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Bylo  už  kolem poledne:  tu  nastala tma po celé  zemi  až  do  tří  hodin,  protože  se
zatmělo slunce. Chrámová opona se roztrhla vpůli. A Ježíš zvolal mocným hlasem:
„Otče do tvých rukou odevzdávám svého ducha.“ Po těch slovech skonal. Když setník
viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl: „Tento člověk byl vskutku spravedlivý.“ A ti, co
se v celých zástupech sešli na tu podívanou, když viděli, co se stalo, odcházeli bijíce se
do prsou. Všichni jeho přátelé stáli opodál, i ženy, které Ježíše provázely z Galileje a
všechno to viděly. Lukáš 23, 44-49

Milí přátelé,
před námi jsou velikonoční svátky.
Velikonoce  jsou  jádrem křesťanské
zvěsti, křesťanské víry. Každý rok si
znovu  a  znovu  snažíme  ujasňovat,
co je křesťanství  a  co  je  víra,  co  ji
nese a drží. Velikonoce ve vlastním
smyslu mají svůj biblický obsah. U
židů oslavu z osvobození z otroctví,
křesťané  na  toto  osvobození
navazují  a  jestě  k  němu  připojují
ono  vnitřní  osvobození  člověka  od
smrti, od zla.
   Lidský  život  je  pomíjivý  a
konečný.  Právě  Ježíš  Kristus,  o

kterém čteme v evangeliích, přijal na sebe tuto bezmoc. Velkým pátkem se zdá, že Ježíš
zakončil svůj život jako odsouzenec na kříži, kde už neměl žádnou šanci, protože tam
ho už čekalo několik hodin trvající umírání a následná smrt. Ježíš skončil na kříži a
neodvolal to, co hlásal, co učil, neměnil své názory podle toho, co mu přinese výhody
anebo podle toho, jestli musel snášet nelibost okolí, těžkosti, opovržení. Ježíš nakonec
přinesl i oběť života. Jeho veřejné vystoupení je vzrušující až do konce, znovu a znovu
je tak inspirující tento příběh naprosté svobody, ve které dovede přijmout i bezmoc a
nechá se přibít na kříž. 
   V  našem  běžném  životě  to  spíše  vypadá,  že  člověk  nerad  vybočuje,  je  přeci
pohodlnější  se  přizpůsobit  většinovému  smýšlení.  Jak  moc  jsme  ochotni  pro  své
přesvědčení  podstupovat  nepříjemnosti?  Snad  všichni  víme,  že  nést  i  třeba  malou
jinakost bylo a zůstává často složité. Nasadit se pro druhé, umět přinést oběť pro dobro
druhých, to když si představíme konkrétnějí, je velmi velmi nelehká věc. Ale i v tomto
nám Ježíš se svou věrností Tomu, který  ho poslal, má být posilou. Kříž není a neměl
by se stát, s připomínkou hrůz okolo samotného ukřižování, jakousi oslavou utrpení.
(Opravdu  se  mi  nelíbil  film  Mela  Gibsona,  Umučení  Krista.)  Ježíš  vytrval,  všemi
opuštěn, až do konce, on vytrval, zůstal věrný Bohu. A ta věrnost Otci a vtělená láska k
nám lidem, vlastně tomu proč vůbec mezi nás přišel, v sobě zahrnovala  a zahrnuje
život dalších lidí. Ano, Velký pátek zůstává vážným dnem, ale za ním se už tlačí a svého
vstupu se domáhá obrovská naděje, obrovské osvobození člověka z pout, které může
rozvázat jenom Bůh, z pout sebezahleděnosti, z pout sebestřednosti. 
  Velikonočním  jitrem  nám  svítí  na  cestu  životem  zpráva,  právě  po  vážné  chvíli
ukřižování, že Ježíš žije, že překročil práh smrti, že cestu k Bohu a místo u Něj, pro nás
„vybojoval“. A Bůh se k němu přiznal a to, co Ježíš zde reprezentoval, má u Boha a v
Bohu budoucnost.

