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 Když přišli do Kafarnaum, přistoupili k Petrovi výběrčí chrámové daně a řekli: „Váš 
Mistr neplatí chrámovou daň?“ On řekl: „Platí!“ Když přišel domů, ještě než 
promluvil, řekl mu Ježíš: „Co myslíš, Šimone, od koho vybírají pozemští králové 
poplatky a daně? Od svých synů nebo od cizích lidí?“ Když odpověděl: „Od cizích“, 
pravil mu Ježíš: „Synové jsou tedy svobodni. Ale abychom je nepohoršili, jdi k moři a 
hoď udici; vytáhni rybu, která se první chytí, otevři jí ústa a najdeš peníz; ten vezmi a 
dej jim za mne i za sebe.“              Matoušovo evangelium 17, 24-27 

Podívejme se na tu epizodu nejdřív nezvykle z pohledu 
onoho výběrčího chrámové daně. Tak jako v mnoha našich 
sborech také tento výběrčí evidentně chodí dům od domu, 
daleko od centra sboru, tj. chrámu a Jeruzaléma, kdesi na 
galilejském venkově.  Zdá se, že ani jemu není jeho funkce 
dvakrát příjemná, vždyť nejde za Ježíšem přímo, ale uhodí 
jakoby náhodou na Ježíšova učedníka Petra. Možná se Ježíše 
bojí zeptat, obzvláště  pokud  očekává  Ježíšovo  odmítnutí.  
A tak se raději zeptá známého dobráka Petra. Vlastně tomu 

výběrčímu tehdejšího saláru rozumíme. 

Není nám asi neznámá ani Petrova reakce. Petr sice odsekne, že mají už zaplaceno, 
není si ale zřejmě tak úplně jistý, jinak by se neběžel Ježíše zeptat, jak to s tím 
placením je. Určitě jde domů s otázkou. Možná je naštvaný, co po nich to církevní 
ústředí zase chce. Ježíš, zdá se, negativnímu odstupu přitakává. " Víš ty co, Petře? Běž, 
ulov rybu, a když v ní najdeš  peníz,  tak  to  zaplať."  Kdo  kdy viděl, že  by  ryba  měla  
v ústech peníz? A jelikož dál nečteme, že by takovou rybu Petr skutečně našel, zdá se, 
že Ježíš tak k celému výběru saláru řekl něco jako: "Nic nebude! Až budou mít ryby 
peníze v tlamách, tak budeme platit!" Pokud si k tomu ještě přidáme pozdější epizodu z 
chrámu o Velikonocích, kde Ježíš zpřevrací stoly  směnárníků  v  chrámu  a  vyžene  je  
i jejich zákazníky se slovy, že chrám má být domem modlitby, zdá se jasné, že Ježíš a 
peníze, to tedy nešlo dohromady.  

Dovolím si oponovat. Z kontextu evangelia vysvítá, že Ježíš nerušil Zákonem určené 
povinnosti (např. Mt 5,17-18), natož pak chrámovou daň. Ježíš nevystupuje proti 
Zákonu, ale proti tomu, jak je tento Zákon lidmi neustále překrucován; nevystupuje 
proti chrámové dani, ale proti vypočítavosti, se kterou se ji každý snaží, např. díky měnovým kurzům, co nejvíc ošulit, 
nebo na ní vydělat. Vystupuje proti vší té lidské lakotě, závisti, chytráctví i korupci, které se ve vztahu k penězům u lidí 
projevují. Ježíš s hrůzou sleduje, jak se člověk ve věci peněz proměňuje před očima, ztrácí sebekritiku a myslí jen na sebe. 
Ba co hůř, člověk se tak chová i uprostřed církve, a byť to často maskuje ušlechtilými cíli, zapomíná na to to nejdůležitější, 
na Hospodina. Když převrací Ježíš stoly směnárníků, činí tak uprostřed megalomanské chrámové stavby, kterou vystavěl 
král Herodes. Směnárníci na jejím nádvoří mají k Bohu ale stejně daleko jako její stavitel, bohatstvím a vlastní slávou 
posedlý panovník toužící kdysi zabít narozeného Krista. Napadá mne, v kolika křesťanských chrámech či institucích, 
ušlechtilých svým programem, názvem či zaměřením, v kolika by Ježíš převracel stoly? A v kolika našich evangelických? 
Obstály by naše synody, diakonie, školy?   

