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Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem 

 
prosinec 2020 

 Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v 
Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn. Když šel podél Galilejského moře, uviděl 
Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana; hned je povolal. A zanechali na lodi svého otce 
Zebedea s pomocníky a šli za ním. Když přišli do Kafarnaum, hned v sobotu šel do 
synagógy a učil. A tak šel, kázal v jejich synagógách po celé Galileji a vyháněl zlé 
duchy. (Markovo evangelium, 1. kapitola) 

Proč Marek nemá Vánoce? V poslední době se společně zamýšlíme nad texty 
o uzdravení v Markově evangeliu. Poznali jsme Ježíše, který se vyhýbá jakékoli 
popularitě. Zažili jsme Markův smysl pro dramatično. Z realistického vykreslení 
lidského (ne)přijetí Krista běhá občas mráz po zádech. Ježíš je často v konfliktu 
i ohrožení. Musí se dokonce zříci vlastní rodiny (Mk 3,32-35), téměř každý jeho krok 
provází nepochopení, téměř každé jeho slovo vede ke konfrontaci. Marně se snaží 
pedagogicky působit příkladem – jeho uzdravování probouzí spíš davové šílenství, 
jakousi konzumní touhu po zdraví. Ježíš tak musí před davy prchat, politicko-
náboženské aktivisty odmítat. Lidský svět je v evangeliu charakterizován nejrůznějšími 
zájmovými skupinami a lačnícími zástupy; naštěstí i v tomto světě nalézá Ježíš novou 
rodinu, bratry a sestry toužící po vztahu s nebeským Otcem. Nalézá učedníky, kteří jej 
provázejí a v Kristových nelehkých slovech nacházejí naději. 

Markovo evangelium nás svým vyprávěním hodí rovnou do proudu dění, do reality. 
Snový příběh betlémského narození zůstává zapomenut kdesi v dáli. Malé betlémské miminko budí totiž úplně jiné emoce 
než dospělý chlapík z Nazareta. Namísto rozechvěného dojetí nad jesličkami máme v Markově evangeliu hned 
kontroverzi. Zatímco kolébaného a kravkami zahřívaného Ježíška milují všichni, mladého muže s překvapivými názory 
miluje doopravdy jen malá hrstka lidí. Ti ostatní by jej rádi využili (např. davy nemocných), nebo vyhostili (např. světští 
pragmatici v Gerase), nebo zahubili (oficiální jeruzalémská „církev“ i aktivisté). Dospělý Ježíš, Bůh v Kristu, s námi vede 
dialog, jeho slovo odhaluje, zasahuje, promlouvá do naší skutečnosti. Nemluvně Ježíšek nikomu do života nemluví. Možná 
právě tady pramení lidová obliba Vánoc. Děti má rád každý a plačící betlémské robě nikoho neznejišťuje, vzbuzuje soucit a 
sympatie, ba probouzí hrdost a oslavuje lidství, vždyť sám Bůh se rodí jako člověk. Jenže pak „pohádka“ končí. Bůh chce 
mluvit člověku do života, konfrontovat jej s chybami, bourat iluzi lidské dokonalosti. Ale náhle není s kým mluvit. Pastýři 
se navrátili ke svým stádům, mudrci do dalekých krajin, zůstala jen syrová lidská realita kříže. 

Markovo evangelium Vánoce nemá. Jednak nepotřebuje narozením dokazovat Ježíšovo pravé lidství, ale především jej 
mlčící Kristus nezajímá. Křesťanství je pro něj naslouchání, dialog, pokorný rozhovor s Bohem. Křesťanství tak nezačíná 

v zástupech putujících do Betléma ani v davech 
toužících po uzdravení. Křesťané jsou pro Marka 
naslouchající skupinou, jsou s Ježíšem na cestách, 
spojili s ním svůj život. Víra je vztah trvalého 
charakteru, víra je tvořena opakovaným kontaktem, 
rozhovorem, víra je nesena pokorou. Člověk je ale mistr 
v odmítání autorit i v hledání důvodů, proč s druhým 
nebýt. Přijetí Kristovy autority do vlastního života 
znamená neustálou konfrontaci s evangeliem, Ježíš 
není prostý schvalovač našich „dobrých“ nápadů. Je 
docela dobře možné, že odmítne naše politické, 
klimatické, rasové či genderové revoluce stejně jako 
odmítal farizejskou „byrokratizaci“ náboženství či boj 
vůči římským okupantům a jejich kolaborantům. Tohle 
se těžko přijímá. Stejně jako se těžko hledá čas na 
setkání a naslouchání, obzvláště nasloucháme-li 
především sami sobě. 

