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Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, 
ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého. Její muž Josef byl 
spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když 
pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: „Josefe, synu Davidův, 
neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha 
svatého. Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, 
a přijal svou manželku k sobě. (Matoušovo evangelium, 1. kapitola) 

V bibli máme dvě verze vánočního příběhu. První je v tzv. Lukášově evangeliu a více si 
všímá Marie, matky Ježíšovy. Autorova touha zdůraznit Kristův nebeský původ jej totiž 
nutí odsunout Ježíšova pozemského otce do pozadí. Josef zde proto vystupuje jako 
tichý nenápadný muž bez iniciativy. Páté kolo u vozu. Vše má pevně v rukou Marie. Až 
má moderní čtenář pocit, že Lukáš je autor veskrze současný, prostoupený rehabilitací 
ženského pohlaví a feminismem. Jenže pak máme v bibli ještě Matoušovo evangelium, 
které vypráví příběh s jinými důrazy a v pohledu na Josefa i Marii se zásadně liší. Ony 
dvě verze Vánoc nejsou v bibli proto, aby si každý mohl vybrat svůj pohled, aby jednou 
verzí popíral druhou. Ony se mají doplňovat. V tom je bible obrovským příkladem 
dnešku. Ať už jste konzerva nebo liberál, váš pohled se bez korektury a doplnění 
druhého tábora zkresluje a podléhá demagogii. A tak se v bibli potkává evangelium 
vzdělaného lékaře Lukáše, píšícího řecky mluvícím městským intelektuálům, a 
evangelium hebrejsky konzervativního Matouše, píšícího těm, kteří nemají rádi 
překotné změny a revoluční hesla. 

Dobově viděno to Josef neměl jednoduché. Těhotná snoubenka Marie měla být dle tehdejších židovských zákonů za 
nevěru ukamenována, jinak byl Josef vystaven hanbě. Situaci bychom mohli klidně přirovnat k situaci v radikálním 
islámu dneška. Ještě než se začneme pohoršovat a zatracovat náboženství, uvědomme si, že Matoušův příběh nás tímto 
směrem nevede. Rozehrává jen scénu, ve které může vyniknout opravdová lidská velikost, navíc v podání tak málo 
pravděpodobného mužského hrdiny. Josef je milosrdný a místo trestu se rozhodne se s Marií potichu rozejít, později ji 
dokonce přijme za ženu a dítě si osvojí. Neriskuje jen zostuzení, jde o život. Rozhodným útěkem jen o vlásek ochrání svou 
rodinu před řáděním Herodových vojáků, aby se později stejně rozhodně vrátil z emigrace domů. Josefovy činy zároveň 
nepramení z touhy po vlastní slávě a vlastním prospěchu. Nedělá to pro sebe, ale pro „nevěrnou“ ženu a „cizí“ dítě! A dělá 
to tak dobře, že zůstává mlčenlivým mužem ve stínu, nenápadnou postavou, která bez jediného slůvka činí věci, které 
rozhodně nejsou samozřejmé. V Josefově případě si tak plně uvědomíme, kolik důvěry a naděje vložil Bůh do člověka, v 

tomto případě do jednoho obyčejného pozemského tatínka. 

Matoušovo evangelium představuje Josefa jako muže rozhodného a 
jednajícího a přitom milosrdného a pokorného. Muže, který kdyby v 
příběhu chyběl, náš pohled by se notně zúžil. S chybějícím Josefem 
by Bůh nenahraditelně přišel o kus lásky, ochrany, otcovský vzor. 
Tak jako všechny děti i narozený Bůh potřebuje milující rodiče. Bůh 
potřebuje lidskou lásku. Doba adventu je dobou, kdy si to můžeme 
uvědomit. Je dobou příběhu o rodičích, bez nichž, bez jejichž 
správného rozhodnutí lidský příběh nejen skončí, ale vlastně ani 
nezačne. Advent je dobou láskyplné přípravy, přípravy na lásku, 
jakousi obdobou těhotenství. Je dobou, kdy se rodí láska, a to nejen 
láska živočišně mateřská, ale i láska ryze lidská, nepodmíněná, 
otcovsky překvapivá. 