Ježíš nemá problém s penězi, vlastnictvím či  ekonomickou  nerovností,  jak  si  to  myslela  nejrůznější  křesťanská hnutí  
v dějinách a jak nám to podsouvají některé teologie. Ježíš neodmítá chrámové ani jiné daně. Spíš ho štve, jak toto téma 
neumí člověk opustit, vzdát se ho, ani tváří v tvář Bohu. Mám skoro pocit, že pro Ježíše je rozhovor o podobných věcech 
skoro trapný. Skoro jako bych jej slyšel: „Co se chcete pořád bavit o penězích? Žádejte, co máte žádat. Zaplaťte, co máte 
platit. Dejte císaři, církvi, celníkovi, co třeba! Ale hlavně se soustřeďte na jiné bohatství, jiný poklad tam nahoře!“ Ježíšův 
učedník  Jidáš udělá ale později přesný opak. Soustředí se jen na peníze, a prodá tak Krista. 

Mimochodem, z technickcých důvodů platili tehdy chrámovou daň (salár) většinou dva dohromady. Každý dal symbolicky 
půl z požadovaného obnosu (šekelu). Hezká symbolika, což? Nikdy neplatíš sám. A skládáte-li se na poplatek dohromady, 
většinou také spolu do chrámu jdete. Však také Ježíš říká Petrovi, že v ústech ryby bude jedna mince, má však pokrýt salár 
za oba, Ježíše i Petra. Pisatele evangelia pak nezajímá, jestli Petr chrámovou daň zaplatil. Je zřejmě izraelského původu a 
zaplacení saláru bere jako samozřejmost. Jako správného křesťana ho ale zajímá něco jiného. Ježíš. A všímá si, že Ježíš 
udělá z celé historky vtipné podobenství, ve kterém se nám vlastně představuje. Představuje se jako syn nebeského krále, 
kterého ani královští (tedy chrámoví) výběrčí daní nepoznali. Takto se bude představovat ještě mnohokrát. Většinou 
narazí na nepochopení. I Petr v našem příběhu kouká trochu nechápavě a dost možná se sveze po nabízené alternativě, že 
se tu nadává na poměry. A tak Ježíš jen mávne rukou a řekne, ať to Petr zaplatí. Za oba. A jestli Petr ten peníz našel? Inu , 
to nevím, ale do synagogy či do chrámu spolu s Ježíšem chodili často. Vždyť i chrámovou daň, salár, platili spolu.       

                               farář Lukáš Pešout  

POZNAMENJETE SI 
DO SVÉHO KALENDÁŘE: 

 

22. dubna 2019 (pondělí) 
16.00 koncert žesťového souboru 
Brasstet v kostele 
 

27. dubna 2019 (sobota) 
jarní sborový výlet Prokopským 
údolím v Praze 
 

4. května 2019 (sobota) 
13.00 veřejnosti přístupná 
konference o B. Hrozném v areálu 
sboru, jejíž součástí bude i koncert  
 

11. května 2019 (sobota) 
19.00 koncert folklorního dívčího 
sboru Lada v kostele 
 

15. května 2019 (středa) 
19.00 koncert pěveckého sboru 
Quantum Tet v kostele 
 

24. května 2019 (sobota) 
18.00-22.30 Noc kostelů 
v evangelickém areálu v Lysé jako 
součást festivalu Lysá žije 
 

16. června 2019 (neděle) 
17.00 koncert dívčího pěveckého 
sboru Ama musica v kostele 
 

22-23. června 2019 (so-ne) 
Spaní na faře - akce pro děti 
 

6. července 2019 (sobota) 
18.00 Slavnost k památce 
M.J.Husa v kostele 
 
 
 



 

ZPRÁVA O SPRÁVĚ SBORU V ROCE 2018 

Dagmar Férová, kurátorka sboru 
 

V roce 2018 se udály v našem sboru dvě zásadní věci: 3. února se na 
faru nastěhovala nová kostelnice Eva Provazníková a 24. května se 
na faru nastěhoval bratr farář Lukáš Pešout se svou rodinou. 

Do května 2018 se o chod sboru spolu se staršovstvem starala 
administrátorka sestra farářka Míla Hofmanová. Za její službu jsme 
jí vděčni. Poděkování patří taktéž Hynku Brynychovi, který byl do 
února 2018 místokurátorem, a který z kurátorky i ze sestry farářky 
sňal velké břemeno - organizaci rekonstrukce fary. Po Hynkově 
odstoupení se novým místokurátorem sboru stal Petr Kopecký a 
naše řady ve staršovstvu doplnil Jiří Šmída.  

