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Zpráva o činnosti sboru v roce 2018 

 

Vážení bratři a vážené sestry v Kristu, 
 

nejprve bych ale rád poděkoval všem, kteří se starali o provoz, finance, aktivity sboru. Především v první polovině roku 
2018 jste jako sbor nejen dokázali zastat veškeré pravidelné aktivity, ale odpracovali jste také mnoho brigádnických 
hodin při finálních pracích na rekonstrukci fary. To, že jste nepolevili ve vyučování náboženství, scházeli se k biblickým 
hodinám pro dospělé, pravidelně konali bohoslužby v domově důchodců, uspořádali mnoho výletů, koncertů či 
programů pro děti, to vše považuji za úžasnou zprávu o vaší obětavosti a pracovitosti. Kdybych měl nyní jmenovat 
všechny, kterým je třeba poděkovat, a přidal k tomu i konkrétní oblasti sborové práce, na které se podíleli, protáhla by 
se má zpráva do pozdních hodin. Tedy alespoň takto Vám všem veliké díky. Jste opravdu sbor, jste tu doma. 
 

K 31. 12. 2018 bylo v našem sboru evidováno 395 členů, oproti roku 2017 jde tedy o nárůst o 7 členů, jedná se ale o 
číslo stanovené na základě nerevidované kartotéky. Za rok 2018 se přistěhovalo 8 členů (Pešoutovi, Molibovi, všichni 
pokřtěni), pokřtěna byla Eva Sudrová. Z řad členů sboru jsme se rozloučili se sestrou Bohumilou Brchaňovou (94 let) a 
se sestrou Annou Hesovou (83 let). V seznamu členů s hlasovacím právem vede staršovstvo 129 členů sboru. Prosím o 
trpělivost, kartotéka se stále reviduje. Také moc prosím o zasílání informací o odstěhování, úmrtí (smuteční oznámení) 
či dalších změnách mezi členy sboru.  
 

V loňském roce byla v našem sboru pokřtěna již zmíněná Eva. Základy křesťanského náboženství pro děti se 
v minulém kalendářním roce vyučovalo zpočátku 1x týdně, s pěti přihlášenými dětmi se scházel br. Farář Vejnar 
v ZŠBH. Od září se skupinka vyučovaných rozrostla, vyučování se konalo 3x týdně, přihlásilo se 25 dětí. Děti dovážím 
z Milovic, vyučování probíhá na faře, jejíž prostory poskytují nezbytné zázemí pro vyučování (flanelograf, dataprojektor, 
hudební nástroje, občerstvení). Na půdě sboru se 1x měsíčně schází rovněž skupinka Rodičů s dětmi, loňských 9 
setkáních se účastnilo průměrně 23 lidí, krom olympiády připravili rodiče pro děti tzv. Spaní na faře, které se konalo ve 
škole. Nebývale silná je i skupina 11 učitelů Nedělní školy, která připravuje 2 programy pro děti (předškolní a školní) na 
každou neděli. Chodí v průměru 4 předškolní a 6 školou povinných dětí. Toho si moc vážím, neděle a bohoslužby by 
měly být setkáním, kterého se účastníme se svými rodinami. Ke křtu se poctivou, takřka před-konfirmační, přípravou 
připravuje Alžběta Rudolfová. Mládež sboru pomalu dospívá do střední generace. Schází se nepravidelně (loni 5x), 
rozletěla se po světě, nicméně tvoří skupinu milých a komunikativních lidí. Pokud mohu soudit, chodí starší z  nich do 
kostela pravidelně, mladším ale chybí dostředivá síla vrstevníků. Podepisuje se na nich i silně individualistická doba. 
Těžko říct, budou-li i ti ve svém životě setkání s Kristem vyhledávat. Střední i starší generace se scházejí 
nepravidelně, těch středověkých je cca 14, starověkách pak kolem 20 a tvoří i páteř pravidelných Biblických a jiných 
povídání. Každou středu se jich schází kolem deseti, a zatímco loni se pod vedením bratra Michala Rudolfa vzdělávali 
ve Skutcích apoštolských, letos na ně nový bratr farář uvalil Prvotní hřích, neb jim pomáhá v orientaci na prvních 
stránkách Bible. 
 

