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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.“  Mt 25, 5-8

   O událostech velikonočního jitra nám každý z evangelistů podává zprávu trochu jinak.
Samotní evangelisté neřeší podrobnosti ani nepodávají detaily, jak se to všechno přesně
stalo. Je zřejmé, že o to vůbec nejde. Jde o zvěst, o poselství, které všechny tyto zapsané
příběhy v sobě nesou, a ke kterému ukazují. K tomu, co je skutečně důležité. Smrtí život
nekončí.  Ježíš  byl  vzkříšen,  Jeho  přítomnost  tady  ve  světě  nekončí.  „Není  zde:  byl
vzkříšen.“ Anděl, který předává Boží zprávu, v dalším z evangelií mládenec, jinde dva
muží v bílém rouchu, u Jana samotný Vzříšený, kterého si Marie splete se zahradníkem –
ti všichni, ráno první den po sobotě, zvěstují Marii, ženám, prvním svědkyním vzkříšení,
radostnou zprávu, která je nad lidské chápání. Lidská úzkost se mění v hmatatelný úžas a
údiv nad aktivitou Boží lásky, nad Božím činem. Byl vzříšen – samotný Bůh ho vzkřísil, k
Ježíšovi se přiznal. To, co Ježíš zde na zemi představoval, to má u Boha budoucnost.
Tragika Velkého pátku nemá poslední slovo. Vzkříšením se otevírá nový začátek. Život
vítězí  nad smrtí.  Lidský život  je  pomíjivý  a konečný,  má svou tragickou dimenzi,  ale
velikonoční jitro k nám přichází se zprávou, že velkopáteční smrtí vše nekončí. „Není
zde:  byl  vzkříšen.“  Svatopluk Karásek o této ohromné zkušenosti  vzkříšení  píše:  „Zlá
moc, ať je to rakovina, ať je to kat, ať je to násilí všeho druhu, nemá poslední šanci. Ještě
je tu prostor Kristem vydobytý, který nikdo nemůže zrušit. A to mohlo být pro mnoho
lidí v minulosti, v různých utrpeních doopravdy nadějí.“ Život vítězí nad smrtí. Láska
Boží překoná i smrt. „Není zde, byl vzkříšen.“
   Anděl vysílá ženy, aby si svoji velikonoční zkušenost nenechávaly pro sebe, ale aby šly
rychle  povědět  jeho  učedníkům,  že  byl  vzkříšen  zmrtvých.  Zůstává  společenství  jeho
následovníků,  jeho  věrných,  ke  kterým  anděl  posílá  ženy  s  úkolem  říci  jim  o  této

radostné události. Velikonoční zpráva
se také letos bude snažit dostihnout i
nás, kteří se hlásíme k odkazu Ježíše
Krista. My nemusíme být nijak zvlášť
vybaveni. Vzpomeňme na ony prosté
ženy, které chodily s Ježíšem a šly se
nedělního  rána  podívat  k  hrobu.
Nebály se jít. Nebály se jednat. Šly s
otevřeným srdcem,  s  citem,  se  svým
rozumem,  se  svojí  výbavou.  A
velikonoční  událost  se  před  nimi
otevřela a ony ji měly nést dál.... .  

   Milé sestry a milí bratři, evangelium o Bohu, který nás zahrnuje do vítězství své lásky si
letos budeme připomínat o velikonočních svátcích. Chci vám všem popřát, abyste tuto
Boží lásku poznali, a aby se vám stala povzbuzením na vašich životních cestách.  

Miloslava Hofmanová, administrátorka sboru

ZVEME VÁS NA PRAVIDELNÁ  SBOROVÁ SHROMÁŽDĚNÍ:

středa: 10:00 - bohoslužby na zámku v domově seniorů, sudé týdny
15:15 - biblická pro děti v ZŠ B. Hrozného, nám. B. Hrozného, Lysá n. L.

pátek: 15:00 - setkání maminek s dětmi ve sborovém sále, „škola“ (1. v měsíci)
dle dohody - schůzka mládeže ve sborovém sále, „škola“

neděle: 9:00 - bohoslužby v kostele
- při bohoslužbách je pro děti připraven samostatný program

14:00 - bohoslužby v Čelákovicích, v modlitebně Církve bratrské, 
   Vašátkova ulice 288, (vždy 2. a  4. neděli v měsíci)

POZNAMENJETE SI 
DO KALENDÁŘE:

SBOROVÉ AKCE:

2. dubna
Sborový den se společným 
obědem, hostem bude církevní 
kantor br. L. Moravetz.