Právě končí rok plný strachu a prapodivných zákazů. Mezilidským vztahům se v něm příliš nedařilo. Ve vztahu s Bohem 
byl ovšem rokem zkoušek a příležitostí. Mohli jsme v něm zakusit, nakolik nám návštěva v Božím domě chybí, mohli jsme 
sami hledat jeho slovo, které „šustí papírem“, ať už je pronášeno z kazatelny nebo otvíráno v „domácím vězení“. Má-li kdo 
víru, nelze mu ji žádným způsobem vzít. O vztah s Bohem sami můžeme přijít, ale nelze jej zakázat zvenčí. Možná, že nám 
letos zákazy ztíží vánoční bohoslužby. Ale ti, kdo neztratili s Bohem kontakt, přijdou za ním na návštěvu při každé možné 
příležitosti. Nejen o Vánocích.          

                                                                                                                                          Boží provázení Vám přeje farář Lukáš Pešout 
 

POZNAMENJETE SI 
DO SVÉHO KALENDÁŘE: 

 

23. ledna 2021 
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  
 

27. února – 6. března 2021 
společný pobyt na horách, věkově 
neomezená akce 
 

květen 2021 
odložený sborový výlet (s možností 
přespání) do malebné vísky Telecí; 
bohoslužby v místním kostele, 
vesnická památková rezervace, 
památná Lukásova lípa, rodinný 
skanzen zemědělských strojů…  
 



 

AKTUALITY  
Dagmar Férová, kurátorka sboru 

Nouzový stav 
V době „koronavirové“ musela i naše církev přejít do režimu „online“. Na webových stránkách naší církve 
(www.e-cirkev.cz) můžete najít online přenosy bohoslužeb z různých sborů, nahrávky písní z evangelického zpěvníku, 
každodenní biblická zamyšlení (Slovo na doma) a také na každý den modlitby (Pozvání k modlitbě). Na webových 
stránkách našeho sboru najdete kázání našeho br. faráře i aktuální informace o aktivitách v našem sboru.  
 

Volba nového staršovstva 
Na sborovém shromáždění, které se konalo v červnu, proběhla volba nového staršovstva. Na šestileté období bylo zvoleno 
dvanáct presbyterů a čtyři náhradníci. Na své první schůzi zvolilo staršovstvo ze svých členů kurátora a náměstka kurátora 
a mezi jednotlivé členy rozdělilo i další úkoly. Jména presbyterů i oblasti správy sboru, které mají na starosti: Fér Miroslav 
st. (koordinace varhanní služby, revize), Fér Daniel (ekumena), Férová Dagmar (kurátorka), Hoťová Anna (kulturní akce), 
Jeníková Jana (práce se seniory), Kopecký Petr (náměstek kurátora), Krejčíková Hana (koordinátorka přípravy 
občerstvení), Provazník Josef st. (zapisovatel), Provazníková Eva (práce s dětmi), Rašín Ondřej (granty a dotace), Soukup 
Michal (správce budov), Soukup Miroslav (pokladník). Náhradníci: Férová Věra, Lajner Alois (účetní), Moliba Jacques 
Celestin, Soukupová Marta. 
 

Pronájem sborových budov  
Spolu se zvýšeným zájmem o pronájem sborových budov stoupaly i pracovní nároky na členy sboru, jakož i náklady 
na údržbu a energie. Staršovstvo proto stanovilo základní ceny pronájmu školy či kostela na 250,- Kč/hod a 1.500 Kč/den. 
Dohoda o pronájmu i jeho konečná cena je dána jednáním se statutárními zástupci sboru, ve výjimečných případech jsou 
k pronájmu nabízeny i sborové místnosti na faře (herna a presbyterka). K zapůjčení byl navíc zakoupen i párty stan 
(4x8m) a sborový areál se stal vhodným místem k uspořádání větších akcí nejrůznějšího charakteru. 
 

