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Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome 
nakoupily vonné masti, aby ho šly pomazat.  Brzy ráno prvního dne po sobotě, sotva 
vyšlo slunce, šly k hrobu.  Říkaly si mezi sebou: „Kdo nám odvalí kámen od vchodu do 
hrobu?“ Ale když vzhlédly, viděly, že kámen je odvalen; a byl velmi veliký. Vstoupily 
do hrobu a uviděly mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho; i 
zděsily se. Řekl jim: „Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl 
ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položili. Ale jděte, řekněte jeho 
učedníkům, zvláště Petrovi: ‚Jde před vámi do Galileje; tam ho spatříte, jak vám 
řekl.‘“ Ženy vyšly a utíkaly od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic 
neřekly, neboť se bály.        Markovo evangelium 16, 1-8 

Víra je vztah. A vztah máme s konkrétními lidmi, s lidmi z masa a kostí. Takhle to 
viděli židé, takto to chápal apoštol Pavel, a takto to máme vlastně i my dnes. Milujeme 
naše blízké, jejich osobnost, jejich nitro. A také tělo, konkrétní balíček tkání a kostí, 
masa a duše  je objektem naší lásky. Bez těla je láska jen snem, iluzí vztahu. Bez těla je 
vztah idealizovatelný, a tak i méně problematický, ale v posledku také neskutečný a 
nenaplněný. Už první křesťané byli proto fascinováni a fixováni tělem, Ježíšovým 
tělem. Proto formulovali svou víru jako víru v těla z mrtvých vzkříšení, proto Pavel 
nemluví o prázdném hrobě, ale především o setkání se vzkříšeným, živým a „tělesným“ Kristem. Fascinace tělem je 
ostatně vlastní i dnešní nenáboženské civilizaci. Nemyslím teď jen neustálé obsesivní zobrazování mládí, krásy a 

dokonalých tělesných proporcí, myslím docela obyčejně na 
bolest ze ztráty blízkého člověka. Kultura pohřbů a péče o 
hroby je i dnes pevnou součástí lidské kultury, je obrazem 
připoutání našich vztahů, naší lásky, ke konkrétní lidské 
schránce. Vždyť přece tam, pod tou hlínou, pod tou náhrobní 
deskou, leží nejen to tělo, ale v něm i ten člověk, kterého jsme 
milovali.  

Bůh tuto podobu lidského vztahu, tuto tělesnost, respektuje. 
V těle se narodí. V těle je mezi lidmi. Tělesné neduhy léčí. 
Zná limity těla, jeho křehkost, zranitelnost, smrtelnost. A ví, 
že lidská opravdová láska je s tělem neodmyslitelně spojena. 
Proto křísí Lazara či dceru Jairovu. Vrací tělo do hry, byť by 
mohl jen poukázat na jeho nicotnost, "prachovitost", či 
odkázat k budoucímu vzkříšení a Božímu království. Bůh v 
Kristu respektuje lidskou tělesnost, rozumí lidské lásce tolik 
spojené s lidskou tělesností. Ba touží po člověku, po lidské 
lásce natolik, že se jako člověk rodí a jako člověk umírá. Bůh 
přijímá lidské tělo. Markův závěr evangelia bez těla proto 
není definitivním závěrem a sám Marek to věděl. A nejspíš 
chápal svou historku o prázdném hrobě v prvé řadě jako apel 
na čtenáře, aby se vydal hledat zmizelé Ježíšovo tělo a nalezl 
živého Krista.  

Marek ví, že bez následného svědectví o setkání se 
vzkříšeným nemá prázdný hrob správný význam. Ví, že po 
přečtení závěru jeho evangelia, musí následovat svědectví 
těch, kteří se s živým a tělesným Ježíšem setkávají, musí 
následovat vyznání vzkříšeného Krista. Byť je tedy Markovo 
zakončení evangelia neúplné, má v Bibli své místo. Ani ne tak 
pro svůj otevřený konec či jako hráz proti patosu. Jde tu spíš 
o veliké varování. Podstatné v jeho zprávě není ani tak mlčení 
žen (to je spíše pochopitelné), jako jejich útěk, úprk ze 
hřbitova. Je to něco jiného, než útěk učedníků, kteří se ve 

čtvrtek při Kristově zatčení od Ježíše rozprchli jak hejno kuřat. Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome totiž 
utíkají správně, utíkají z místa, kde Ježíš není, do míst, kde může být. Tenhle spěch, tenhle směr, to je to podstatné na 
Markově zprávě o prázdném hrobu. Ty ženy utíkají, spěchají z míst, kde Ježíš není, do míst, kde jej lze potkat. Spěchají z 
míst, kde chybí mrtvé Ježíšovo tělo, aby nalezli živé tělo Krista. Spěchají za těmi, kteří Ježíše milují a které miluje on. 
Právě tam ho lze totiž najít.                                                                          

požehnané Velikonoce Vám přeje farář Lukáš Pešout  

POZNAMENEJTE SI 
DO SVÉHO KALENDÁŘE: 