17. dubna, od 16:00 hod.
Trio Gratia, koncert v 
evangelickém kostele.

1. května (příp. 8. května)
Sborový výlet pro rodiny s 
dětmi do Litoměřic.

19. května
Benefiční koncert dětí, výtěžek 
je určen na rekonstrukci fary.

9. června
Noc kostelů – otevíráme naše 
prostory všem příchozím.

24. červan
Společné přespávání dětí a 
mládeže ve škole.

6. července
Slavnost M. J. Husa, hostem 
bude G. F. Reininghouse, 
vystoupení hud. sk. Svatopluk.

SENIORÁTNÍ AKCE:

21. - 23. dubna
Jarní seniorátní dny mládeže.

6. května
Seniorátní autobusový zájezd 
do Litoměřic.

13. května
Výlet seniorátní mládeže.

14. května
Instalace br. faráře J. Šamšuly 
v Litoměřicích.

18. - 20. května 
3. zasedání 34. synodu ČCE

27. - 28. května
Seniorátní setkání mladší 
mládeže.

28. května
Seniorátní rodinná neděle 
v Nymburce.



PŘEHLED NAŠICH SBOROVÝCH SHROMÁŽDĚNÍ O VELIKONOČNÍCH  SVÁTCÍCH:

KVĚTNÁ NEDĚLE – 9. dubna
9:00 hod.   - bohoslužby v evangelickém kostele v Lysé nad Labem
14:00 hod. - bohoslužby  v modlitebně Církve bratrské v Čelákovicích

VELKÝ PÁTEK – 14. dubna
9:00 hod.   - bohoslužby s Večeří Páně v evangelikém kostele v Lysé nad Labem

VELIKONOČNÍ NEDĚLE – 16. dubna
9:00 hod.   - bohoslužby s Večeří Páně v evangelikém kostele v Lysé nad Labem
14:00 hod. - bohoslužby s Večeří Páně v modlit. Církve bratrské v Čelákovicích

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ – 17. dubna
16:00 hod. - koncert Trio Gratia v evangelickém kostele v Lysé nad Labem

...co řekli o vzkříšení:

„Pravda vzkříšení je jako velký strom: můžeme odříznout pár větví, o kterých si
myslíme, že jsou to pouhé legendy, ale základní kmen zůstává silný.... . To, že
strom dále roste, si žádá vysvětlení: kritikové přišli s rozličnými teoriemi, nebyly
však přesvědčivé natolik, aby strom vyvrátily.“ John Morris

„Věřím ve vzkříšení stejně jako věřím ve svítání: protože ho vidím, ale mnohem
víc, protože v jeho světle vidím všechno ostatní.“ C.S.Lewis  

„Ve vzkříšení u mě dochází,  kdykoliv po selhání nezůstanu ležet, kdykoliv po
nějakém neúspěchu nerezignuji, kdykoliv se po nějakém ztroskotání nevzdám,
nýbrž začnu zase od začátku,  v důvěře,  že sám Kristus  mě vezme za ruku a
napřímí mě. A vzkříšení na mne bude čekat, až umřu. Smrt není konec, nýbrž
začátek  nového  života,  nové  svobody,  nové  lásky,  která  ukojí  všechnu  mou
touhu po lásce.“ Anselm Grün

„Velikonoční události jsou největším zázrakem Ježíšova života a můžeme říci, že
na nich stojí celé křesťanství: Kristus vstal z mrtvých a tím potvrdil pravdivost
svého učení. Křesťanská víra nám dává jistotu, že smrtí se vše nekončí, že smrt
není tečkou za naším životem, ale že následuje zmrtvýchvstání: život, který již
nepodléhá zákonům tohoto vesmíru.“ Max Kašparů

ZEPTALI JSME SE DĚTÍ A MLÁDEŽE VE SBORU NA VELIKONOCE – MALÁ ANKETA

1. otázka:    Co vás napadne, když se řekne slovo Velikonoce?

odpovědi dětí v nedělní škole: pomlázka, vajíčka, koledování, Ježíšek na kříži, beran, 
holky rozdávají vajíčka za to, že jim kluci dají na zadek

odpovědi mládeže: pomlázka, králíčci, vajíčka a čokoláda, naštvaný holky, 
naděje, bohoslužby, jaro, půst

2. otázka:    Na co se o Velikonocích nejvíc těšíte?

odpovědi dětí v nedělní škole: na sladkosti, na prázdniny, na volno, na vajíčka, 
na mlácení, ...že si přispíme 

odpovědi mládeže: na setkání, na nádivku, na beránka, na rodinu, na prázdniny, 
na barvení vajíček