Evangelista Matouš si všímá Josefa, Lukáš Marie. Oba patří do bible, 
jako k dítěti patří oba rodiče. A byť jsou tolik rozdílní, mají zároveň 
mnoho společného. Oba přijímají Boha do svých životů. U obou je to 
rozhodnutí dobrovolné, doprovázené nejistotou, těžkostmi, bez 
zřejmých výhod. Maria i Josef, každý po svém zřetelně říkají své 
ANO přicházejícímu Bohu, v praktické rovině se pak stávají rodiči; 
ani jedno z toho není zdaleka samozřejmé. Navíc v tom podporují 
jeden druhého, těžkosti, ztráty, případné výčitky a nedorozumění je 
nerozdělují, ale spojují. Marie i Josef jsou předobrazem církve, 
jakkoli ta je společenstvím dětí nebeského Otce, je zároveň otcem i 
matkou, kteří milují svého Krista.  

Pokojné a požehnané svátky Božího narození Vám přeje farář Lukáš Pešout 
 

POZNAMENJETE SI 
DO SVÉHO KALENDÁŘE: 

 

18. ledna 2020 
17.00 Putování z kostela do kostela 
– ekumenické setkání začne v 
římskokatolickém  kostele Narození 
sv. Jana Křtitele a po krátké 
společné procházce bude 
pokračovat v kostele evangelickém  
 

22-29. února 2020 
společný pobyt na horách, věkově 
neomezená akce 
 

30-31. května 2020 
sborový výlet (s možností přespání) 
do malebné vísky Telecí; svatodušní 
bohoslužby v místním kostele, 
vesnická památková rezervace, 
památná Lukásova lípa, rodinný 
skanzen zemědělských strojů… 
přihlašujte se nejlépe do konce 
kalendářního roku 
 

Bartolome Esteban Murillo (1650) 



 
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE A UPOZORNĚNÍ  
Dagmar Férová, kurátorka sboru; Lukáš Pešout, farář sboru 
 

Bohoslužby v Čelákovicích 
Staršovstvo FS ČCE Lysá nad Labem se rozhodlo k 31. prosinci 2019 ukončit konání pravidelných bohoslužeb, které 
probíhaly v naší kazatelské stanici v Čelákovicích, v nové modlitebně Církve bratrské u nádraží. Účastníci byli pozváni k 
účasti na bohoslužbách v Lysé a byla jim nabídnuta i možnost dopravy. 
 

Koho podporujeme 
Na základě výběru pomocí sborové ankety podepsal náš sbor smlouvy o dlouhodobé spolupráci s Farní charitou v Lysé 
nad Labem a Domácím hospicem Nablízku. Obě místní organizace se prezentují skvěle odvedenou prací, obě jsme se 
proto rozhodli finančně i jinak podporovat. Přes velké finanční zatížení sboru povinnými odvody a navzdory značnému 
počtu povinných celocírkevních sbírek soudíme, že podpora konkrétních organizací v místě, kde žijeme, je velmi důležitá a 
nelze ji pominout. Děkujeme Vám proto za Vaši finanční podporu a zájem o projekty, které podporujeme. 
 

Výše finančního daru (saláru) 
Salár je pravidelný finanční dar, který církev očekává od každého svého člena s vlastním příjmem (plat, penze apod.) 
minimálně jednou ročně. Podle Řádu hospodaření církve je u každého člena doporučená výše saláru 5 % jeho celkových 
ročních příjmů. Staršovstvo v Lysé nad Labem se usneslo, že každý člen sboru s vlastním příjmem by měl zaplatit finanční 
dar sboru v minimální výši 1.000,- Kč za rok, vždyť jen na povinných církevních odvodech musíme za každého svého člena 
ročně odvést cca 600,- Kč! Pamatujte proto na salár sboru, výše zmíněná minimální částka platí již pro končící rok 2019 a 
v případě nezaplacení bude upomínána. 
 

