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Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali
se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ Když to
uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém, svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich,
kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli: „V judském Betlémě: neboť tak je psáno u proroka:  „A ty Betléme v
zemi judské,  zdaleka nejsi  nejmenší  mezi  knížaty judskými,  neboť z tebe vyjde vévoda, který bude
pastýřem mého lidu, Izraele.“ Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda
ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl: „Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti; a jakmile je naleznete, oznamte mi,
abych se mu i já šel poklonit.“ Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před
nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a
uviděli dítě s Marií, jeho matkou, padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu.
Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země. Matouš 2, 1-12

VYDAT SE NA POUŤ

• zkrácené adventní zamyšlení profesora Radima Palouše,
 (*6.11. 1924 - †10.9. 2015), prvního porevolučního rektora UK

   V Matoušově evangeliu se o těch, kteří se klaní, píše jako o
„magoi“, mudrcích z východu – bez udání počtu. Jací to byli
mudrci? Zřejmě odborníci v hvězdopravectví, někdejší znalci
oblohy.  Neboť  to,  že  se  mají  pustit  na  cestu,  jim zvěstoval
jakýsi nezvyklý úkaz na nebeské báni.
   Představte si:  přírodní úkaz přiměje mudrce, aby opustili
své domovy a vydali se za neznámým cílem! Pro nás, dnešní,
jakoby  hvězdy  a  celá  příroda,  ztratily  tento  svůj  partnerský
hlas.  V  tomto  ohledu  jsou  hvězdy  němé,  jsou  jen  jakýmisi
bezduchými mechanismy. Teprve v druhé polovině dvacátého

století se hlas umrtvené přírody začal ozývat protestní vzpourou, totiž hlasem ničeného prostředí. Chtěli jste se mnou,
zemí, vodami, vzduchem, zvěří, rostlinami, s věcmi stvořeného světa zacházet bez porozumění? Nedbali jste, co vám říkají
vaši souputníci? Tak vás, lidi, tedy i my opouštíme! Tenkrát k mudrcům promluvila hvězda, dnes k mudrcům hovoří naše
planeta Země. Když tedy oni mudrcové uviděli onu hvězdu a porozuměli jejímu hlasu, vydali se na dobrodružnou cestu.
První jejich poselství, první poselství oné legendy tedy nabádá: je třeba vydat se na cestu, vydat se ze své zabydlenosti, ze
své egocentričnosti, a pokusit se putovat – kam? Ti mudrcové to najisto nevěděli – vždyť také bloudili! Svůj cíl teprve
hledali, vedeni nebeským znamením. (...pokračování na poslední straně)

PŘEHLED NAŠICH ADVENTNÍCH A VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB:

1. ADVENTNÍ NEDĚLE – 3. prosince
9:00 hod.   - bohoslužby s vysluhováním VP v evangelickém kostele v Lysé n. Lab.

2. ADVENTNÍ NEDĚLE – 10. prosince
9:00 hod.   - bohoslužby v evangelickém kostele v Lysé nad Labem
14:00 hod. - bohoslužby  v modlit. Církve bratrské v Čelákovicích, Vašátkova 288

3. ADVENTNÍ NEDĚLE – 17. prosince
9:00 hod.   - dětská vánoční slavnost v evangelickém kostele v Lysé nad Labem

4. ADVENTNÍ NEDĚLE a Štedrý den – 24. prosince
9:00 hod.   - bohoslužby v evangelickém kostele v Lysé nad Labem

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ – 25. prosince
9:00 hod.   - bohoslužby s vysluhováním VP v evangelickém kostele v Lysé n. Lab.
14:00 hod. - bohoslužby  s vysluhováním VP v modlitebně Církve bratrské v Čelákovicích, Vašátkova 288

SILVESTR a zároveň poslední neděle v roce – 31. prosince
9:00 hod.   - bohoslužby s vysluhováním VP v evangelickém kostele v Lysé nad Labem

TĚŠÍME SE NA SPOLEČNÁ SETKÁNÍ!