3. otázka:    Představ te si, že se vás někdo zeptá, co to jsou Velikonoce? 
 Co mu odpovíte?

odpovědi dětí v nedělní škole: je to křesťanský svátek / je to svátek ukřižování 
a vzkříšení Ježíše Krista / je to svátek, který si nejvíce 
užijí děti / je to svátek ukřižování Ježíše, zaťukala bych 
mu na čelo jestli má dutou hlavu (myšleno asi tazateli) 

odpovědi mládeže: radost, svátky založené na zmrtvýchvstání ukřižovaného Ježíše 
Krista, ale i ateisté slaví Velikonoce jako zvyk asi bychom popsali 
tradici - pomlázku, vejce...



CELKOVÁ REKONSTRUKCE FARY ZDÁRNĚ POKRAČUJE 
Hynek Brynych, místokurátor

Na  podzim  loňského  roku  započala  rozsáhlá  rekonstrukce  fary,  při  které  byla
vybourána též převážná část stropů mezi přízemím s prvním patrem.  Došlo ke
změnám dispozice tak, aby stavba v rámci možností, s ohledem na její stáří, plnila
požadavky na současné bydlení. V bytě faráře tak vznikla jedna cca 50 m2 velká
místnost s kuchyňským koutem a vzhledem k velikosti bytu bylo nutno dobudovat
též  druhé WC, aby byly splněny požadavky současných norem.  Byt  v  přízemí,
který by měl být využíván kostelníkem, bude mít vlastní sociální zařízení. Stávající
koupelna  a  WC  bude  přestavěna  na  dámské  a  pánské  záchody  pro  sborové
místnosti v přízemí. Součástí rekonstrukce jsou i kompletní nové rozvody plynu,
odpadů, vody, topení a elektroinstalace. 
Rozpočtované náklady na stavbu byly 2,743,321 Kč bez DPH, rozpočtovaná částka
s DPH pak činila 3,154,819 Kč. Během postupu prací se ukazuje, že je značný rozdíl
mezi plánovanými náklady a skutečností, co se týká jednotlivých položek. Pokud však stavbu spatřujeme jako celek, tak se

vícepráce  a  úspory  do  značné  míry  vzájemně  kompenzují  a
nemělo by dojít k zásadnímu navýšení projektovaných nákladů,
pokud  bude  zachován  původní  rozsah  projektu.  Je  třeba
upozornit, že rozpočtované náklady byly na stavbu, nikoliv na
vnitřní vybavení sborových místností a místností obou bytových
jednotek.  Je  třeba  proto  dále  počítat  zejména  s  náklady  na
kuchyňské  linky,  včetně  spotřebičů  a  na  vybavení  sborových
místností, ve kterých by měla být i pracovna nového faráře. Lze
tak  předpokládat,  že
tyto  dodatečné  náklady
překročí částku dvou set
tisíc  korun.  Na  začátku
března bylo proinvesto-
váno  cca  813,404,  tj.
zhruba  25%  předpoklá-
daných  nákladů.  Jako
zdroje  financování  sbor
použil  dotaci  z  Města

Lysá nad Labem a Ministerstva kultury na regeneraci městských památkových zón
ve výši 378 tis. Kč, dále čerpá dotaci od HEKSu ve výši 1 milion korun a dar z
Jeronýmovy jednoty ve výši 300 tisíc korun. 

pokračování na poslední straně dopisu

KAŽDÝ MĚSÍC SE V NAŠEM SBORU PRAVIDELNĚ SETKÁVAJÍ MAMINKY S DĚTMI
Markéta Fajmonová, presbyterka

Jednou z tradičních akcí sboru je i pravidelné setkání maminek s dětmi, obvykle první pátek v měsíci od 16h. Občas k nám
zavítají (a jsou zváni) i tatínkové, případně jiní rodinní příslušníci. Po znatelném demografickém propadu ve sboru byl
impulsem pro tyto pravidelné schůzky nárůst počtu malých dětí, z nichž se některé potkávaly v nedělní škole. Přívětivý
areál a zázemí školy k takovým aktivitám přímo vybízel. Zároveň i rodiče dětí, a to nejen matky na mateřské dovolené,
přivítali  možnost  sejít  se  při  méně  formálních rozhovorech s  cílem podnítit  sboro vý  život  a  s  chutí  sdílet  podobné
hodnoty. V průběhu několika let se vytvořila skupina dětí, které mají pozitivní pouto ke sboru i k jeho areálu, jsou spolu
rády a podílejí se na plánování dalších aktivit s dětskou účastí (divadla, výlety, společné tábory). Páteční schůzky byly také
inspirací pro rodiče, jak přispět ve prospěch sboru organizací akcí, jako jsou vánoční setkání se zpěvem či dobročinné
bazárky či koncerty. Rodiče s dětmi nechtějí  ani v dnešní nelehké situaci rezignovat na tyto zpestřující okamžiky 
a rádi mezi sebou přivítají další zájemce. 