Salár 
Připomínáme, že každý plnoletý člen s vlastním příjmem by měl sboru poskytnout finanční dar (salár) ve výši minimálně 
1.000,- Kč/rok. Platba saláru je možná hotově ve farní kanceláři či bratru pokladníkovi, bezhotovostním převodem či 
složenkou. Vždy je nutné uvést, za koho je salár odváděn. Členové sboru, kteří nereagují na upomínky a o sbor neprojevují 
dlouhodobě zájem, budou vyřazeni z kartotéky. 
 

 

KOHO DLOUHODOBĚ PODPORUJEME 
Jaroslava Labutová (Farní charita), Markéta Černá (Diakonie), Bohumila Urbanová (Domácí hospic Nablízku) 

Finanční prostředky využíváme na práci Farní charity v Lysé n. L. Ta spočívá především v pomoci sociálně 
slabým, jak rodinám s dětmi, tak i jednotlivcům. Vždy po dohodě se sociálním odborem Městského úřadu 
v Lysé n. L. poskytujeme pomoc sociálně potřebným. Rodinám s dětmi rozvážíme především potravinovou 
pomoc, jednotlivcům ji vydáváme každý pátek ve skladu Farní charity. Při sbírkách ošacení pořádaných 
Městem a současně Farní charitou 2x ročně zajišťujeme potřebným oblečení. Spolupracujeme také 
s Dětským centrem Milovice a Domácím hospicem Nablízku. Děkujeme za Vaši podporu. 

 

Posláním Diakonie ČCE – střediska Střední Čechy je poskytovat ve svých zařízeních 
odbornou pomoc lidem v nepříznivé životní situaci. V Libici nad Cidlinou provozujeme 
Dům pro seniory, v Opolanech a Pátku Domovy se zvláštním režimem. Na všech těchto 
pracovištích pomáháme lidem, kteří vlivem stáří, nemoci či zdravotního postižení potřebují vyšší míru pomoci a podpory 
v základních úkonech péče o sebe sama, a tuto pomoc již není možné zajistit v domácím prostředí. V Opolanech a Pátku 
jde o specializované pracoviště pro lidi s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence. 

 

Posláním domácího hospice je doprovázet nevyléčitelně nemocné posledními dny jejich života 
a poskytovat všestrannou podporu jejich blízkým, kteří se o ně doma starají. Lékařky spolu se 
sestrami přinášejí úlevu od bolestí a ostatních nepříjemných projevů nemoci, pomáhají 
pečujícím s ošetřováním nemocného. V rámci sociální poradny pomáháme s vyřízením 
příspěvků na péči, zapůjčujeme potřebné pomůcky apod. Snažíme se, aby ten vzácný čas mohla 
rodina prožít pospolu, důstojně, klidně. 

 

VANDR KONFIRMANDŮ 
reportéři Tereza Kožnarová a Tomáš Kopecký 

Naše dobrodružná výprava započala v Lysé nad Labem na nádraží. Všichni 
jsme byli plní očekávání, kam nás bratr farář vezme. Naše první cesta 
směřovala na hrad Kokořín, prozkoumali jsme jeskyni Nedamy, míjeli jsme 
nejrůznější skalní útvary. Chvílemi byla cesta náročnější, ale i tak panovala 
dobrá nálada. Pozdě odpoledne jsme se zastavili v restauraci Nostalgická myš, 
kde se nachází plno rekvizit divadla Semafor. Tam jsme si odpočinuli, 
posilnili se a zhoupli se na houpačce jako za našich mladých let. Noc jsme 
poté strávili pod pětihvězdičkovým převisem. Usínali jsme při dohořívajícím 
ohni s pohledem na poletující světlušky. Druhý den jsme se vzbudili 
do sluncem zalitého lesa. Čekalo nás i překvapení, představující stezku 
po zarostlých, zapomenutých lávkách podél skal. Bylo to jako 
z dobrodružných filmů. V bývalých Sudetech jsme si vyslechli vzpomínky starousedlíka a navečer nás ohromila opravdu 
krásná skalní vyhlídka. Po ranní modlitbě a prohlídce skalního hradu nás čekala už jen cesta k civilizaci; na jedné farmě 
jsme u osvěžující limonády čekali na odvoz a tajně si přáli, aby naše výprava ještě neskončila. 