ZVEME VÁS NA PRAVIDELNÁ  SBOROVÁ SHROMÁŽDĚNÍ:

středa: 10:00 - bohoslužby na zámku v domově seniorů (pouze v sudé týdny)
15:15 - biblická pro děti v ZŠ B. Hrozného, nám. B. Hrozného, Lysá n. L.
18:00 - biblická hodina pro dospělé, ve sborovém sále „škola“  

pátek: 15:00 - setkání maminek s dětmi ve sborovém sále, „škola“ (1. v měsíci)
18:00 - schůzka mládeže, ve sborovém sále, „škola“  (3. pátek v měsíci)

- střední generace, šedesátníci – nepravidelně dle domluvy 

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

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

...už máme kostelníka – vlastně kostelnici:

Od 1. ledna 2018 bude již s největší pravděpodobností obsazen
byt  kostelníka.  Do bytu v  přízemí fary se  nastěhuje  sestra Eva
Provazníková, se kterou proběhlo jednání v rámci staršovstva a
byla podepsána kostelnická smlouva. Sestra E. Provazníková se
ujme  služby,  v  které  jsou  zahrnuty  kostelnické  práce.  Bude  to
velká změna nejen pro Evu, která mění místo bydlení, ale i pro
sbor, kterému tak odpadnou mnohé starosti. 

Věříme, že sbor bude nové kostelnici ve všem nápomocný, že jí
vytvoří hezké podmínky pro práci a v jejím životním rozhodnutí jí

bude podporovat. Evě přejeme, aby se jí v prostorách fary dobře bydlelo, práce a pomoc sboru ji naplňovala radostí a
nikdy se nestala nepříjemnou zátěží.

A Pán pak spravuj srdce vaše k lásce Boží, a k trpělivému očekávání Krista.  2Te, 3, 5

V LETOŠNÍM ROCE SE KONAL 2. ROČNÍK ÚSPĚŠNÉHO SBOROVÉHO CYKLOVÝLETU
Béďa a Hanka Brynychovi

Ve  čtvrtek  28.  září  jsme  se  vydali  s  rodiči  a  i  prarodiči  na
2. ročník podzimního výletu na kole. Startovali jsme od nádraží
v Lysé. Nejprve jsme jeli do Byšiček, dále jsme pokračovali do
Čelákovic, kde se k nám přidali čelákovičtí. Cestou podél Labe
jsme dojeli do Přerova, kde jsme se zastavili v místní cukrárně a
odměnili se zákuskem. Pak už se náš peloton čítající 27 cyklistů
ubíral zpátky do Lysé. Na faře jsme si opekli buřtíky, poseděli u
ohýnku a začali  plánovat trasu příštího již  3.  ročníku. Počasí
nám přálo a celý den jsme si náramně užili.

Budeme rádi, když se v příštím roce připojíte. Všichni jsou srdečně zváni !   



V NAŠEM SBORU POŘÁDÁME I SBOROVÉ AKCE PRO DĚTI NEJRŮZNĚJŠÍHO VĚKU
Marie Soukupová, presbyterka

   Je pro mne velkou radostí, že v době, kdy náš sbor hodně zaměstnávají stavební
záležitosti a hledání vhodného faráře, se nám daří organizovat také akce pro děti. V
loňském školním roce dokonce ve větším počtu než doposud. I nová setkání začínají
být oblíbená a začínají si vytvářet svoji každoroční tradici. Stojí za tím poctivá práce
učitelů nedělní školy, rodičů a dalších příznivců, že se děti cítí v našem sboru dobře a

tráví  zde  společný  čas
rádi. O tuto mou radost se
s  Vámi  nyní  pokusím
podělit. 
   Každou  neděli  se  děti
scházejí  na nedělní  škole,
v průměru bývá dětí 8 až
9 ve věku od jednoho roku
po 13 let. Z tohoto důvodu
se  děti  po  společném
zpěvu  písničky  rozdělují
dle věku na dvě skupiny k
vyprávění  biblického
příběhu.  Děti  si  příběh
zapisují a kreslí do svých sešitů a vytváří také společný obrázek,