Staršovstvo 
Staršovstvo je správní orgán farního sboru. Pečuje spolu s farářem o bohoslužebná a katechetická shromáždění, o 
duchovní život rodin sboru, o hospodaření sboru, o ekumenické vztahy a misijní činnost. Podporuje kazatele a pomáhá 
mu v jeho práci. Ve vzájemné bratrské odpovědnosti dbá, aby život celého sboru byl ve shodě se svědectvím Písem svatých 
a s církevním řádem. Staršovstvo je voleno sborovým shromážděním na 6 let a schází se zpravidla jednou měsíčně. Do 
staršovstva může kandidovat člen sboru, který má hlasovací právo a který dovršil 21. rok věku.  Členy staršovstva nesmějí 
být zároveň manžel a manželka, rodiče a děti ani sourozenci (výjimku uděluje před volbou seniorátní výbor). Na sborovém 
shromáždění v březnu 2020 proběhne volba dvanácti řádných a čtyř náhradních členů nového staršovstva našeho sboru. 
Budeme hledat vhodné a ochotné kandidáty - a to jak z členů nynějšího staršovstva, tak také z ostatních členů sboru. 
 

 
 

SPANÍ NA FAŘE  
Lenka Rašínová 

 

V sobotu 22. června se sešly děti ve sborovém 
areálu, aby společně strávily odpoledne, večer i 
noc, a ráno se zúčastnily rodinných bohoslužeb. 
Při odpolední hře si zopakovaly postavy, o 
kterých se učily na hodinách náboženství (Noe, 
Abraham, Ezau, Jákob, Rebeka, Josef, Mojžíš a 
Áron). Večer se snažily naklonit si namyšleného 
faraona a vše zakončily úspěšným zdoláním trasy 
osvětlené jen svíčkami - noční bojovkou. Protože 
prázdniny už byly za dveřmi, nechyběl ani 
táborák s buřty a zpívání při kytaře. Do spacáků 
jsme se po bojovce ukládali opravdu pozdě, takže 
na promítání filmu na dobrou noc už nedošlo. 
Ráno ale vstali všichni čerství. Při bohoslužbách 
děti obsadily přední lavice, s vervou zpívaly a 
hlásily se. Díky všem účastníkům této vydařené 
akce za prima chvíle! 

 
 

POZVÁNKA NA BIBLICKÁ A JINÁ POVÍDÁNÍ  
Jaroslava Soukupová 
 
O Vánocích máme příležitost udělat to, co udělali pastýři. Totiž vydat se za Ježíšem Kristem a poznat osobně jeho spásu. 
To je možné skrze modlitbu, skrze čtení písma a také třeba při tzv. biblických hodinách, ke kterým vás upřímně zveme. 
Jistě brzy zjistíte, jak blahodárný vliv má na člověka společné studium Písma a rozhovory nejen o něm. Letos pokračujeme 
v probírání První knihy Mojžíšovy, mytologických příběhů o Adamovi a Evě či Noemovi a potopě světa. Bratr farář nám 
odkrývá moudrost judaismu, ukazuje nové možnosti pochopení textu, hledání souvislostí i aktuálnost několik tisíc let 
starých příběhů. Své výklady doplňuje promítáním dokumentů a jiných materiálů z bohaté filmotéky. Nechybí však ani 
sdílení vzájemných radostí a starostí, dobrá káva a humor. Využijte tuto možnost, je to prostor, který se jinde nenabízí. 

