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Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli.  
1. Korintským 15, 20 
 
Ukřižovaný Ježíš z Nazareta byl vzkříšen. Kam? Neumíme 
odpovědět lépe než - do jiného způsobu života. Do života, v 
němž sám Bůh setře lidem všelikou slzu z očí. Do života, v 
němž nebude ani smrt, ani bolest, ani nářek. To vše 
pomine. Stejně tak pominou nehotové a nedodělané věci. 
Pominou narušené vztahy. Zmizí utrpení nemocných duší a 
těl. Tento nový život nastává Kristovým vzkříšením. Otevírá 
se.  
Jak se nás to vše týká? Věříme, že do nového života byl 
Kristus vzkříšen jako první ze všech lidí. My ostatní ho 
budeme následovat. Budeme, díky jemu, také vzkříšeni! On 
byl první. My jsme na řadě za ním. Tuto naději máme pro 
sebe i pro ty, kdo žijí vedle nás. I pro ty, kdo již zesnuli, a 
nám je po nich smutno a učíme se žít bez nich.  
Proto se radujeme, protože po smrti nepůjdeme do pusté, 
mrtvé prázdnoty. Půjdeme za Kristem, ukřižovaným a 
vzkříšeným. Půjdeme do celého, plného života s Bohem.  
To dává naději všem. Těm, kdo vedou spokojený život a 
radují se z každého darovaného dne. Těm kdo si život nějak 
pokazili a nevědí, kudy dál. Těm, kdo jsou sami. Těm, kdo 
jsou nemocní a bojí se, jak to s nimi půjde dál. I těm, kdo se 
o ně starají. Také těm, kdo se v těchto dnech rodí na tento 
podivuhodný svět. I těm, kdo se blíží konci svého života zde 
na zemi. 
Dobrou zprávu o životě, který Kristus otevřel, smíme 
společně slyšet a přijímat ve shromážděních našeho sboru. 
 

 

 
 

 

Bohoslužby ve velikonočním období 

(vždy od 8.30 ve sborovém domě čp. 49) 
 

19. dubna  – Velký pátek 

(bohoslužby s večeří Páně) 

 

21. dubna  – Boží hod Velikonoční 

(bohoslužby s večeří Páně) 

 

Pravidelné bohoslužby každou neděli od 8:30, od května 

v kostele. 

  

Kriste, 

nepředstavitelná je tvá cesta 

vedoucí porážkou a prohrou. 

Nepředstavitelná je smrt  

obklíčená životem. 

Nepředstavitelné je, 

že poslední jsou první 

a míň je víc. 

Nepředstavitelný je velbloud 

deroucí se uchem jehly. 

Nepředstavitelný je bezdomovec 

na svatební hostině. 

Nepředstavitelná je víra. 

Děkujeme 
Sestry a bratři,  

milí přátelé našeho sboru, blíží se Velikonoce a my vás 
chceme pozvat k bohoslužbám a setkáním - svátečním 
i k těm pravidelným. V tomto vydání sborového dopisu 
naleznete také zprávu, která zazněla na sborovém 
shromáždění 10. března a informuje o tom, co se za 
minulý rok ve sboru událo. Sborové shromáždění 
zvolilo nové staršovstvo ve složení Eva Blažková, Eva 
Svárovská, Jiří Zajíček, Radek Šturc, Michal Hudcovic a 
Vladimír Šturc. Novým kurátorem sboru byl zvolen Jiří 
Zajíček.  
Přejeme vám radostné Velikonoce, ve kterých by se 

vás dotklo poselství o milostivé síle, která probouzí k 

životu a otevírá před nám novou cestu. 

 

Za staršovstvo sboru  

Martin Fér, administrátor Jiří Zajíček, kurátor 
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Zpráva o činnosti chlebského sboru v roce 2018 

Rok 2018 běžel ve sboru základním provozem. Konaly se 

nedělní bohoslužby s průměrnou účastí 8 členů sboru, 

večeře Páně se vysluhovanou zpravidla jednou za měsíc. 

V topném období se bohoslužby konaly ve sborovém domě, 

mimo topné období v kostele. Díky patři sestře Blažkové a 

bratru Šturcovi mladšímu, kteří se o topení starali.

