
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 Ekléssia 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