Rekonstrukce fary byla jedním z hlavních témat činnosti staršovstva už od r. 2016, nejinak tomu bylo i v loňském roce. 
K tomuto tématu se ještě připojila problematika úpravy zeleně. O tom všem podrobně pojednává zpráva bratra Miloslava 
Rašína. V roce 2018 bylo vyhlášeno osm velkých brigád, na které vždy přišlo 15 až 25 lidí.  A pak probíhala ještě spousta 
menších brigád. V určitých obdobích jsme mohli některé lidi potkávat na faře víceméně každý den. Všem brigádníkům za 
jejich práci patří veliký dík. 

Další věcí, kterou se staršovstvo zabývalo, byla příprava pravidelných i mimořádných sborových shromáždění a dalších 
aktivit. Tuto oblast zahrnul do své zprávy bratr farář. Staršovstvo má však na starosti také věci administrativní. Sepisovali 
jsme smlouvy, daňová přiznání, žádosti o dotace, jednali jsme s dodavateli plynu, elektřiny i vody. Řešili jsme 
problematiku webových stránek, hovořili o ozvučení kostela, jednali se sousedy o revitalizaci zeleně, sestavovali a 
distribuovali sborové dopisy. Staršovstvo má zodpovědnost i za účetnictví sboru. Stále nás trápí problém s nepřesnostmi 
v kartotéce členů sboru. Zabývali jsme se též seznamem členů s hlasovacím právem. Rozhodli jsme se, že tuto 
problematiku trochu podrobněji probereme v tomto sborovém dopise, který se tak též stává jakýmsi manuálem členům 
sboru. (Viz článek „Co by měl vědět každý člen sboru“). 

V rámci schůzí staršovstev probíhaly teologicko-liturgické diskuze. Hovořili jsme tak např. o problematice večeře Páně. 
Přesunuli jsme ohlášky na začátek bohoslužeb, aby lépe vyniklo a doznívalo kázané slovo. Diskutovali jsme o konání 
rodinných bohoslužeb - při těchto bohoslužbách zůstávají děti v kostele a kázání je svou formou přizpůsobeno dětskému 
posluchači. Co nás však ve sboru poslední leta trápilo nejvíc, byla malá účast dětí na pravidelné katechezi. V roce 2018 
chodilo na náboženství 5 dětí - z toho 3 nebyly z našeho sboru. Nyní je na náboženství přihlášeno 25 dětí! Máme z toho 
velikou radost.  

Chci poděkovat všem vám, bratři a sestry, kterým na církvi a našem sboru záleží. Těší mě, že všichni společně můžeme 
vyznávat, že „v nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni, 
než jméno Ježíše Krista Nazaretského.“ (Sk 4, 12) 

Všechny zprávy ze sborového shromáždění najdete v plném znění na nových webových stránkách sboru: 
www.lysa.evangnet.cz 

 

ZIMNÍ SBOROVÁ DOVOLENÁ  
Petr Kopecký, místokurátor sboru 
 

Počítám-li to dobře, sjelo se nás v sobotu 16. února na 
sborovou dovolenou do Horského domova ve Strážném - 
Hořejších Herlíkovicích okolo 30. Po letech bylo sněhu 
opravdu  dost,  právě  tolik,   jak  mám ve   vzpomínkách  
z dětských let, kdy zimní výlet na hory představovaly po 
okna zasněžené chalupy s pořádnými bílými duchnami na 
střechách. Však to také byl pro některé motorizované 
účastníky pěkný oříšek, než po málo upravené cestě vyjeli 

pár metrů nad chatu na parkoviště. Naštěstí jsme si s odhazováním sněhu a vyprošťováním vozidel pomáhali navzájem. 