Kázal administrátor br. Martin Fér z Poděbrad, vydatně 

pomáhá br. jáhen Petr Mazur z Bošína, pomáhá také. Čtené 

bohoslužby byly výjimečně, vykonal je br. Jiří Zajíček, který 

rovněž obětavě plní funkci varhaníka. Bohoslužeb se účastní 

převážně členové sboru z Chleb, v menší míře i Budiměřic a 

Oskořínku, na svátky i z Bobnice a Rašovic. Loni vyšly dva 

sborové dopisy, kterými jsme kontaktovali členy sboru.  

Sbor se i loni zapojil do celonárodní akce „Noc kostelů“, při které do kostela zavítalo množství návštěvníku z blízkého i 

vzdáleného okolí. Vedle tradičního programu – prohlídky varhan a věže, byl letos také koncert manželů Bártových a byla 

možnost prohlédnout výstavu ke 100. výročí vzniku Českobratrské církve evangelické.  

Další koncert – varhany a trubka – se konal v červnu. Oba koncerty byly podpořeny dotací ze seniorátních mikroprojektů 

pro rozvoj sborů. 

Sbor má zhruba 136 členů. Církevní pohřeb se konal jeden – sestry Věry Urbánkové. Několik členů zemřelo bez církevního 

rozloučení.  

Farní byt je stále pronajat a sboru přináší jistý drobný příjem, ať už použitelný na běžný provoz. V loňském roce došlo 

k opravě kuchyně a koupelny na faře. Stále se uvažuje o prodeji školy. V kostele je potřeba vykonat druhou etapu opravy 

varhan a další drobné opravy. Na chod sboru přispělo 37 členů průměrným salárem 550,- Kč (tato částka by ovšem měla 

být měsíční.)  

Díky všem, kdo se aktivně podílejí na činnosti sboru, není nás mnoho a každá pomoc je důležitá! Současnému staršovstvu 

končí volební období a uvidí se, jestli se podaří zvolit nové. Ať už ano, či ne - vzhledem k situaci ve sboru i církvi je zřejmé, 

že je před námi období hledání nového způsobu existence života sboru – ať už v úzké spolupráci nebo dokonce ve spojení 

s některým ze sousedních sborů.  

Zprávu zpracoval: Martin Fér, administrátor sboru 

Přehled příjmů a výdajů 

Příjmy: 
Sbírky sborové              - 22 757,-  
Dary                -  11820,-  
Salár                - 20400-,  
Sbírka JJ               -   3000,- 
Ostatní sbírky ven         -   3335,- 
Ostatní:               -  48834,- 
(nájem z fary, pronájem  
věže kostela a pozemků) 

 
 
 
Celkem příjmy: 106 811,- Kč  
 

Výdaje:  
Odvod do Personálního fondu  - 21 680,-  
Celocírkevní repartice                 - 8 640,-  
Seniorátní repartice                     - 6 000,-  

 Odvod celocírkevních sbírek - 6 335,- 
Energie                                            - 7522,- 
Daně a pojištění                             - 4594,- 
Běžná údržba                                  - 102070,- 
Ostatní náklady     - 28 264,-  
(účetní, opravy, odpisy 
tiskoviny) 

 
Celkem výdaje: 185 105,- Kč  
 

 
 
V případě, že máme ve Vaší adrese chybu, dejte nám prosím vědět. 
Sborový dopis Vám také můžeme napříště zasílat e-mailem. Dejte nám 
vědět na adresu sboru: chleby@evangnet.cz. 
A nezapomínejte prosím na pravidelné placení saláru a darů na činnost 
sboru. Číslo účtu naleznete v záhlaví. Děkujeme. 

 

 

Také letos se zapojujeme do celostátní akce, při 

níž jsou otevřeny kostely pro veřejnost a je v nich 

připraven program.  

V chlebském kostele bude v pátek 24. května od 

17 hodin koncert žáků ZUŠ Nymburk. 

Dále bude otevřena věž, varhany a k prohlédnutí 

fotografie z historie sboru. Těšíme se na vaši 

návštěvu, vezměte i své známé! 
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