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Mt 4,1-4
Tento příběh těsně souvisí s Ježíšovým křtem. Při křtu je Ježíš
ujištěn o nebeské podpoře: A z nebe promluvil hlas: Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil (Mt 3,17) a vybaven pro své poslání Duchem svatým. Hned poté se odebírá na poušť, aby se postem
připravil na tento úkol.
Při křtu zaznělo, že je Boží syn. Zde budou dvě první pokušení
řešit otázku, co znamená být Božím synem a co od něho lze čekat.
Při křtu sestoupil na Ježíše Duch svatý a zde jej právě Duch
svatý vyvádí na poušť, kde bude vystaven otázkám. Duch Boží teď
sice Ježíše vede právě tam, kde bude vystaven pokušením, ale je
zde pečlivě odlišeno, že to není Bůh ani Duch svatý, kdo by pokušení vytvářel.
Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od
ďábla.
Jako by se dějiny opakovaly. Také Izrael byl nazván Božím Synem, když si Bůh povolal lid z Egypta. Na cestě do zaslíbené země
táhli Izraelci 40 let pouští a také prodělali mnoho pokušení.
Jak obstojí Syn Ježíš, když nyní vykročil na cestu svého poslání? I on bude na poušti vystaven mnoha pokušením. Zvládne to?
Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl. Tu
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přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby.“
Ďábel ho chce zastavit. Ježíš se dal od Jana Křtitele pokřtít a
nebesa se postavila za něj:
Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil. To se ovšem ďáblovi hnusí: „Ty že jsi Boží Syn? Dokaž to! Řekni, ať se z těchhle
kamenů stanou chleby!“
Ježíš byl po čtyřiceti dnech hladovění na konci svých sil. Zakulacené ploché kameny v poušti jsou neodolatelné - tolik mu připomínají chleby! Po nějaké době už nemůže myslet na nic jiného. „No
tak si udělej chleba z těch kamenů,“ říká ďábel.
Ježíš usiluje o Boží přítomnost – doufá, že ji zakusí cestou postu. A ďábel zase usiluje o to, aby Ježíše odlákal od postu a tím i
od Boha.
Ďábel má také své evangelium. Je průkopníkem v boji za absolutní nezávislost člověka. Jako pravý umělec dovede vyvolávat tak
úchvatné iluze, že i největší duchové se jimi nechají okouzlit. Kdopak by nechtěl takové království, ve kterém se nám slibuje nasycení a splnění všech našich tužeb, aniž bychom pro to museli
cokoli udělat?
Člověk je v průběhu svého života postaven do mnoha těžkých situací, ale má se v nich osvědčit. Ďábel – zlo - je skutečná moc, která může člověka opanovat, zbavit ho svobody i věcného úsudku,
takže jedná proti sobě samotnému.
„Tak si udělej chleba z kamenů.“ Ďábel chce - aby Ježíš kvůli
hladovějícímu žaludku nechal hladovět srdce. Aby to vzdal. Ale Ježíš ve svém nitru rozpoznal, že tento hlas je hlasem cizím. To není
ten hlas, který při křtu slyšel z nebe. To není hlas Boha, který
kdysi na poušti krmil svůj lid manou. To není slovo, které by vyšlo
z úst Božích.
Ježíš odpověděl: Je psáno: „Ne jenom chlebem bude člověk živ,
ale každým slovem, které vychází z Božích úst.“ - Slovo z časů kdy
Izrael kráčel pouští. Slovo z pokladu jeho národa. Slovo, které
v pokušeních dává sílu (Dt 8,3).
To je odvážná odpověď, která říká tváří v tvář hladu a chudobě:
Jídlo není to hlavní, co lidé potřebují. Jídlo není to nejpodstatnější.
Budou-li mít co jíst, neznamená to, že budou šťastnější.
Pro evangelistu Matouše je důležité, že Ježíš sám 40 dní hladověl. Nemluví zde sytý, který by hladovému nevěřil a kterému by
nevěřili hladoví. Přesvědčení, že jídlo není to nejpodstatnější, lze po
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40 dnech hladu říct věrohodněji než po vydatném obědě. Ježíšova
odpověď má ale i kladně formulovanou část: člověk žije slovem,
které vychází d Boha. Podle této Ježíšovy odpovědi člověk nežije
tím, že je biologicky zajištěn, ale jakožto člověk své lidství žije
v rozhovoru - v rozhovoru s Bohem. V rozhovoru s Bohem dokonce
zůstává naživu, i kdyby na biologické rovině ztroskotal.
Při tomto pokušení bylo cílem, aby Ježíš selhal tím, že by si mocí Božího Syna udělal chléb z kamení. Tedy zázračně. Aby bylo vidět, že to dokáže a že na to má právo. Jenže to Ježíš zcela odmítl.
Pro život člověka je - jak řekl - důležité Boží slovo. Ne jenom chléb
a už vůbec ne chléb vyrobený podle ďáblovy rady.
Ale později - když Ježíš učil zástupy na jiném pustém místě tak zázrak ohledně chleba vykonal. Na první pohled by se mohlo
zdát, že změnil názor. Ale v obou příbězích jsou podstatné rozdíly.
Mk 6,30-44
Když Ježíš viděl zástupy, bylo mu jich líto. Byli jako ovce bez
pastýře. Jsou to slova, která pronesl Mojžíš, když byl na konci své
cesty a prosil Boha o svého následovníka, který by po něm vedl lid,
protože jinak budou jako ovce bez pastýře. „Vezmi si
Jóšuu,“odpověděl Bůh. I stalo se tak: Jóšua měl být od té doby
napořád pastýřem Izraele.