 



 
CO SE UDÁLO  
Dagmar Férová, kurátorka sboru 

● v dubnu proběhla v areálu sboru jarní akce skautů klubu Pathfinder ● při jarní brigádě jsme opravovali zahradní terasy 
a vyráběli police a vývěsku  ● poslední večeři Páně jsme si připomněli na Zelený čtvrtek při poslechu hudby Antonína 
Dvořáka, četbě pašijí a netradičním vysluhování večeře Páně ● velikonoční bohoslužby byly na Velký pátek a na neděli 
Vzkříšení ● byli oddáni Michaela Petránková a Šimon Matějovský ● sbírka Hlavního daru lásky na opravu střechy kostela 
a fary v Bošíně vynesla 6.620,- Kč ● zazněl koncert žesťového souboru Brasstet ● rodiče s dětmi vyrazili na sborový výlet 

do Prokopského údolí v Praze ● v květnu jsme s městským muzeem pořádali v areálu sboru sympozium k výročí 100 let 
české staroorientalistiky a 140 let od narození Bedřicha Hrozného zakončené koncertem Ančerlova kvarteta ● zazněly 
koncerty dívčího pěveckého souboru Lada a pěveckého sboru Quantumtet ● zúčastnili jsme se celorepublikové akce Noc 
kostelů, v jejímž rámci jsme nabídli koncert skupiny Paduana hispanica, noční komentovanou prohlídku areálu, výstavu 
„Lysá nad Labem na starých pohlednicích“ a večerní ztišení se zpěvy Taizé ● evangelickou školu jsme brigádnicky napojili 
na městský vodovod ● od městského úřadu jsme obdrželi dotaci 33.000,- Kč na organizovanou práci s dětmi ● na svoje 

členství ve staršovstvu rezignovala Markéta Szabová a na 
její místo nastoupila náhradnice Hana Krejčíková ● v 
červnu byli v areálu sboru oddáni Šárka Hanousková a 
Ondřej Rašín, jejichž sobotní svatební hostina byla 
zakončena až nedělními bohoslužbami, po nichž byli 
přítomní opět občerstvováni ● byli oddáni Masego Candy 
Mokotedi a Karel Budka ● vyslechli jsme koncert dětského 
pěveckého souboru Ama musica ● pro děti připravené 
Spaní na faře bylo zakončeno nedělními rodinnými 
bohoslužbami  ● žáci 9. tříd ZŠ B. Hrozného využili kostel 
při slavnostním předávání vysvědčení ● proběhla sbírka na 
Diakonii (3.930,- Kč), solidarity sborů (4.657,- Kč) a na 

Jeronýmovu jednotu (9.860,- Kč) ● obdrželi jsme od Jeronýmovy jednoty dar 
20.000,- Kč na vybudování sborové sprchy ● na faru bylo nainstalováno odvlhčovací 
zařízení, na sborovou zahradu zakoupeny a instalovány dva velké slunečníky a ve 
škole proběhla úprava nápisu na čelní stěně sálu ● v červenci proběhla tradiční 
slavnost k památce M. J. Husa, o M. Lutherem nastíněné odpovědnosti před Bohem 
a před lidmi přednášel teolog Ondřej Macek, zahrála jazzová skupina Noční optika ● 
v srpnu byli oddáni Radka Mádlová a Daniel Fér ● proběhl křest Júlie a Ireny 
Urbanových z Milovic spojený s kávovou nedělí ● v září jsme započali školní rok 
rodinnými bohoslužbami ● na své první narozeniny byl pokřtěn Sebastian Kaduk a 
sbor ho obdaroval narozeninovým dortem ● za vytrvalého mrholení zamířil tradiční 
cyklo-výlet podél Labe do Nymburka ● brigádnicky jsme přetmelili okna ve škole a 
pracovali na sborové zahradě ● byla dokončena sborová sprcha a opraven schodolez 
● začalo vyučování Základů křesťanského náboženství za účasti 14 dětí ● 4 teenageři 
začali navštěvovat před-konfirmační přípravu ● v říjnu začala Biblická a jiná 
povídání ● v rámci sborového dne byla bohoslužba díkčinění spojena s obědem a 
přednáškou Markéty Fajmonové o Baťovcích v Indii ● na sociální a charitativní 
činnost jsme vybrali 4.360,- Kč, na Jubilejní toleranční dar 4.180,- Kč ● sborovou 
místnost na faře jsme začali jednou týdně pronajímat kroužku včelařů v nouzi ● 
každou říjnovou sobotu se brigádnicky kácely dvě aleje tújí před kostelem ● v 
listopadu se v našem sboru konal konvent Poděbradského seniorátu ČCE, v jehož 
rámci byl seniorem opět zvolen bývalý člen našeho sboru, poděbradský farář Martin 
Fér  ● ke 30. výročí Sametové revoluce se konal koncert ZUŠ ● hostili jsme víkendový 
seminář bohoslovců na téma „Základy psychologie pro bohoslovce“ ● do kostela byly 
pořízeny nové podsedáky a pokračovaly terénní úpravy vykáceného prostoru před 
kostelem 