 

VANDR PRO STARŠÍ A POKORČILÉ  
reportér Zdeněk Soukup 
 

Náš br. farář zatoužil po putování Kokořínskem se členy "starověké 
generace". Celé 4 duše jménem H+H+V+Z ulovil na mini-vandr, který 
začal jedno červencové pondělí. Počasí super, sluníčko, dobrá nálada. 
Kvitovali jsme starostlivou péči nejmenované sestry, která v obavě 
o naše přežití nesla zásoby pro celou partu. Vesele jsme vykročili. 
První odpočinkové zastavení bylo u restaurace na mšenském náměstí. 
Chlapi měli chuť na kávu, ženské na pivo. Krásná příroda nás 
doprovázela až na parkoviště pod Pokličky, kde jsme poobědvali. 
Br. farář na plynovém vařiči uvařil polévku a kávu (každé zvlášť). Při 
výlovu piva z potoka Pšovky vyzkoušel kvalitu svých bot. Za zpěvu 
Svěrákových i jiných písní jsme pak míjeli skalní útvary i zbytky 
švédských valů. Rozhovory byly biblické i nebiblické, rodinné 

i politické. Připravil jsem pro zpestření krátký vědomostní kvíz a cesta spěla k další zastávce v Šemanovicích. Když jsme 
přicházeli, pan hostinský už nás vyhlížel. „Tak vedu ty svý ovečky," představil nás br. farář, s hostinským zřejmě jedna 
ruka. Však ten ho častoval „velebnosti“ a pečoval o nás jako o vlastní. Oáza k doplnění tekutin nás přenesla do dětských let 
– houpačku jsme vyzkoušeli všichni, ti lehčí se, pravda, na zem příliš nedostali. Sám jsem vzpomínal, jak jsem jezdil už 
ve 13 letech na koni - ovšem houpacím. Začínalo se pomalu stmívat, šli jsme na hřbitov… a pak vešli do lesa, kde se naší 
ložnicí stal rozměrný převis. Ještě za šera si každý "ustlal", mnohé karimatky se zázračně samo-nafoukly. U ohně a buřtíků 
se vedly debaty o všem možném, br. farář nás trochu strašil, na závěr modlitba - a na kutě. Pravidlo č. jedna: kdo první 
usne, má vyhráno. Z našeho kutlochu se ozývalo zvučné chrápání. Marně jsem na slabých 50 decibelů mlaskal a „šeptem“ 
prosil o ticho. Myslím, že vlčí smečka se nám vyhnula velkým obloukem. Ráno snídaně a další pochod. Vylezli jsme 
i po provazovém žebříku (!) do jeskyně Klamperky. Blížilo se poledne a slunce začínalo pálit. Žízniví jsme kvečeru došli 
k nádraží a šťastně dojeli domů - plni nezapomenutelných zážitků na dlouhá léta. I když… za rok prý pojedeme na vodu. 
  

