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Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišly Marie z Magdaly a jiná 
Marie, aby se podívaly k hrobu. A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně 
sestoupil z nebe, odvalil kámen a usedl na něm. Jeho vzezření bylo jako blesk a jeho 
roucho bílé jako sníh. Strážci byli strachem z něho bez sebe a strnuli jako mrtví.  
Anděl řekl ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není 
zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel. Jděte rychle povědět 
jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých; jde před nimi do Galileje, tam ho spatří. 
Hle, řekl jsem vám to.“ Tu rychle opustily hrob a se strachem i s velikou radostí běžely 
to oznámit jeho učedníkům. A hle, Ježíš je potkal a řekl: „Buďte pozdraveny.“ Ženy 
přistoupily, objímaly jeho nohy a klaněly se mu. Tu jim Ježíš řekl: „Nebojte se…“  

Matoušovo evangelium 28, 1-10 
 

Letošní velikonoční svátky vzkříšení oslavíme tak trochu zpovzdálí. Těm, kteří mají 
rádi slavnostní atmosféru bohoslužeb, bude možná smutno. Bude chybět společný zpěv 
desítek hlasů, modlitba, dotyk Krista v hostině chleba a vína.  

Zpovzdálí se ve velikonočním textu dívají také ženy, mezi nimi Marie z Magdaly či 
Marie, matka Jakubova a Josefova. Zpovzdálí přihlíží Ježíšovu skonu, zpovzdálí drží 
smutek u Ježíšova hrobu. Zatímco chlapi, Ježíšovi učedníci, nikdy nechybí u toho podstatného v předešlém Ježíšově 
příběhu, nyní se někam ztratili. Vlastně, většina z nich se rozprchla už ten večer, kdy přišli vojáci s Jidášem Ježíše sebrat. 
Do třetího dne drží viditelný smutek pouze ženy. Doposud nenápadné, neviditelné účastnice evangelia přicházejí i nyní, 
třetí den od pohřbu, kdy už se každý snaží zapomenout. Je v tom silný cit. Láska, která bolí. Smrt milovaného člověka vás 
nutí zůstat s jeho tělem, i když se ostatní rozcházejí. A byť se podobné rituály v minulosti obklopily lidovými pověrami a 
záhrobními legendami, jejich základem je tento zdánlivě nesmyslný projev lásky. 

Evangelista Matouš neříká, že by přítomnost žen měla praktický důvod. Nepřichází vykonat další pohřební úkony, ba ani 
položit kytky ke hrobu. Vždyť hrob je hlídán. A ony sedí asi vpovzdálí. A smutně přihlížejí. Je to ale jiné přihlížení než 
vzdálené přihlížení davů. Rozdíl je v účasti, v osobním zájmu, ve vnitřní emoci, bolesti, lásce. Je to přihlížení, které touží 
po kontaktu; jen vyskočit a běžet blíž, kdyby to šlo. 

Úplně jinak vypadá přihlížení lidí zvědavých, bez touhy se zaplést, vstoupit do osobnější roviny, připustit si Krista k tělu. 
Už dříve tak přihlížely davy Ježíšovým uzdravováním i kázáním. S jistou zvědavostí si vychutnat, co jim bude předvedeno, 
a pak jít zase svojí cestou. Nezúčastněně přihlížet lidem jde, ba umí to i v kostele, odstup se stal fenoménem doby. Vztahy 
po síti jsou navzdory spoustě smajlíků poněkud neosobní. Bohoslužby po síti k odstupu přímo svádí. V našem 
velikonočním příběhu vede opravdový zájem, opravdová láska např. k usednutí u hrobu. Byť daleko, zpovzdálí. Ty ženy 

tam nejsou, aby byly vidět, aby 
okázale demonstrovaly svou 
věrnost. Ony být vidět naopak 
nesmějí. Ani nepřišly ze zvědavosti a 
touhy po senzaci. To by tam nebyly i 
třetí den, kdy už nikdo z učedníků 
nic podobného nečeká. Ony jsou 
tam asi opravdu a jen kvůli své lásce 
ke Kristu. 