 

23. května 2021 (neděle) 
9.00 Svatodušní neděle, dle situace 
s večeří Páně a konfirmací 
 

28. května 2021 (pátek) 
18.00-22.30 Noc kostelů 
s koncertem Nsango malamu 
 

19-20. června 2021 (so-ne) 
Spaní na faře - akce pro děti 
 

6. července 2021 (úterý) 
18.00 Slavnost k památce 
M.J.Husa v kostele 
  

během roku (pá-ne) 
sborový výlet do Telecího 
(Vysočina) s možností pobytu 
 
 
 
 

Zdroj: www.evangile-et-peinture.org 



ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A SPRÁVĚ SBORU V ROCE 2020 

Dagmar Férová, kurátorka sboru; Lukáš Pešout, farář sboru 

Když se ohlédneme za minulým rokem, zalétneme v prvé řadě vzpomínkou k lidem, kteří naše společenství opustili - 
Marta Samoláková, Jindřiška Tuláčková, Jiří Šmída a Božena Férová nám budou moc chybět. Tito lidé nerozlučně patřili k 
našemu sboru, bude se nám po nich stýskat. K ohlédnutí za loňským rokem patří ale také události radostné - svatba Lenky 
a Milana Kulišťákových a tři křty -  Anny Férové, Ladislava Živného a Kateřiny Savické. To nás naplňuje nadějí a radostí.  

Rok 2020 byl i v našem sboru přirozeně ovlivněn pandemií nemoci 
COVID-19. Po čtyři měsíce se nemohly konat bohoslužby, téměř po 
celý rok pak ani katechetická shromáždění pro děti i dospělé. 
Nemohla se scházet mládež, neprobíhala setkání rodičů s dětmi, 
zrušen byl výlet do Telecího, nesešli jsme se na žádném sborovém 
dni a dokonce nemohl proběhnout ani slib staršovstva. Schůze 
staršovstva se pak často konaly za pomoci vzájemné emailové 
korespondence. Postupně jsme si ale zvykali na on-line prostor. 
Naučili jsme se používat potřebný software. Děti byly sice zahlceny 
on-line školním vyučováním, ale biblická a jiná povídání pro 
dospělé měla v on-line podobě větší průměrnou návštěvnost než 
v dobách jejich konání na faře. Naše církev se celkem rychle 
zabydlela ve virtuálním prostoru, množství on-line přenosů 
z nejrůznějších sborů a poslechových streamů zaplnilo internet. Náš 
bratr farář chápal situaci jako příležitost k rozvíjení osobní 
zbožnosti, kontemplaci a soustředění na vertikální rozměr církve. 
Tomu se rozhodl napomáhat zasíláním kázání, která se v písemné 
podobě stávala pomůckou k přemýšlení a kontaktu s Bohem. Jejich 
tematické zaměření pomáhalo vnímat evangelium jako příběh plný překvapivých zvratů a skrytých významů, doba 
odloučení se tak mohla stát dobou rozečteného biblického románu na pokračování. Fyzická účast na bohoslužbách byla 
pak po většinu roku umožněna, jádro sboru se za přísných hygienických podmínek v neděli scházelo, často ve více kolech 
po sobě. Webové stránky sboru nabízely přehled o on-line nabídkách odjinud, informace o mimořádných opatřeních, ke 
stažení jsou na nich pravidelná kázání a obsahují i nabídky pomoci těm, kteří se v době pandemie ocitli v tísni. 

Mnoho se toho ve sboru také uskutečnilo. Zvolili jsme nové staršovstvo (představeno bylo ve vánočním dopise), na jaře 
proběhlo ekumenické Putování z kostela do kostela i sborový pobyt na horách, v létě pak tradiční slavnost k památce 
Mistra Jana Husa a dva sborové vandry. Přispěli jsme k ekumenickým bohoslužbám ve vězení v Jiřicích i ekumenickému 
zakončení Noci kostelů. Děti nakreslily obrázky pro klienty domova seniorů Na Zámku a v Libici nad Cidlinou, dospělí pak 
seniorům těchto zařízení psali dopisy, aby ji pomohli zvládat dlouhodobé odloučení od návštěv svých blízkých. Pro 
vánoční slavnost natočily děti také sérii krátkých vystoupení, ve kterých prezentovaly své hudební či recitační dovednosti. 