Přeji  nám  všem,  abychom  přijali  povzbuzení  velikonočního  poselství!
Povzbuzení, že již nejsme ve svých životech odkázáni jen sami na sebe. Že náš život
nemusí být jen čekáním na chvíle, kdy už nám dojde dech, ale že i takové chvíle lze
přijmout svobodně, bez zatrpklosti. Že má smysl se nasazovat pro dobro druhých. Že
má  smysl  „jít  do  boje  předem  prohraného“.  Že  navzdory  všemu  můžeme  zůstat
svobodní, svobodní až do konce.. .

Velikonoce nám všem přinášejí světlo Ježíšovy cesty, světlo do budoucnosti.
Nechť v tomto světle svobodně kráčíme dál!       

Míla Hofmanová, administrátorka

POZNAMENJETE SI 
DO SVÉHO KALENDÁŘE:

SBOROVÉ AKCE:

30. března – Velký pátek
bohoslužby s VP od 9:00 hodin 

1. dubna – Velikonoční neděle
bohoslužby s VP od 9:00 hodin v 
Lysé nad Labem, odpoledne v Čelá-
kovicích od 14:00 hodin

15. dubna – sborová neděle
od 9:00 hodin bohoslužby, 
káže Mgr. Tomáš Mencl, 
nemocniční kaplan v České Lípě
od 13:00 hodin představení práce 
domácího hospicu Nablízku

11. května – benefiční koncert
od 17:00 hodin, vystoupení dětí, 
výtěžek je určen na dokončení 
rekonstrukce a vybavení naší fary

20. května – Svatodušní neděle
od 9.00 hod. bohoslužby s VP a se 
slavností křtu sestry Evy Sudrové

25. května – Noc kostelů
od 18:30 hodin bude otevřen celý 
areál všem návštěvníkům
od 19:30 hodin vystoupí hudební 
skupina Paduana Hispanica

6. června – slavnost M. J. Husa
tradiční setkání při příležitosti 
připomenutí upálení M.J. Husa,
program nyní připravujeme

SENIORÁTNÍ A 
CELOCÍRKEVNÍ AKCE:

13. - 15. dubna
jarní seniorátní dny mládeže

12. května
presbyterní konfer. v Poděbradech

27. května
seniorátní rodinná neděle ve sboru 
na Mělníce

31. května – 2. června
4. zasedání 34. synodu v Litomyšli

8. září 
tradiční polabská evangelická pouť 
v Poděbradech

29. září
celocírkevní oslavy 100. výročí 
vzniku ČCE v Pardubicích



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)

PŘEHLED NAŠICH SBOROVÝCH SHROMÁŽDĚNÍ O VELIKONOČNÍCH  SVÁTCÍCH:

KVĚTNÁ NEDĚLE – 25. března
9:00 hod.   - bohoslužby v evangelickém kostele v Lysé nad Labem
14:00 hod. - bohoslužby  v modlitebně Církve bratrské v Čelákovicích

VELKÝ PÁTEK – 30. března
9:00 hod.   - bohoslužby s Večeří Páně v evangelikém kostele v Lysé nad Labem

VELIKONOČNÍ NEDĚLE – 1. 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

JAK ŽIJE MLÁDEŽ V LYSÉ NAD LABEM? 
Zuzana Férová

S novým školním rokem se v Lysé opět začala scházet mládež
po prázdninové pauze. Scházíme se pravidelně jeden pátek v
měsíci. Na programu máme probírání desatera, nad kterým se
zamýšlíme  společně  s  administrátorkou  sboru  Miloslavou
Hofmanovou.  Někdy  míváme  i  druhý  program,  při  kterém
někdo  z  mládeže  vypráví,  co  zajímavého  zažil  nebo  co
zajímavého četl. Náš počet je proměnlivý, někdy je nás 12 a
více  a  někdy  třeba  jenom  5.  Záleží,  jak  zrovna  kdo  může.
Většinou  se  scházíme  v  prostorách  sboru  a  někdy  se
navštěvujeme  i  mezi  sebou.  Před  Vánocemi  jsem  měli
speciální vánoční setkání,  kde jsme probírali  další přikázání