který pak vlepí na flipchart umístěný ve Škole. Zde si může každý příchozí prohlédnout, co je tématem nedělní školy v
danou neděli. 
   Děti však tráví čas v prostředí sboru nejen v neděli při společných bohoslužbách a nedělní škole. V loňském školním roce
jsme uspořádali dva sborové dny, při nichž byl vždy připraven odpolední program pro děti. Při prvním malovaly děti
obrázky, z kterých jsme pak vyrobili novoroční záložky s biblickým
veršem  pro  rok  2017.  Druhý  sborový  den  se  odvíjel  v  duchu
deskohraní,  počasí  už  nám  přálo,  takže  jsme  venku  na  dekách
vytáhli stolní hry a při nich jsme zažili spoustu zábavy. 
   Mezi  akce  pro  děti  lze  snad zařadit  i  cyklovýlety.  Na  podzim
minulého roku se poprvé konal výlet na kolách. Jeho alternativou
byl  výlet  po  zámeckém  parku  se  společným  opékáním  buřtů  v
odpoledních  hodinách  v  areálu  fary  a  kostela.  Společný  výlet
zaznamenal úspěch, a tak se v letošním školním roce konal znovu s
nemenším úspěchem (více zpráva Hanky Brynychové). 
   O  Vánocích  si  příběh  o  narození  Ježíše  každoročně  můžeme
připomenout také ve formě divadla, které obvykle nacvičuje okolo
dvaceti  dětí.  V  době  adventu,  kdy  se  „finišuje“  ve  škole,  doma s
přípravami a úklidem, si děti i rodiče na sebe vezmou břímě secvičit
divadlo  včetně  básniček,  písní,  kulis,  převleků.  Je  to  krásná
podívaná a my si toho velice vážíme. 

   Tradicí  už je jarní sborový výlet,  který letos směřoval do okolí
Litoměřic.  Díky  zdatným  přenašečům  a  vozičům  kočárku  zvládl
náročný  terén  i  nejmladší  účastník.  Vystoupali  jsme dokonce i  k
vyhlídce  Tři  kříže  a  výlet  zakončili  návštěvou  Šamšulových  na
litoměřické faře. 
   Květen už je poslední roky spjat s Benefičním koncertem, který se
rozhodly  zorganizovat  samy  děti.  Výtěžkem  chtěly  finančně
podpořit opravu budovy fary. Nejen že výtěžek byl nad všechna naše
očekávání,  ale  především  jsme  žasli  nad  hudebním  uměním
„našich“  dětí.
Strávili  jsme  tak
milé  společné
odpoledne.
  Červnovou

novinkou bylo  přespávání  dětí  v  budově  Školy.  Odpoledne  se  neslo  v
duchu šipkované, večer jsme se zasmáli u filmu Anděl Páně 2, a pak už
osm statečných zalezlo do spacáků a přespalo ve škole do druhého dne,
kdy jim odměnou mohlo  být  pozdní  ranní  vstávání  a  krátká cesta  do
kostela.
   Snažila jsem se napsat alespoň malou ochutnávku toho, co všechno
naše děti mohou ve sboru zažít. Jsou však pospolu i při všech společných
brigádách,  setkávají  se  při  schůzkách  maminek  s  dětmi  a  dalších
aktivitách. Je dobře, že areál je poznamenán dětskou stopou, a to ať více
viditelnou v podobě dětského hřiště či basketbalového koše nebo stopou
méně viditelnou (zkusili jste někdy objevit tajný bunkr?).



Advent  –  přicházení  –  znamená
především:  abychom  mohli  přijít  k  cíli,
musíme začít “přicházet“. Prvním startem

adventního přicházení je vyhlížení božského znamení: citlivost pro to, co nás zve a
vždycky  vlastně zvalo  k  vánočnímu stolu,  totiž  vnímavost  pro  „nebeská znamení“.
Spěchám ubezpečit: nebeská znamení nemusí být jen v podobě hvězdného posla! Jsou
to  poslové  dobrých  zpráv,  které  k  nám  přicházejí  z  různých  inspiračních  zdrojů.
Jednou  to  může  být  naše  svědomí,  ten  hlas  Boží  hluboko  v  nás,  jindy  slova  a
myšlenky,  pronesené  lidskými  ústy  či  jindy  tiché  naléhání  spolubytostí  našeho
společenství zvaného svět.
   A ono přicházení  se  potom týká různých „dobrých“ cílů:  slušného partnerství  v
politickém klání, spolubytí občanů v rodišti, v domově  i mezi národy a kontinenty,
solidnosti ve vztazích člověka a přirody. Co říkám: vždyť vlastně jde stále o cíl jediný.
Ten, který oni mudrci pochopili  – a právě pro toto pochopení si  zaslouží označení „králové“ :  jejich advent,  příchod,
hledání se týkalo ne klanění moci, slávě, bohatství, ale jistého bezmocného, neslavného, nebohatého dítěte, dítěte velikého
významu: Syna Božího, jehož božskost se ukázala mimo jiné v naprosté, bezhříšné sebevydanosti až smrti.
   Koho všeho se adventní výzva k vydání na pouť týká? Na začátku jsem říkal, že Matoušovo evangelium neuvádí počet
oněch mudrců. Není i v tomto nedefinovaném čísle moudrých poutníků skryta jakási šifra? Číslo není řečeno: budiž to
tedy pochopeno, že počet advetních účastníků je otevřen. Pro všechny. I pro nás, dnešní.