REKONSTRUKCE FARY POKRAČUJE
dokončení příspěvku ze třetí strany

Ostatní  finanční  prostředky  jsou  ze  zdrojů  sboru.  Lze
předpokládat,  že  projekt  rekonstrukce  fary  bude  finančně
zajištěn. Není však možné dále rozšiřovat projekt, naopak by
bylo z hlediska obezřetnosti vhodné, aby se sbor rekonstrukcí
zcela nevyčerpal  a měl  nějaké finanční zdroje v rezervě na
případné nenadálé potřeby. 
Z  hlediska  organizace  stavby došlo  k  rozdělení  úkolů  mezi
aktivní členy sboru, kteří si dobrovolně „rozebrali“ stavební
práce  po  jednotlivých  etapách,  takže  došlo  k  jistému
rozmělnění  povinností.  Nutno  však  dodat,  že  i  tak  se
domnívám,  že  někteří  členové  sboru  jsou/budou  značně
zatíženi rekonstrukcí fary, více, než je dlouhodobě únosné. 
Závěrem chci poděkovat všem členům sboru, kteří vzali vážně
potřeby sboru a sbor finančně či svým pracovním nasazením
podpořili.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ NAŠEHO ŽIVOTA JE I STAROST O FINANČNÍ PROSTŘEDKY
Miloslava Hofmanová, farářka

    Ani v tomto sborovém dopise nemůžeme zamlčet starost o hmotné potřeby našeho sboru. Kromě vlastního provozu a
nemalých investic do zmíněné celkové rekonstrukce fary – má sbor také závazky vůči seniorátu a církvi. Každý obsazený
sbor je povinen ročně odvádět tyto platby:  personální fond: 100.000,- Kč,  seniorátní repartice: 6.000,- Kč,
celocírkevní repartice: 31.760,- Kč. O to více si v tomto ohledu vážíme Vašeho odpovědného přístupu a upřímně
Vám děkujeme za Vaši obětavost. V našem sboru v roce 2016 dosáhla průměrná částka saláru 3.465,- Kč při počtu 92
platících osob. 
    V naší církvi je placení saláru věcí zcela dobrovolnou. Není stanovena žádná povinná výše příspěvku, ale existuje přijaté
doporučení:
Církev  (sbor)  od svého člena očekává  pravidelný  příspěvek,
který  by  měl  odpovídat  finančním  možnostem  rodiny.  Je
běžné a vhodné uvažovat v procentech (nikoli v promile) ze
svého  ročního příjmu.  Podle  doporučení  řádů bychom měli
dávat salár ve výši 5% z čistého příjmu. Kdyby se většina členů
naší církve držela tohoto doporučení, plně by stačila i částka
nižší.
    Příspěvky, dary, saláry není nutné platit najednou (jednorázově), ale je možné je zasílat např. v pravidelně měsíčních
intervalech. Tento způsob plateb nezatěžuje rodinný rozpočet a navíc sboru umožní lépe předvídat příjmy a plánovat

výdaje.
    
Své finanční příspěvky můžete zasílat  přímo na  sborový
účet 240 038 7805 / 2010, v takovém případě uveďte
do  zprávy  pro  příjemce  své  jméno  a  účel  platby.  Platby

přojímáme  také  v
hotovosti,  nejlépe
po  bohoslužbách
přímo u pokladníka
bratra M. Soukupa.
Všem  štědrým  dár-
cům děkujeme. 

Slovo závěrem: Každý ať  dává podle toho,  jak se  ve svém srdci  předem rozhodl,  ne s  nechutí  ani  z  donucení,  vždyť
radostného dárce miluje Bůh. 2K 9,7

ROZESÍLÁNÍ SBOROVÉHO DOPISU EMAILEM:

Nabízíme možnost rozesílání sborového dopisu v elektronické podobě. Pokud o tento způsob 
zasílání máte zájem, stačí se zapsat v kostele na připravený formulář anebo nás upozorňete 
emailem zaslaným na adresu:  lysa@evangnet.cz