desatera
a po programu jsem ochutnávali cukroví a měli společnou večeři a to
objednanou pizzu. V únoru jsem vyrazili na návštěvu za mládežnicí
Martinou  a  jejím  manželem  Lukášem  do  Kolína.  Sešlo  se  14
mládežníků, společně jsme probírali, co je u koho nového. 
Kromě  svých  vlastních  setkání
rádi  jezdíme i  na akce v rámci
seniorátu  nebo  celé  církve.
Zúčastnili  jsme  se
celocírkevního sjezdu mládeže v
Jablonci  nad  Nisou,  který  měl

téma Wanted: Bůh. Část mládeže zavítala v lednu do Prahy na „Báječný bál“, který
pořádá  seniorátní  mládež  pražského  seniorátu.  V  březnu  proběhla  seniorátní
mládežnická akce „Deskohraní“  přímo u nás v Lysé v nově zrekonstruované faře.
Celkem nás bylo na setkání 40 a z toho určitě 10 mládežníků z Lysé. Máme radost, že
dorazili i mladší mládežníci (nebo starší děti), kteří, doufáme, naše mládežnické řady

již  brzo  posílí  a  my  starší  se
budeme moci přesunout do jiné
věkové  kategorie...asi  už
třicátníků. 

přiložené fotografie: 
seniorátní akce  DESKOHRANÍ

další informace o mládežnických akcích
naleznete na seniorátním webu:
podebradska-mladez.evangnet.cz



NAŠE STAROSTI A RADOSTI 
Dagmar Férová, kurátorka sboru

Chod sboru: Už rok a půl jsme sborem bez vlastního faráře. Jeho funkci vykonává
naše administrátorka - seniorátní farářka Miloslava Hofmanová. Na jejích bedrech
(kromě práce  v  seniorátu)  leží  obstarávání  našich  sborových  aktivit,  vykonávání
pastoračních  návštěv  a  zařizování  dalších  administrativních  věcí.  Obzvláště  jí
děkujeme za její pastýřské a duchovní vedení. Jsme rádi, že ji máme. 

Přesto však značná část práce leží na staršovstvu i na ostatních členech sboru. Mnozí
se  zapojují  do  vedení  bohoslužeb  v  Lysé,  v  kazatelské  stanici  v  Čelákovicích  i  v
domově seniorů;  jiní připravují výklady na biblické hodiny; vyučují náboženství či
nedělní školu; obstarávají sborovou administrativu.

Oprava fary:  K těmto běžným starostem o zachování chodu sboru nám v tomto
nelehkém období přibylo ještě jedno velké břemeno - oprava fary. Staršovstvu ze
začátku  nebylo  vůbec  jasné,  jestli  se  má  do  tak  rozsáhlé  rekonstrukce  pouštět.
Zaznívaly hlasy, zda by nebylo jednodušší a ekonomičtější koupit pro faráře a jeho rodinu byt. Patrně by to jednodušší
bylo. Přesto jsme to neudělali. Proč? Protože jsme si uvědomili, že je pro nás důležité, aby farář bydlel na faře. Představa,

že bychom faru zbourali nebo prodali, byla a je stále pro většinu členů
sboru nemyslitelná.  Od začátku nám však bylo jasné,  že oprava fary
bude nesmírně náročná a nákladná. Nosná konstrukce podlah a stropů
mezi přízemím a prvním patrem byla v havarijním stavu. Čekala nás
demolice  téměř  všech  stopů  a  vystavění  nových.  Rozpočet  celkové
rekonstrukce byl vyčíslen na 3 milióny korun. 

