech někdy Kavárničku navštívili i lázeňští hosté. Bratr
farář také několikrát při kavárničce umožnil shlédnout zajímavé filmy. Kavárnička byla tak i v roce 2016
jednou z nejzajímavějších a nejradostnějších sborových akcí zvláště pro ty dříve narozené.

Zpráva za nedělní školu
Lenka Ryglová
Každou neděli před kázáním odchází děti na výuku nedělní školy. Účast na nedělní škole je
proměnlivá – od 2 do 18 dětí. V loňském roce jsme pokračovali v probírání příběhů ze Starého
zákona. Na výuce se podílelo celkem 7 učitelů. Velký dík proto patří Haně Káninské, Janě Férové, Evě
Semecké, Jitce Dubové, Míle Hofmanové a Jonáši Férovi. Pokud by někdo měl zájem nedělní školu také
vyučovat, budeme velmi rádi. Noví učitelé nedělní školy jsou vždy vítáni.

Život mládeže v roce 2016
Natálie Frančíková
V první polovině minulého roku se mládež scházela v počtu kolem pěti účastníků docela pravidelně
(většinou jednou za dva týdny v pátek večer). Na jaře jsme začali plánovat tradiční tábor pro děti,
který se konal od 14. do 21. srpna na téma Harry Potter. V létě se uskutečnila také dlouho plánovaná
akce pro mládež a konfirmandy, a to cyklopuťák po Labské stezce z Kunčic nad Labem zpět domů do
Poděbrad.
Po letních prázninách se schůzky mládeže značně omezily. Přesto jsme se v říjnu v hojném počtu
vydali na Sjezd (nejen) evangelické mládeže do Třebíče. Na podzim se u nás v Poděbradech sešla
seniorátní mládež, které se také skupinka z řad naší mládeže zůčastnila. Poté nás čekaly už jen
příprava vánočního divadla a hudební doprovod štědrovečerních bohoslužeb, na kterých jsme se jako
každoročně spolu s dalšími členy sboru podíleli.

Tento rok se snažíme obnovit naše páteční setkaní, opět po domluvě v pátek od osmi hodin. Pokud
máte čas a chuť se našich schůzek zůčastnit, pak neváhejte a kontaktujte nás, každý je u nás na
mládeži vítán.

Setkávání maminek s dětmi
Miloslava Hofmanová
Sborová aktivita setkávání maminek na mateřské dovolené s dětmi pokračuje i v tomto roce.
Scházíme se pravidelně od září do června každý čtvrtek od 9 hodin. Prvorozené děti našich
pravidelných účastnic pomalu odcházejí do vzdělávacích ústavů a nastupují jejich druhorození
sourozenci. Herna, skluzavka a hračky jsou stále využívány. Pro maminky je jako tradičně připraven
krátký program a teplý čaj. Srdečně zveme všechny maminky nebo jejich známé k účasti!