S Bohem se dá být i zpovzdálí. Ale 
také se dá s ním nebýt. Rozdíl je 
vtom, že kdyby to jen trochu šlo, byli 
byste blíž. A ještě blíž. Tak jako se 
toužíte s někým držet za ruku, ale 
občas si musíte jen telefonovat. 
Rozdíl je v osobní účasti. A ta se 
nějak projevuje, nějak se prostě 
pozná. A hlavně ji eviduje, a těší se 
z ní, Bůh sám. 

Ještě že ty ženy v evangeliu máme. 
Ony jsou první, za kterými Kristus 
přijde. Jsou na cestě, snad trochu 
vyděšené z tyátru kolem prázdného 
hrobu, kde ve skutečnosti žádný 
Bůh nebyl. Snad trochu pobavené 

POZNAMENEJTE SI 
DO SVÉHO KALENDÁŘE: 

 

31. května 2020 (neděle) 
9.00 Svatodušní neděle, dle situace 
s večeří Páně a křty 
 

květen-červen (pá-ne) 
jarní sborový výlet do Telecí na 
Vysočinu s možností pobytu 
 

5. června 2020 (pátek) 
18.00-22.30 Noc kostelů 
v evangelickém i katolickém areálu 
 

13-14. června 2020 (so-ne) 
Spaní na faře - akce pro děti 
 

6. července 2020 (pondělí) 
18.00 Slavnost k památce 
M.J.Husa v kostele 
 
 
 

Obrazy ze života Krista - James Tissot (1836-1902) 



vedoucí katedry biblistiky a judaistiky HTF UK 
doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D. na sborovém dni 

v březnu 2019 

nad tím, jak ti, kteří hlídali mrtvého, stáli sami jako mrtví, bledší než stěna. Jsou na cestě za svými bratry ve víře, za těmi 
chlapy pařezovitými, kteří na nějaké emoce asi moc nedají. A na té cestě pryč, na té cestě tří dnů, po které oplakávaly 
Krista, na té cestě je Ježíš náhle s nimi. A přichází objetí (já věřím, že ne jen nohou) a povídání a radost. A první, co jim 
Ježíš po pozdravu řekl, bylo, aby se nebály. Není žádné překážky, žádné vzdálenosti, žádné moci, která by rozbila pouto 
vzájemné lásky mezi Bohem a člověkem. 

Ty ženy se předtím nemohly Krista dotknout, být s ním, proto se nyní Kristus dotýká jich a je s nimi. Stráže, které měly 
naopak jakémukoli bližšímu kontaktu zabránit, spatří možná anděla a hrůzné a mystické věci, ale nikdo je neobejme. A 
potěší je snad až úplatek, který později dostanou od představitelů tehdejší „církve“.  Ženy se těší z Boží přítomnosti. A ta 
nyní skýtá naději, že ani hrob není definitiva těch, kteří mají Krista rádi. Klidně zpovzdálí, když to jinak nejde.       

                                farář Lukáš Pešout  

  

ZPRÁVA O SPRÁVĚ SBORU V ROCE 2019 
Dagmar Férová, kurátorka sboru  
 

Když se ohlédnu za rokem 2019, tak ho hodnotím jako rok klidný, ve 
kterém nebyly žádné velké zvraty. Po stránce administrativní i 
pracovní považuji za největší událost loňského roku vykácení aleje tújí 
a následný úklid pod kostelem. Další významné události ve věci správy 
sboru se nyní pokusím shrnout v několika bodech:  

 Na základě přijatých pravidel (viz minulé sborové dopisy) 
revidovalo staršovstvo seznam členů s hlasovacím právem.  

 Místokurátor Petr Kopecký pečoval svědomitě o nájemní a 
pachtovní smlouvy našeho sboru. 

 Podařilo se nám zrealizovat projekt ozvučení kostela. Na tuto akci 
jsme zažádali o dotaci z církevního fondu na Diakonické projekty. 
Obdrželi jsme 70.000,- Kč. Celkové náklady byly 90.700,- Kč.  

 Z rozhodnutí minulého sborového shromáždění uzavřel sbor 
smlouvu o spolupráci a finanční podpoře s Domácím hospicem 
Nablízku a Farní charitou Lysá nad Labem. Hospic budeme 
podporovat částkou 15.000,- Kč/rok, Farní charitu pak částkou 
3.000,- Kč/rok. 