Po dvou letech jsme také ukončili revizi 
kartotéky našeho sboru, k 31.12.2020 měl náš 
sbor 195 členů, z toho 144 členů s povinností 
platit salár (zaplatilo 126) a 101 členů 
s hlasovacím právem. 

S vroucím přáním, abychom mohli opět 
společně zpívat, poslouchat koncerty, chodit na 
výlety či pít kávu a hodovat, končíme slovy 
apoštola Pavla: „Toužím vás spatřit, abych se s 
vámi sdílel o některý duchovní dar a tak vás 
posílil, to jest, abychom se spolu navzájem 
povzbudili vírou jak vaší, tak mou. Sláva 
tomu, který má moc upevnit vás ve víře podle 
evangelia a podle zvěsti Ježíše Krista“ (Řím 
1,11; 16,25). 

 

Všechny zprávy i statistiky najdete v 
plném znění na sborovém webu. 



 

ZPRÁVA HOSPODÁŘSKÁ a STAVEBNÍ  
Michal Soukup, hospodář sboru 
 

Stavební a údržbové práce realizované v roce 2020: Byla vysázena alej 
hlohů a kalin vytvářející novou parkovou úpravu příjezdu ke kostelu ze 
Šporkovy ulice, kvůli úspoře za vytápění a omezení praskání omítky při 
změně venkovní teploty byl foukanou izolací zateplen strop kostela, 
podíleli jsme se na opravě spadlé části kamenné zdi na hranici pozemku 
nad terasou u sborových WC, byla renovována podlaha v kabinetu školy 
a místnost byla vymalována, kvůli závlaze zahrad a nové aleje před 
kostelem bylo položeno nové vedení užitkové vody od studny ke kostelu, 
ve škole byl instalován odvlhčovací přístroj, na sborových WC byly 
zatepleny stropy, provedena nová elektroinstalace, toalety byly 
vymalovány a bylo provedeno i mnoho dalších údržbových prací včetně 
pravidelného zavlažování nově vysazených dřevin. Byly svolány tři 
sborové brigády s průměrnou účastí deseti účastníků, 47 krát pak 
pracovali ve sboru jednotliví dobrovolníci, často celý den. V roce 2021 

plánujeme instalaci velkoobjemové retenční nádrže na dešťovou vodu určenou k závlaze dřevin, renovaci dřevěných oken 
ve škole a malování školního sálu a opravu varhan.  

CO SE UDÁLO  
Dagmar Férová, kurátorka sboru 

● v prosinci byly za přísných protiepidemických opatření 
povoleny bohoslužby ● maximální povolená účast ve výši 
30% kapacity kostela vedla k rozhodnutí pořádat bohoslužby 
pro předem přihlášené ve dvou dopoledních časech ● 
účastníkům bohoslužeb v domově seniorů Na Zámku byly za 
hudebního doprovodu předány vánoční dárky a zvěstováno 
vánoční evangelium ● proběhla seniorátní sbírka na adaptaci 
jídelny pro aktivizační programy v domově seniorů Diakonie 
Střední Čechy v Libice nad Cidlinou a pro všechny obyvatele 
téhož domova jsme připravili vánoční balíčky ● uspořádali 
jsme sbírku dětských knížek a vybrané publikace jsme odvezli do azylového domu pro matky s dětmi v Litoměřicích ● 
biblická a jiná povídání probíhala nadále on-line, skupina rodičů se školními dětmi se sešla tváří v tvář ● na poslední 
adventní neděli se uskutečnilo dvoukolové promítání nahraných dětských vystoupení doplněné o dvě vystoupení naživo a 
zakončené vánoční nadílkou pro přítomné i nepřítomné děti ● u štědrovečerního nešporního zpívání koled a čtení 
evangelia bylo v kostele rozdáváno betlémské světlo ● na Boží hod vánoční byly bohoslužby s Večeří Páně a 4. 350,- Kč 
bylo vybráno na bohoslovce ● v lednu klesla maximální povolená účast na bohoslužbách na 10% kapacity kostela ● 
v našem kostele jsme se rozloučili s Tomáše Jeníkem, který zemřel ve věku 57 let ● konvent Poděbradského seniorátu ČCE 
se konal on-line ● na křesťanskou službu jsme vybrali 3.964- Kč ● provedli jsme inventarizaci majetku ● byl upomínán 
neuhrazený salár z předešlého roku (minimální výše je 1.000,- Kč/rok) ● z grantového systému ČCE určeného pro sbory 
Poděbradského seniorátu jsme obdrželi dotaci na slavnost M. J. Husa ve výši 5.000,- Kč ● byla prodloužena smlouva s 
Apoštolskou církví o pronájmu našich prostor k bohoslužebným účelům ● v únoru byla na první postní neděli 
vysluhována večeře Páně a jedny bohoslužby vedla sestra kurátorka ● do sboru se přistěhovala sestra Klára Přindišová ● 
byl vypracován přehled o hospodaření v roce 2020 a sestaven rozpočet na rok 2021 ● byla provedena revize seznamu 
členů s hlasovacím právem ● dvouletá revize kartotéky byla zakončena uvedením nového počtu členů sboru (195) do 
evidenčního dotazníku ČCE ● v březnu byl v rámci nouzového stavu vyhlášen zákaz cestování mezi okresy a bohoslužeb 
se tak mohli účastnit jen obyvatelé Lysé a Milovic ● bratr farář začal opět roznášet a poštou i emailem rozesílat kázání ● v 
našem kostele jsme se v úzkém rodinném kruhu rozloučili se sestrou Radislavou Jeníkovou, která zemřela ve věku 88 let ● 
v rámci biblických a jiných povídání nám Martina Svobodová on-line přiblížila své svatojakubské putování do Santiaga de 
Compostela ● od města Lysá nad Labem jsme obdrželi dotaci na připravovanou Noc kostelů ve výši 10.000 Kč a z 
„Programu na činnost společenské organizace pracující s dětmi do 18 let“ pak dotaci ve výši 76.110,- Kč ● vykonali jsme 
sbírku na evangelický tisk a zapojili jsme se do postní sbírky na pomoc dětem syrských uprchlíků ● 
 