Dodnes  si  vybavuji  ten  skličující  pocit,  když  jsem  viděla  faru  s
vybouranými stropy. Připadalo mi to jako po bombardování. Když po
různých peripetiích byly vystavěny stropy nové, hodně se nám ulevilo.
Ale  to  byl  jenom začátek.  Krátká chvíle  pro  nový nádech  před  další
náročnou etapou. Trvalo to ještě dlouhých dvanáct měsíců, než jsme
dali faru do takového stavu, aby se v ní dalo znovu bydlet. Byl to velmi
náročný rok a půl. A jsme moc rádi, že se to podařilo. Bohu díky.

Na faře byly odpracovány stovky brigádnických hodin. Každý se snažil
podle svých možností přiložit ruku k dílu. Někdy se sešlo na faře i přes dvacet brigádníků. Někteří jednotlivci věnovali
opravám fary téměř veškerý svůj volný čas. Nikdo nepracoval z donucení, ale z lásky. Všem patří velký dík.

Velkým povzbuzením byl pro nás finanční dar od švýcarské církve ve výši 900.000,- Kč. Tento dar nám dodal odvahu k
tomu, abychom s pracemi začali.  Finančně nás podpořila i Jeronýmova jednota (300.000,- Kč) a získali jsme i dotace ve
výši  378.000,-  Kč.  Ze svých vlastních prostředků jsme zatím zaplatili  1.500.000,-  Kč.  To jsou prostředky,  které jsou
složené z vašich finančních darů. Děkujeme vám za ně!

Nová kostelnice: Rok a půl byla fara pustá a prázdná. Nikdo v ní netopil, nesvítil, nevybíral
poštu. Ale už tomu tak není! Fara byla v lednu zkolaudována a v únoru se do bytu v přízemí
nastěhovala  nová  kostelnice  Eva  Provazníková.  Většina  z  vás  ji  zná.  Nepřišla  zdaleka  -
přesunula se pouze o 1 km. Přesto je to pro ni i pro sbor významná změna. Už nemusíme řešit,
kdo  přijde  odemknout,  zatopit,  uklidit,  vyvézt  popelnice,  posekat  trávu,  zahrabat  listí,
odhrnout sníh atd. To vše už má od února na starosti ona. Při tom všem musí samozřejmě
„stíhat“ i své civilní zaměstnání. Přejeme jí, aby byla na faře spokojená, aby se jí tam dobře žilo
i pracovalo.

Nový farář: A za pár týdnů bude na faře ještě veseleji! Jak to? No přece 1. června očekáváme
příchod nového faráře Lukáše Pešouta. Ještě devět týdnů - a už tu bude - i se svojí manželkou
Lenkou, synem Samuelem a dcerou Klárou. Těšíme se na ně. Oni doufám také . My to máme
jednodušší, protože zůstáváme „ve svém“, oni jdou do „cizího“. Opustí své přátele v Telecím a
budou doufat, že naleznou nové mezi námi v Lysé. 

Pro nás je příchod faráře spojen s příjemným očekáváním. Už se nebudeme muset starat o to, kdo bude v neděli kázat, kdo
pojede do Čelákovic, kdo půjde do domova důchodců a kdo připraví biblickou hodinu, kdo bude učit náboženství, kdo
zajistí program na mládež, na třicátníky a kdo na padesátníky. Už se nebudeme muset probírat sborovou poštou, vyřizovat
administrativní věci a připravovat schůze staršovstva. To všechno už zase bude obstarávat „náš“ farář.

Možná si myslíme, že s příchodem nového faráře začne chodit do kostela, na biblické hodiny i na náboženství více lidí. Že
se přihlásí hodně dětí ke konfirmačnímu cvičení a vytvoří se nová skupina mládeže. Dejme si však pozor, abychom nebyli
zklamáni. Život sboru nestojí na faráři, ale na nás všech, kteří do něj patříme. Na naší víře a ochotě nechat se vést Duchem
svatým. 

„Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby
navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno.“ (Ef 4, 15-16)

To přeju nám všem. Abychom společně rostli „v Krista“.  