REKONSTRUKCE FARY VSTOUPILA DO FINÁLNÍ FÁZE 
Hynek Brynych, místokurátor sboru & Miroslav Soukup st., pokladník sboru

   Ve velikonočním sborovém dopise jsme vás informovali, že započala celková
rekonstrukce  fary.  Tato  informace  byla  doplněna  i  nepříliš  optimistickými
fotografiemi rozbořených stropů. Tento stav je naštěstí minulostí a od demoličních
prací jsme se postupně posunuli k činnostem, které vzhled fary naopak zlepšují a
posunují rekonstrukci do finále směrem ke kolaudačnímu řízení. 
   Jen hrubý výčet dodavatelsky provedených prací by mohl vypadat následovně:
vysekání  niky na budoucích sborových WC, osazení zárubní,  vyzdění příček na
sborových WC, v kostelnickém bytě i  v bytě faráře, montáž  kompletní kanalizace,
vodovodu, topení včetně kotlů a nového komínového tělesa, vyměněna okna na sborových WC a v koupelně farářského
bytu, rozvody pro odvětrání WC a koupelen a odsavačů par v kuchyních, vybetonování hrubých podlah (vč. tepelných
izolací), provedení kompletní výměny veškeré elektroinstalace, provedení nových a oprava stávajících omítek a štuků,
vystěrkování hrubých podlah před finální pokládkou podlahových krytin, položení nových odpadních rour na dvoře a
vybetonování povrchu.

   Vedle dodavatelsky provedených prací byly provedeny
některé  práce  i  svépomocí,  jednalo  se  například  o:
zhotovení  (vykopání  a  zaházení)  přípojky na  městský
vodovod, opalování, broušení a nátěry všech stávajících
dveří a zárubní a ještě 10 ks nových dveří a obložkových
zárubní k nim příslušných, vymalování celé fary (mimo
dolní  chodby  a  příslušenství)  jedním  nátěrem
Primalexu (pro ilustraci - spotřebovalo se cca 145 kg),
repase oken. 
   V době sepisování tohoto příspěvku jsou pokládány
na  faře  finální  podlahy.  Čekají  nás  obklady,  montáž
bojlerů,  kuchyňských  linek,  broušení  a  nátěry  oken,
úklid …
     Co  se  týká  financí,  tak  bylo  do  konce  října
proinvestováno cca 2 350 000 Kč.
    Z výčtu je patrné, o jak velký rozsah prací se jedná.
Na  organizaci,  provedení  a  dohledu  se  významněji
podílí  jen  malá  skupinka  členů  sboru,  pro  kterou  to
znamená hodně nervů a nemalé nasazení čítající často
několik stovek zdarma a ve svém volném čase (který si

však museli udělat)  odpracovaných hodin. Někteří  rekordmani útočí,  či  již  překročili,  tisícovku. Děkujeme především
těmto členům sboru a také dárcům, bez jejichž příspěvku by nebylo možné celou rekonstrukci realizovat. Především tito
členové sboru a jejich rodiny se jistě těší na kolaudaci, která jim toto nelehké břímě sejme z ramen.     

PLACENÍ SALÁRU:
Příspěvky, dary, saláry není nutné platit jednorázově. Mnohdy bývá pohodlnější zasílat platby 
např. v pravidelných měsíčních intervalech po menších částkách. 
Pro tento účel můžete využít náš sborový účet 240 038 7805 / 2010. V takovém případě, 
prosíme, uveďte do zprávy pro příjemce své jméno a účel platby.
Samozřejmě přijímáme platby i v hotovosti, nejlépe po bohoslužbách přímo u pokladníka bratra 
M. Soukupa.  Všem dárcům děkujeme.

VYDAT SE NA POUŤ
(… dokončení úvahy z první strany)

CHCETE DOSTÁVAT 
SBOROVÉ DOPISY V 
BAREVNÉ PODOBĚ?

Napište nám na náš email 
lysa@evangnet.cz  a přihlašte 
se k odebírání sborových 
dopisů elektronickou formou. 
Svůj dopis obdržíte vždy včas 
a ještě ušetříte náklady za tisk 
a doručení.

mailto:lysa@evangnet.cz