CO SE UDÁLO  
Dagmar Férová, kurátorka sboru 

● v dubnu platil zákaz shromažďování i během 
Velikonoc ● br. farář rozesílal kázání emailem 
● na neděli Vzkříšení byl náš kostel otevřen 
k individuálnímu ztišení a meditaci ● rozloučili 
jsme se se sestrou Jindřiškou Tuláčkovou, která 
zemřela ve věku 92 let ● zapojili jsme se do akce 
psaní dopisů pro povzbuzení klientům Diakonie 
Střední Čechy ● ze sborových prostředků byla 
odeslána sbírka darů pro Jeronýmovu jednotu 
ve výši 9.700,- Kč a na Hlavní dar lásky 8.220,- Kč 
● před kostelem byla realizována výsadba aleje 
16 hlohů a 60 kalin za 193.000,- Kč ● v květnu 
jsme se na třetí neděli sešli k prvním bohoslužbám 
a schůzi staršovstva ● na svatodušní neděli byla 
vysluhována večeře Páně ● do sboru přistoupila 
sestra Denisa Macháčková ● ze zdravotních důvodů rezignoval na funkci účetního sboru bratr Jiří Šmída, novým účetním 
sboru se stal bratr Alois Lajner ● byla obnovena před-konfirmační příprava, setkávání rodičů s dětmi a biblická a jiná 
povídání ● na Diakonii ČCE jsme vybrali 4.470,- Kč ● náš areál využili organizátoři tábora pro postižené děti v Bělči 
a domácí hospic Nablízku ● dobrovolníci odvezli suť, provedli úklid a zateplili stropy sborových WC ● v červnu u nás 
kázala sestra farářka Hanychová z Horních Počernic ● starší generace a posléze i rodiče s dětmi opékali buřty ● vykonali 
jsme sbírku Solidarity sborů (4.415,- Kč) ● proběhlo odložené sborové shromáždění, na kterém bylo zvoleno nové 
staršovstvo ● na Noc kostelů jsme se zapojili do programu v římskokatolickém  kostele Narození sv. Jana Křtitele 
● v areálu sboru se konala svatba Lenky Špinarové a Milana Kulišťáka ● rozloučili jsme se s presbyterem Jiřím Šmídou, 
který zemřel ve věku 79 let ● v červenci byla pokřtěna Anna Férová a při té příležitosti jsme měli kávovou neděli 
● proběhla tradiční slavnost k památce M. J. Husa, na které promluvila zástupkyně ředitele historického ústavu Eva 
Doležalová a koncertně vystoupilo trio Evy Bendové Charvátové ● skupiny konfirmandů a starší generace vandrovaly 
s br. farářem po Kokořínsku ● kázal u nás bratr farář Vejnar ● v srpnu si Veselá věda na dva týdny pronajala areál sboru 
na příměstský tábor ● na návštěvu zavítala skupina cyklistů z FS ČCE Děčín ● byl pokřtěn Ladislav Živný a následovala 
oslava v areálu sboru ● v září proběhly rodinné bohoslužby a učitelé nedělní školy se sešli k poradě ● na výuku základů 
křesťanského náboženství se přihlásilo 9 dětí ● na setkání starší generace promluvil Jiří Mokrý o barokní hudební rodině 
Bendů a doplnil to hudebními ukázkami ● rozloučili jsme se se sestrou Boženu Férovou, která zemřela ve věku 98 let 
● proběhl křest Kateřiny Savické spojený s kávovou nedělí ● byli oddáni Kateřina Mejzlíková a Štěpán Filipi 
● na Evangelickou akademii jsme vybrali 2.660,- Kč, na Jubilejní toleranční dar 2.730,- Kč a na pomoc lidem zasaženým 
ničivou explozí v libanonském Bejrútu 5.550,- Kč ● v areálu sboru se konala přednáška spolku včelařů ● stropu kostela byl 
zateplen foukanou izolací (48.000,- Kč) ● v říjnu byl z důvodu epidemie onemocnění COVID-19 zakázán zpěv a posléze 
i bohoslužby ● kázal u nás bratr prof. Jan Štefan ● br. farář začal rozesílat nedělní kázání emailem nebo poštou ● ve věku 
89 let zemřela sestra Marie Benešová ● brigádnicky byl položen nový rozvod zavlažování ve farním areálu ● v listopadu 
se konaly individuální úklidové brigády, byl vymalován školní kabinet a zrenovována jeho podlaha ● biblická a jiná 
povídání i schůze staršovstva probíhaly pomocí online videokonferencí ● ze sborových prostředků bylo uvolněno 4.180,- 
Kč na sociální a charitativní činnost a 3.000,- Kč na přípravu balíčků pro seniory v sociálních zařízeních 



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: 

 
pondělí: 14:00  - setkání rodičů s předškolními dětmi (1. a 3. týden v měsíci) 
středa: 10:00  - bohoslužby na zámku v domově seniorů (2. a 4. týden v měsíci) 
 18.00 - biblická a jiná povídání pro dospělé na faře v Lysé 
čtvrtek    10-14.00 - úřední hodiny na faře v Lysé 
pátek: 15:00 - základy křesťanského náboženství pro starší děti na faře v Lysé 
 16:00 - setkání rodičů s dětmi v evangelické „škole“ v Lysé (1. v měsíci) 
 19:00 - 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 20. prosince 
9:00, 10.30 Dětská vánoční slavnost, individuální i nahrané vystoupení dětí 

v evangelickém kostele v Lysé, dárky pro všechny děti 
 

ŠTĚDRÝ DEN 24. prosince 
16:00 hod. Zpívání či poslech koled a čtení evangelia 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, 10.30 Bohoslužby s večeří Páně v evangelickém kostele v Lysé 
 

Na bohoslužby je nutné se přihlásit! Sledujte aktuální informace 
na webu sboru či nástěnce na faře. 

 

 
 
  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 uveďte do zprávy pro příjemce své 
jméno a účel platby. Prosíme, pamatujte na náš sbor. Děkujeme. 
 
 

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