DOBRÝ VÝSLEDEK NÁROČNÉ REKONSTRUKCE NAŠÍ FARY 
Miroslav Soukup, pokladník sboru

Během posledních dvou let jsme v našich sborových dopisech průběžně zveřejňovali fotografie, pomocí kterých jsme se
snažili,  alespoň částečně přibližovat průběh rekonstrukce naší fary. Nyní je již většina hlavních úkolů téměř hotová a
dokončují se práce na dodávkách vybavovacích předmětů. Stále zbývá mnoho drobnějších věcí, které je třeba dokončit. 
Přiložené fotografie přibližují, jak velký kus práce byl vykonán. Všem členům, kteří se svým aktivním přístupem podíleli
na zdárném průběhu a dokončení celé rekonstrukce, patří velký dík. 

 

ROZLOUČENÍ ADMINISTRÁTORKY SBORU 
Miloslava Hofmanová, seniorátní farářka Poděbradského seniorátu   

  Jak možná již mnozí víte nebo tušíte, tento sborový dopis je poslední, na
kterém se podílím. Od 1.června nastupuje do služby bratr farář Lukáš Pešout,
který  byl  řádně  zvolen  volebním  shromážděním  v  květnu  minulého  roku.
Podmínky, aby mohl bratr farář na plný pracovní úvazek nastoupit, byly, jak
věřím, během těchto uplynulých měsíců, vytvořeny.
  Milé sestry, milí bratři, chci vám všem napsat, že se mi po téměř dvou letech,
tato  administrace  neopouští  lehko.  Vaše  soustředěné  naslouchání  Božímu
slovu, zájem o duchovní a společné programy mě naplňují stálou radostí. Bylo
mi  velkým  povzbuzením  váš  sbor  v  Lysé  nad  Labem  poznat  a  v  době
přechodného a velmi náročného období - volby nového faráře a rekonstrukce
fary - za vámi dojíždět.  Obdivuji a  skláním se před vaším nesamozřejmým
nasazením a ochotou k práci ve sboru. Některé z vás se mi podařilo navštívit a
poznat „zblízka“ vaše životní příběhy. Všem, ke kterým jsem se nedostala, se
omlouvám a mrzí mě, že to již nestihnu.  
  Děkuji všem, kdo jste mě povzbuzovali, podpořili dobrým slovem, úsměvem i
obědem! Jsem vděčná a děkuji.  Těch z vás,  kterých jsem se jakkoli  dotkla
nebo  kterým  jsem  ublížila  slovem  či  nevhodným  chováním,  prosím  o
odpuštění.
 Přeji vám všem, každému jednotlivě i celému sboru mnoho Božího požehnání.
Pán ať žehná kázání Slova a vašemu společenství v Lysé!

ROZESÍLÁNÍ SBOROVÉHO DOPISU EMAILEM:

Stále platí možnost přihlásit se k odběru sborových informací prostřednictvím elektronické pošty. 
Pokud o tento způsob zasílání informací máte zájem, stačí se zapsat v kostele na připravený for-
mulář, případně nám svoje rozhodnutí zašlete přímo na naši emailovou adresu: lysa@evangnet.cz 
Sborové dopisy obdržíte rychleji, v barevné podobě a s lepší kvalitou fotografií!

 V případě potřeby nás můžete kontaktovat na těchto adresách a telefonech:
 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem,
 náměstí B. Hrozného 442, 289 22 Lysá nad Labem
 email: lysa@evangnet.cz  

 administrátorka sboru: Miloslava Hofmanová, seniorátní farářka
 tel.: 736 244 403 email: mila.hofmanova@centrum.cz
 kurátorka sboru: Dagmar Férová

tel.: 773 911 133 email: dagmar.ferova@seznam.cz

další informace naleznete
na internetových stránkách:

lysa.evangnet.cz

přiložené fotografie: 
nová kuchyň v rekonstruovaném bytě  
kostelníka a nová kuchyň s koupelnou
v rekonstruovaném bytě faráře