Bohoslužebných shromáždění se v loňském roce uskutečnilo 88, počítáme-li i bohoslužby v Čelákovicích a v Domově 
na zámku. Právě v návštěvě cca sedmi zámeckých seniorů spatřuji důležitou práci, jedná se o lidi na základě svého 
věku de facto uvězněné v bariérové budově s minimální možností sociálního kontaktu mimo zařízení. Jako 
neperspektivní naopak vidím pořádání bohoslužeb v kazatelské stanici, většina čelákovických stejně jezdí do Lysé, 
v Čelákovicích samotných neměnná skupinka pěti seniorů je mobilní a mohla by jezdit za námi, vyhnuli bychom se tak i 
jistému přehlížení místního sboru Církve bratrské, jehož novou modlitebnu využíváme, ale ne vždy je na nás 
pamatováno. V našem kostele v Lysé se konaly bohoslužby 55x při průměrné účasti 65 účastníků. Rodinná neděle se 
konala 1x, zúčastnilo se jí 72 posluchačů. 10x byla vysluhována Večeře Páně, 7x v kostele Lysé, 2x v Čelákovicích a 1x 
v Domově na zámku. Průměrná účast byla 46 přijímajících. Jednou jsme v loňském roce připravili bohoslužby nešporní 
(zpívané). I letos chci nabízet bohoslužby tradiční i netradiční, pevně doufám, že občasná změna pomůže přinést nové 
podněty a rozvíjet různé podoby vztahu s Kristem. Přimlouvám se za časté vysluhování večeře Páně. Rád bych 
pokračoval v lectio continua, tedy v soustavném postupném čtení a výkladu základních biblických pasáží. V loňském 
roce jsme tak mohli putovat celým životním příběhem Abrahamovým, letos o Vánocích jsme vstoupili do příběhu 
Kristova zachyceného Matoušovým evangeliem. Mým přáním je, abyste se na bohoslužby těšili i proto, že jste zvědaví, 
jak bude příběh pokračovat tam, kde minulý týden skončil. V neposlední řadě bych rád, abychom se zkusili v rámci 
církevního roku držet základních událostí Kristova života a lidu Hospodinova, tzn. nedělali věci jen dle místního a 
konfesijního zvyku, ale také v souvislosti biblických událostí církevního roku a širší církevní tradice. Čekají nás 
Velikonoce, jednou z mých nabídek je proto i společné stolování na Zelený čtvrtek.  
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Z příležitostných věcí je třeba zmínit, že mezi rodiči není příliš zájem o donedávna obvyklé aktivity nabízené dětem, 
např. letní tábor či vánoční divadlo. Dětská vánoční slavnost tak měla o loňských Vánocích podobu hudebního pásma, 
bylo to povedené, byť trochu nouzové, řešení. Co lze na základě těchto zkušeností (a mnohdy emociální komunikace 
s rodiči) očekávat do budoucna? Většina rodičů s dětmi jsou na pomyslném okraji sboru či nejsou ani jeho členy, 
musíme si zvykat, že příležitostné sborové aktivity zaměřené na jejich cílovou skupinu nebudou jejich prioritou. To samo 
o sobě nemusí být nutně špatnou zprávou, zůstane-li pro ně prioritou vztah s Kristem, setkání s ním. Bez tohoto setkání 
jsou veškeré dětské aktivity pouhým suplováním jiných zájmových kroužků. Nejsme družinou či Domem dětí, jsme sbor 
Kristův. Nadále budeme nabízet v prvé řadě zprostředkování setkání s Kristem, kultivaci vztahu s Bohem. Přijetí této 
nabídky může mít vícero podob, jako každý vztah potřebuje ale i vztah s Bohem svůj čas, který mu věnujeme. Pokud ne 
o svátcích, pak jindy, ale v dostatečné míře. I přes právě zmíněný útlum některých aktivit nabízí náš sbor mnoho dalších 
nepravidelných příležitostí k setkání. Loni se u nás konalo 5 samostatných koncertů (2 pak v rámci Noci kostelů a 
slavnostech M. J. Husa), 2 přednášky (jedna při slavnostech M. J. Husa, druhá při sborovém dni), vyrazili jste na jednu 
velikonoční procházku, jeden výlet na Lichnici a jeden cyklo-výlet. Uspořádali jsme tři sborové dny se společným 
obědem a jednu Noc kostelů. Z dalších příležitostných věcí chci zmínit, že pod křídly našeho sboru se konaly 2 
církevní sňatky, snoubencům jsem věnoval ve dvanácti setkáních cca týden pracovního času. 
 
Bratři a sestry, na závěr si dovolím jeden osobní pohled. Přišli jsme s Lenkou a dětmi do sboru, který je stále ještě 
místem bohoslužeb, místem, kde se vykládá Bible a přemýšlí o Bohu. Přišli jsme do sboru, který je domovem mnoha 
věřícím lidem a snad tedy i domovem Pánu Bohu. To už je v naší zemi, v naší církvi, vzácné. Jsme za to vděční. 
Děkujeme Bohu za Vás, Vám děkujeme za srdečné přijetí. I my jsme našli domov. 
 
 

V Lysé 17. března 2019                        farář Lukáš Pešout 
 

 

Součástí zprávy jsou i tabulky sborových aktivit za rok 2018. 

 