 

PRO MALÉ I VELKÉ LUŠTITELE 
Eva Provazníková, koordinátorka práce s dětmi    

Najdi a zaškrtej všechna níže napsaná slova ve vedlejší osmisměrce. 
Zbývající písmena pak vytvoří jméno důležité postavy z příběhu. 

PÁTEK  ANDĚL  NOVINA 

PŘÁTELÉ  JEŽÍŠ   SOBOTA 

VCHOD  UTÉCT  PLÁČ 

HROB   MUŽ   KÁMEN 

DVA   OTEVŘEN  HROBKA 

OČI   ODVALEN  DOBRÝ 
 



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 
 

 
vokálně-experimentální soubor Affetto 
zahraje na slavnosti k památce mistra 
Jana Husa v evangelickém kostele  

6. července 2021 

 

PRAVIDELNÉ SBOROVÉ AKTIVITY (dle aktuální situace) 
 

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 
 19.00 - 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 děti na faře v Lysé  
 16:00 - setkání rodičů s dětmi v evangelické „škole“ v Lysé (1. v měsíci) 
 19.00 - před-konfirmační příprava (dvouletý cyklus) 
 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 
 

 

PŘEHLED NAŠICH SBOROVÝCH SHROMÁŽDĚNÍ O VELIKONOČNÍCH SVÁTCÍCH 

 
ZELENÝ ČTVRTEK 1. dubna 
19:00 hod. Připomínka poslední večeře on-line. Poslech hudby a četba pašijí, 
tentokrát spojené s pohodlím vlastních domovů. Provázet nás bude skupina 
Spirituál kvintet. Odkaz pro připojení na webu sboru. 
 

VELKÝ PÁTEK 2. dubna 
9:00, 10.30 hod. Připomínka Kristova ukřižování – bohoslužby s večeří 
Páně v evangelickém kostele v Lysé pro přihlášené telefonem, SMS nebo emailem. 
 

NEDĚLE VZKŘÍŠENÍ 4. dubna 
9:00, 10.30 hod. Bohoslužby s večeří Páně v evangelickém kostele v Lysé 
pro přihlášené telefonem, SMS nebo emailem. 

 
 

NABÍDKA POMOCI V TĚŽKÉ DOBĚ 
 

POMOC VE FINANČNÍ TÍSNI 
Nabídka finanční pomoci je určena členům sboru, kteří se 
díky mimořádné situaci ocitli bez prostředků. Případné žádosti 
budou posuzovány individuálně. 
 

NABÍDKA PRÁCE 
Jedinci, který se díky mimořádné situaci ocitl bez práce, je 
určena finanční pomoc v podobě placené brigády. Pracovník by 
měl být doporučen členem sboru. 
 

PASTORAČNÍ A DUCHOVNÍ POMOC 
Na níže uvedeném čísle je br. farář k dispozici k rozhovorům, ve 
farní kanceláři k individuálním setkáním a na požádání 
k pastoračním návštěvám.  
 
 

  SOUHLAS S 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. 

 