 V loňském roce se velmi zvýšil zájem o pronájem sborových 
prostor - ať už na koncerty, schůzky (např. skauti, vedoucí tábora 
v Bělči), konference (např. o Bedřichu Hrozném), soustředění 
(např. bohoslovců) a kroužky (včelaři). V roce letošním přibyly 
pravidelné bohoslužby Apoštolské církve. Staršovstvo proto určilo 
pravidla, podle kterých se pronájmy řídí. Pro vylepšení komfortu 
vícedenních pobytů byla zřízena sborová sprcha. 

 Mnoho času bylo věnováno revizi kartotéky. S ní souvisely odeslané upomínky platby saláru i následné vystoupení 
řady evidovaných členů z evidence Českobratrské církve evangelické. Smutným faktem zůstává, že neochota platit 
salár a nepřítomnost na sborových aktivitách jdou většinou ruku v ruce.  

Děkuji Vám všem, kteří navštěvujete bohoslužby, děkuji Vám, že 
je pro Vás Bůh důležitý. A přeji Vám odvahu i sílu svědčit o své 
víře ve světě kolem nás. A nebojte se, vždyť sám Hospodin říká: 
„…já sám budu s tvými ústy a budu tě učit, co máš mluvit.“ (Ex 
4,12)  
 

ZPRÁVA HOSPODÁŘSKÁ a STAVEBNÍ  
Miloslav Rašín, hospodář sboru 
 

Jistě mi dáte za pravdu, že areál našeho sboru má jedinečné místo 
ve městě. Shodují se na tom nejen účastníci sborového života, ale 
i náhodní návštěvníci při různých akcích. Tento areál ale 
potřebuje stálé opravy a údržbu.  Rád bych vám připomenul 
práce, které jsme v roce 2019 brigádnicky provedli: 

Opravili jsme, obrousili a natřeli vstupní a boční dveře do kostela, 
uspořádali archiv, vykáceli a zlikvidovali túje u kostela, vyrovnali 
terén, odstranili pařezy, vyměnili vývěsní desku u vrat, opravili 
stříšku kiosku plynoměru, připojili sborovou kuchyň na městský 
vodovod (včetně vybetonování prahu a opravy podlah ve sklípku 
pod školou), na jaře jsme prořezali ovocné stromy, obryli dlaždice 
cesty mezi dvorem a kostelem a vyměnili poškozené latě plůtku, 
přilepili uvolněné dlaždice teras, vyčistili žlaby, provedli 
svépomocí bourací práce při budování sprchového koutu 



vymalovali jsme jej po dokončení, zlikvidovali jsme betonovou nádrže u rohu kostela, napojili odpad a dobetonovali žlab a 
provedli terénní úpravy, zateplili dveře sprchy, fary a školy montáží těsnících kartáčů, odstranili náletové rostliny u 
schodů na kostelnickou zahradu, opravili kytování a zavírání oken ve škole, připravili a navařili železnou armaturu do 
základu pod spadlou zeď za tújemi. 

Firmy pak zrealizovaly následující zakázky: Byl instalován odvlhčovací přístroj na faře, vybudován sprchový kout na 
starém WC u fary, provedeno ozvučení kostela, dozděna chybějící spadlá zeď za tújemi pod kostelem a provedena revize a 
doplnění počtu hasicích přístrojů a požárních směrnic. 
 

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ SBORU 
Lukáš Pešout, farář sboru    

Bratři a sestry v Kristu, pomalu končím svůj druhý rok ve Vašem sboru. Za tu dobu jsem měl čas se s mnohými z Vás 
poznat a mnohé z Vás si zamilovat. Mnohé mne také naplňuje radostí a úctou. Vaše hojná přítomnost na bohoslužbách, 
Vaše projevy zbožnosti. Rádi a procítěně zpíváte, míváte zavřené oči při přijímání večeře Páně, vím, že mnoho z Vás uléhá 
s modlitbou na rtech. Vážím si i Vašich úsměvů, zájmu o teologii, přátelské vzájemnosti. Až neuvěřitelná je Vaše 
pracovitost, vždyť v minulém kalendářním roce jste na sborových brigádách odpracovali v cca osmnácti lidech 9 dní a v 
dalších 31 dnech přicházeli pomoci alespoň jednotlivci. Ve sboru nalézám i mnoho nadšených učitelek (a učitele) dětí, 
několik nadaných hudebníků, soudržnou střední generaci, silnou a po setkání toužící generaci starší. 