A pak se pod modrou oblohou v paprscích hřejícího sluníčka sáňkovalo, běžkovalo a sjezdovalo. K tomu jeden 
stoprocentní nelyžař „pobíhal“ po Krkonoších na sněžnicích. Sem tam samozřejmě padla nějaká ta sněhová koule, aby i 
dospělí pamatovali na to, že při zimních radovánkách je strojená důstojnost jaksi na překážku. Po večerech jsme uzavírali 
potřebné „logistické“ dohody – kdo, kam, kdy, koho odveze nebo přiveze, abychom se nemuseli omezovat na okolí chaty, 
ale mohli vyrazit i na delší výlety. A tak někteří z nás jeli do Špindlerova Mlýna, aby se vrátili na běžkách přes Klínovku, 
jiní si dali okruh okolo Předního Žalého nebo túru z Černé hory nad Janskými Lázněmi přes Dvorskou boudu, Zadní a 
Přední Rennerovky až k chatě. Dlužno přiznat, že největší kopce nám pomohly zdolat lanovky. Když se pak člověk plný 
zážitků po celodenním programu dostal na večeři a v jídelně viděl, že nejen v naší skupině ale i mezi dalšími rekreanty 
baští nebo pobíhá tolik dětí, snadno podlehl pocitu, že na světě je vlastně všechno úplně v pořádku.  

Za hezkou dovolenou patří velký dík bratru faráři. Vše zorganizoval a pěkně se o nás celý týden staral. Skvělí byli vlastně 
všichni účastníci, týden volna jsme zvládli v pohodě a nepodlehli žádné „ponorkové“ náladě. Jsem také rád, že Horský 
domov má nyní šikovné provozovatele - manžele Klinecké. Doufám, že jim elán dlouho vydrží. 

Díky Pánu za hezké dny i zážitky. Vrátili jsme se ze všech výletů celí, bez úrazů, zato s hezkými zážitky. A dá-li, pojedeme 
příští rok na společnou zimní dovolenou zase.  

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


 

CO BY MĚL VĚDĚT KAŽDÝ ČLEN SBORU 

 Dagmar Férová, kurátorka sboru; Lukáš Pešout, farář sboru    

 

1. Kdo je členem Českobratrské církve evangelické? 
Členy Českobratrské církve evangelické, stručně zvané Evangelická církev, jsou všichni, kdo v ní byli pokřtěni nebo byli 
jako pokřtění do ní přijati. Evangelická církev umožňuje dvojí členství, je tedy možné být evidován zároveň v ČCE i v církvi 
jiné. Základní církevní jednotkou spojující v určitém obvodu její členy je farní sbor. Každý farní sbor vede kartotéku, tj. 
evidenci těch, kteří byli v Evangelické církvi pokřtěni či přistoupili z církve jiné. 
 

2. Co to znamená „účastnit se sborového života“? 
Široký záběr aktivit a příležitostí obohatit svůj život či rozšířit své (nejen) duchovní obzory – to je nabídka našeho 
evangelického sboru. Zahrnuje např. přednášky, koncerty, (ne)pravidelné vyučování či sborové dny a výlety. Základní a 
nejdůležitější ve sborovém životě jsou ovšem nedělní bohoslužby a účastí se myslí především jejich návštěva. Může být 
snad někdo Kristův, tj. křesťan, a nesetkávat se s Kristem? Ježíš Kristus říká, že je přítomen tam, kde se lidé sejdou v jeho 
jménu. Bez bohoslužeb proto nemůže církev existovat a bez účasti na nich není ani křesťanů. 
 

3. Co když se člen sborového života neúčastní? Přestává být členem sboru (církve)? 
Ne, členem sboru (a tedy i církve) přestane být pouze vlastním vystoupením (nejlépe písemně formulovaným) nebo 
vyloučením na základě rozhodnutí staršovstva či nadřízených orgánů. Neúčastí na sborovém životě však např. ztrácí 
hlasovací právo pro hlasování v našem sboru (např. volba faráře, schvalování rozpočtu atd.). 
 

4. Kdo má ve sboru hlasovací právo? 
Hlasovací právo ve sboru má každý, kdo je veden v tzv. seznamu členů s hlasovacím právem. Farní sbor je povinen tento 
seznam vést a pravidelně aktualizovat; zápis do něj je plně v kompetenci staršovstev jednotlivých sborů. Staršovstvo 
v Lysé nad Labem se usneslo vést v seznamu členů s hlasovacím právem ty, kteří splňují tato tři kritéria: 
 

a) jsou starší 18 let 
b) alespoň jedenkrát za rok se zúčastnili sborového shromáždění (bohoslužeb) 
c) zaplatili v příslušném kalendářním roce jmenovitě finanční dar sboru (týká se pouze členů s vlastním příjmem) 
 

Pozn.: Hlasovací právo zůstane zachováno těm, kteří na sbor pamatují, ale pro své stáří (nemoc) se již nemohou 
bohoslužeb účastnit.  
 

6. Jaká je 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. V případě, že tak neučiní, bude o tuto minimální částku saláru upomínán.  
 