farář sboru:  Mgr. Lukáš Pešout  tel.: 604 173 781 
email: lukas.pesout@evangnet.cz 

 
kurátorka sboru: Ing. Dagmar Férová tel.: 773 911 133 

email: dagmar.ferova@seznam.cz 
 

 

ZVEME VÁS NA PRAVIDELNÉ SBOROVÉ AKTIVITY: 

 
středa: 10:00  - bohoslužby na zámku v domově seniorů, 2. a 4. týden v měsíci 
 16:00 - základy křesťanského náboženství pro mladší děti na faře v Lysé 
 19.00 - biblická a jiná povídání pro dospělé na faře v Lysé 
čtvrtek    10-14.00 - úřední hodiny na faře v Lysé 
pátek: 16:00 - setkání rodičů s dětmi v evangelické „škole“ v Lysé (1. v měsíci) 
 13:30 - základy křesťanského náboženství pro starší děti na faře v Lysé 
 18:00 - před-konfirmační příprava pro teenagery na faře v Lysé 
 dle dohody  - schůzka mládeže, střední či starší generace na faře v Lysé 
neděle: 9:00 - bohoslužby v kostele v Lysé 
  - při bohoslužbách je pro děti připraven samostatný program 
  - o tzv. kávové neděli se po bohoslužbách podává občerstvení, 3. neděle v měsíci 
 

Aktuální informace a podrobnosti lze nalézt na webových stránkách sboru v záložce „aktivity v kalendáři“. 
 

 

PŘEHLED NAŠICH SBOROVÝCH SHROMÁŽDĚNÍ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH: 

 
4. ADVENTNÍ NEDĚLE 22. prosince 
9:00  hod. Dětská vánoční slavnost a divadelní (muzikálové) představení v 

evangelickém kostele v Lysé, dárky pro všechny děti 
 

ŠTĚDRÝ DEN 24. prosince 
16:00 hod. Zpívání koled a čtení evangelia s vánočním punčem na závěr v 

kostele v Lysé nad Labem. Krom sváteční atmosféry je možné si 
ke štědrovečerním stolům odnést i Betlémské světlo, které k 
nám doputuje až z Izraele. 

 

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 25. prosince 
9:00  hod. Bohoslužby s večeří Páně v evangelickém kostele v Lysé 
14:00 hod. Bohoslužby s večeří Páně v modlitebně Církve bratrské v 

Čelákovicích 
 

 
 
  SOUHLAS S EMAILOVOU KORESPONDENCÍ: 

 

Stále platí možnost přihlásit/odhlásit se k 
odběru sborových informací prostřednictvím 
elektronické pošty. Dále platí, že pokud o 
zasílání informací v elektronické či písemné 
podobě máte/nemáte zájem, stačí se ozvat na 
níže uvedený sborový email. Děkujeme za Váš 
zájem o náš sbor. 

 
 

KONTAKTY: 
 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem 
náměstí B. Hrozného 442, 289 22 Lysá nad Labem 
 
           www.lysa.evangnet.cz; email: lysa@evangnet.cz  

 
Finanční dary a saláry je možné zasílat na 
účet: 

240 038 7805 / 2010 
 
V případě platby převodem, prosíme, uveďte 
do zprávy pro příjemce své jméno a účel 
platby. Pamatujte na náš sbor. Děkujeme. 

 
 
 

http://www.lysa.evangnet.cz/