Letos nás čeká volba nového staršovstva. Ohlédnu-li se za staršovstvem končícím, vidím 6 let neuvěřitelné práce a péče. 
Toto staršovstvo dokázalo sbor převést skrz náročnou rekonstrukci interiérů fary, střídání farářů, stoupající finanční 
nároky církevního ústředí. Téměř každý ze staršovstva měl nějaký úkol, spolupráce s pracovitou sestrou kurátorkou je pro 
mne velikým potěšením. Svým způsobem je mi líto, že jsem s tímto staršovstvem mohl spolupracovat „jen“ dva roky, byť 
se samozřejmě těším i na presbytery nové. 

Přes právě řečené je třeba si přiznat, že náš sbor není zdaleka tak velký, jak by se dle jeho kartotéky mohlo zdát. V 
minulém roce jsme se pokusili kartotéku revidovat, okolo 250 evidovaných členů po leta neplatí žádný salár a sborového 
života se nijak neúčastní. Ukazuje se, že mnozí z nich o své evidenci nevědí, či jsou evidováni omylem. Vážíme si proto 
každé reakce a upřesnění, byť jde o reakci odmítavou či o žádost vypsání z evidence. Ke konci roku 2019 evidujeme 350 
členů, pouze 108 z nich ovšem zaplatilo salár a 103 má hlasovací právo. V loňském roce byla do sboru pokřtěna Noemi 
Soukupová, Júlie a Irena Urbanovy a Sebastián Kaduk, dva pokřtění lidé pak do sboru přistoupili. 

Mám za to, že bohoslužby a s nimi spojené sborové dny jsou centrem sborového života. V ekumenickém duchu jsme se 
sešli především s místními římsko-katolickými křesťany při dvou bohoslužebných příležitostech (Putování z kostela do 
kostela a modlitba Taizé v rámci Noci kostelů). Začali jsme nabízet různé bohoslužebné formy, jakými jsou bohoslužby 
rodinné či nešporní (podvečerní, s důrazem na zpěv, čtení a modlitbu). Radostně přijímané bohoslužby v Domově seniorů 
Na Zámku se proměnily v jakousi formu povídání nad biblickým příběhem, bohoslužby v Čelákovicích jsme naopak na 
konci roku ukončili. 

Sbor samozřejmě nabízel a nabízí další příležitosti ke společně strávenému času. Radost mám především z tzv. Biblických 
a jiných povídání, kde moudrost judaismu probouzí až nečekaný zájem. Absence letního tábora pro děti vynahrazuje 
zimní pobyt na horách, nicméně nízký zájem dětí i rodičů o aktivity pro samotné děti odhaluje současné specifikum tohoto 
sboru. Je to sbor rodinný, účast celých rodin na aktivitách i bohoslužbách je devizou i určujícím limitem. Práce s dětmi 
mimo neděli je sice radostná, ale nikoli pro budoucnost sboru zásadní. Mládež a teenageři přichází (většinou s rodiči) na 
bohoslužby, ale o setkání zvlášť zájem příliš nemají. Tento sbor vskutku tvoří lidé přicházející na nedělní bohoslužbu. Ti 
jsou jeho budoucnost a radost zároveň. 

Všechny zprávy i statistiky najdete v plném znění na webových stránkách sboru. Stejně tak i aktuální 
informace o sborových aktivitách, kázání či odkazy ke sledování bohoslužeb on-line a v TV. Sledujte: 

www.lysa.evangnet.cz 

 
CO SE UDÁLO  
Dagmar Férová, kurátorka sboru 

● v prosinci byla zahájena oprava rozpadlé opukové zdi pod 

kostelem ● proběhla seniorátní sbírka na zakoupení schodolezu 

pro domov seniorů Diakonie Střední Čechy v Libice nad Cidlinou 

a pro obyvatele téhož domova jsme připravili vánoční balíčky ● 

sešla se mládež a ozdobila stromeček ● na poslední adventní 

neděli zahrály děti muzikál „Narozené dítě“ a byly obdarovány 

vánočními balíčky ● ke štědrovečernímu nešpornímu zpívání 

koled a čtení evangelia v kostele uvařil br. farář vánoční punč a 

rozdával betlémské světlo ● na Boží hod vánoční byly v Lysé i 

v Čelákovicích bohoslužby s Večeří Páně a 7. 714,- Kč bylo 

vybráno na bohoslovce ● rozhodnutím staršovstva byly ukončeny 

bohoslužby v kazatelské stanici Čelákovice a několika pravidelným účastníkům těchto bohoslužeb byla nabídnuta možnost 