Pozn.: Dobrou volbou je pravidelné zasílání menší částky, která pak v rámci roku tvoří částku velkou. Nebo přispět 
vícekrát než jednou v roce. 

 
CO SE UDÁLO  
Dagmar Férová, kurátorka sboru 
 

● v lednu připravily děti pro účastníky bohoslužeb 

záložky s biblickým heslem ● v rámci Týdne modliteb 

za jednotu křesťanů se uskutečnilo ekumenické 

„Putování z kostela do kostela“;  toto vzájemné setkání 

katolíků a evangelíků se neslo v srdečném a radostném 

duchu a za vysoké účasti  ● byla dokončena práce na 

novém sborovém webu  ● sbírka na křesťanskou službu 

vynesla 3.050,- Kč. ● ve věku nedožitých 98 let zemřela 

sestra Bedřiška Rámišová ● v únoru si u nás děti 

z katolického a evangelického náboženství povídaly o 

tom, co mají církve společné a prohlédly si evangelický 

kostel ● proběhla inventura sborového majetku ● sešla 

se střední generace k povídání nad tématem „svatá 

rodina v malířství“ ● o jarních prázdninách se konal 

společný sborový pobyt v Krkonoších ● konala se svatba Němcových ● v březnu pokračovala ekumena dětí, tentokrát se 

jejich setkání konalo v římskokatolickém kostele ● byla provedena účetní závěrka hospodaření za rok 2018 ● mládež 

v cestopisném povídání „navštívila“ Vietnam  ● starší generace se také něco dozvěděla o ztvárnění Ježíšovy rodiny ve 

světovém malířství ● pokřtěna byla Noemi Soukupová a konaly se rodinné bohoslužby ● proběhlo sborové shromáždění, 

při kterém zazněly zprávy o životě sboru, bylo schváleno hospodaření za rok 2018 a rozpočet na rok 2019 ●  sbírka na tisk 

vynesla 2.050,- Kč ●  od města Lysá nad Labem jsme obdrželi dotace na připravovanou Noc kostelů ve výši 10.000 Kč a 

tradiční slavnost M. J. Husa ve výši 14.000,- Kč ● na sborovém dni jsme společně poobědvali a vyslechli si přednášku 

starozákoníka docenta Jiřího Beneše, který nám odhalil nemálo moudrosti ukryté v biblických pasážích o stvoření světa 

 



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 
 15:15 - základy křesťanského náboženství pro mladší děti na faře v Lysé 
 19.00 - biblická a jiná povídání pro dospělé na faře v Lysé (opět od září) 
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) 
 16:00 - základy křesťanského náboženství pro starší děti na faře v Lysé 
 18.00 - základy křesťanského náboženství pro nejstarší děti 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 
 14:00 - bohoslužby v modlitebně Církve bratrské v Čelákovicích, 2. a 4. neděle v měsíci 
 
 

PŘEHLED NAŠICH SBOROVÝCH SHROMÁŽDĚNÍ O VELIKONOČNÍCH SVÁTCÍCH 

 
ZELENÝ ČTVRTEK 18. dubna 
19:00 hod. Připomínka poslední večeře – poslech hudby a 
společné stolování s netradičním vysluhováním večeře Páně, zpěvem 
a četbou pašijí ve škole v evangelickém areálu v Lysé. Provázet nás 
bude Dvořákovo zhudebnění kralických žalmů. 
 

VELKÝ PÁTEK 19. dubna 
9:00 hod. Připomínka Kristova ukřižování – bohoslužby s večeří 
Páně v evangelickém kostele v Lysé. 
 

NEDĚLE VZKŘÍŠENÍ 21. dubna 
9:00 hod. Bohoslužby s večeří Páně v kostele a následným 
občerstvením ve škole v evangelickém areálu v Lysé. 
 

PONDĚLÍ 22. dubna 
16:00 hod. Koncert žesťového souboru Brasstet v evangelickém 
kostele v Lysé. Vstupné 50,- Kč. 

 
  SOUHLAS S EMAILOVOU KORESPONDENCÍ 

 

Stále platí možnost přihlásit se k odběru 
sborových informací prostřednictvím 
elektronické pošty. Pokud o tento způsob 
zasílání informací máte zájem, stačí se ozvat 
na níže uvedený sborový email. Sborové 

dopisy a pozvánky na mimořádné akce obdržíte rychleji, dozvíte 
se o případných změnách. 
 

 

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. 
 
 

 