nedělní dopravy do Lysé  ● starší generace si při promítání fotografií připomněla události roku 2019 ● v lednu bylo do 

našeho kostela nainstalováno zesilovací zařízení  ● prostory naší „školy“ začala každou neděli odpoledne pravidelně 

využívat k bohoslužbám Apoštolská církev ● ekumenické Putování z kostela do kostela započalo 18. ledna tradičně 

v katolickém kostele, společnou procházkou jsme přešli do kostela evangelického a posléze jsme popovídali při pohoštění 

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


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 
 

ve škole  ● podíleli jsme se na ekumenických bohoslužbách ve věznici Jiřice  ● popřáli jsme sestře Janě Vejnarové k jejím 

95. narozeninám  ● staršovstvem pověřená komise začala připravovat kandidátní listinu nového staršovstva  ● provedli 

jsme inventarizaci majetku  ● Ondřej Rašín provedl střední generaci „Tureckem nejen po stopách Bedřicha Hrozného“ ● 

hostující kazatelkou byla farářka Kateřina Roskovcová z Nymburka ● v únoru u nás hostoval farář Jiří Kvapil z Brandýsa 

nad Labem ● oslavili jsme význačné životní jubileum (90) s naším bývalým kurátorem Pravdomilem Šenkem ● byl 

vypracován přehled o hospodaření v roce 2019 a sestaven rozpočet na rok 2020 ● byla provedena revize seznamu členů 

s hlasovacím právem ● proběhla sbírka na Fond křesťanské služby ● 26 členů  našeho sboru vyrazilo na společný týdenní 

pobyt do Herlíkovic ● v našem kostele jsme se rozloučili se sestrou Martou Samolákovou, která zemřela ve věku 87 let ● 

v březnu jsme postní sbírkou podpořili školku pro syrské a libanonské děti v Bejrútu ● rozeslali upomínky o nezaplacený 

salár (minimální výše je 1.000,- Kč/rok) ● firma Farkaš dokončila opravu zdi před kostelem, provedla hydroizolaci školy, 

opravila spadlou zeď na kostelnické zahradě a prodloužila elektrický rozvod do zahrady ● 12. března byl v České republice 

z důvodu epidemie onemocnění COVID-19 vyhlášen nouzový stav a v našem sboru byly do odvolání zrušeny nedělní 

bohoslužby i další sborové aktivity 
 

 

PRAVIDELNÉ SBOROVÉ AKTIVITY (dočasně pozastaveno) 
 

středa: 10:00  - bohoslužby na zámku v domově seniorů, 2. a 4. týden v měsíci 
 16:30 - 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: 13:30 - základy křesťanského náboženství pro starší děti na faře v Lysé  
 16:00 - setkání rodičů s dětmi v evangelické „škole“ v Lysé (1. v měsíci) 
 18.00 - 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 
 
 

NABÍDKA POMOCI V TĚŽKÉ DOBĚ 
 

V době epidemie onemocnění COVID-19 se Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické v Lysé nad Labem rozhodl nabídnout různé formy pomoci. 
 

ROUŠKY 
Pro členy a přátele našeho farního sboru šijeme na faře roušky. Máte-li zájem, stačí se 
ozvat a rádi Vám je zavezeme domů a zanecháme např. ve schránce apod. Pro 
případnou desinfekci je stačí doma vyprat a vyžehlit. 
 

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 musí být doporučen členem sboru. 
 

PASTORAČNÍ A DUCHOVNÍ POMOC 
Na níže uvedeném čísle je br. farář k dispozici k rozhovorům. Rovněž pohřby jsou za 
dodržení omezeného počtu přítomných povoleny. 

 
  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. 

 