Jóšua z Nazaretu - stejně jako kdysi Mojžíš, s pohnutím hledí
na zástupy. Jsou to ovce bez pastýře: kdopak je povede na louky
zelené a u vod tichých jim spočinutí dá? A začal je učit. Dává chléb
jejich srdcím.
Jenže je tu také cosi jako chléb do žaludku a taky už se připozdívá. Učedníci si myslí, že je načase, aby se lidé rozešli. „Je moc
pozdě a oni musí domů nebo někam tady do vesnice - musí si
koupit jídlo.“
Jenže to by se museli rozejít. Oni se ale k Ježíšovi seběhli
z okolních měst. Teď aby zase odešli - to ale Ježíš nechce. Přeje si,
aby zůstali ve společenství s ním a spolu navzájem. Ve společenství kolem jeho Slova, protože proto přece přišli.
„Dejte jim jíst vy,“ říká Ježíš učedníkům.
„My? Ty chceš, abychom nakoupili za dvě stě denárů chleba pro
takovou spoustu lidí?“
„Kolik chleba máte?“
„Pět. A dvě ryby.“
3

„Ať se ti lidé posadí do zelené trávy.“
Ježíš vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky,
lámal chleby a dával učedníkům, aby je lidu předkládali. Také ty
dvě ryby rozdělil všem. A jedli všichni a nasytili se; a ještě sebrali
dvanáct plných košů nalámaných chlebů i ryb.
O tom, jak se tento zázrak rozmnožení chlebů stal, není psáno
nic jiného, než že Ježíš vzhlédl k nebi, dobrořečil, lámal a dával.
Žádné čarování s kameny, ale důvěra v Hospodina. Byli jako ovce
bez pastýře. Přišli naslouchat a nevzali si s sebou jídlo. Však se
také nepřišli najíst.
To hlavní bylo Boží slovo, z něj chtěli být živi. Potřeba nasycení těla
přišla potom a Pán Ježíš ji vzal vážně. Však na poušti neřekl, že člověk není vůbec živ chlebem - ale že není živ jenom chlebem. Tělem a
jeho potřebou nepohrdal, ale Boží slovo stavěl na první místo.
Ježíš vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky,
lámal chleby a dával…
Slova, která Ježíš říká na konci svého života - na hostině na rozloučenou se svými učedníky. Slova, která od té doby zaznívají
vždycky a všude tam, kde se Ježíšovi následovníci scházejí v jeho
jménu na hostině: vzal chléb, požehnal, lámal a dával.
Pán Ježíš tehdy na břehu jezera nasytil zástup svým slovem a
pak také několika chleby a rybkami tak, aby nikomu nic nechybělo. Ve skutečnosti dává mnohem víc. Kdykoli se dělíme o chléb a
víno u jeho stolu, pamatujme s vděčností na to, že on pro nás vydal i sám sebe. Z jeho lásky žijeme.
Tím se můžeme inspirovat v postním období. Ježíš Kristus šel
tímto světem cestou lásky a služby druhému člověku. Postní doba
nás také vede k otevření srdce a oči pro své bližní. K podělení se
o dobré slovo, o čas k naslouchání, o čas radosti, o čas smutku,
o čas modlitby, o kus cesty, po které jdu. Možná i o kus chleba či
část peněz. Všechno to může být půst, který nás obohatí a přivede
k Velikonocům. K Velikonocům, které jsou pro nás svátkem svědectví o velikém Božím obdarování. Bůh nás skrze Ježíše Krista
obdaroval životem. Životem věčným, který začíná už tady na zemi
naším narozením a putováním a nakonec smrtí, která však není
konečnou skutečností. Amen.
Pavla Jandečková
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 Zpráva soběhrdského staršovstva o životě
sboru v roce 2013
Základním kamenem života sboru jsou nedělní bohoslužby.
V roce 2013 se konaly 54 krát, z toho 14 krát s vysluhováním večeře Páně. Účast dosti kolísá, od 15-20 osob až po více než 60 při
svátcích. Průměrná účast byla přibližně 28 osob.
6. října byly konány při příležitosti svátku Díkůčinění bohoslužby s večeří Páně na Krásné hoře.
Kromě kazatele sboru se na kázání a vedení bohoslužeb podíleli
sestry a bratři Šárka Grauová (2x), René Hudec (2x), Josef Bartošek, Tomáš Trusina, Romana Čunderlíková, Jaromír Strádal, Petr
Kraus a Thomas Olickal (farář z Grossraeschen v Sasku). Jednou
byly bohoslužby čtené.
Varhanní a klavírní doprovod při shromáždění zajišťovali Jan
Rataj, Vladimír Vachoušek a Marek Hudec.
Konání pravidelné nedělní školy pro děti se již delší dobu nedaří kvůli nepravidelné docházce dětí. V roce 2012 byl zaveden systém pravidelné nedělní školy jednou za měsíc, ale tento model se
neosvědčil. V roce 2013 byla nedělní škola konána vždy, když o ni
byl zájem, vedla ji Jana Turecká. Záměrem do budoucna je zapojit
do práce s dětmi více lidí.
Biblické hodiny jsou po bohoslužbách druhou nejdůležitější
aktivitou našeho sboru. Stejně jako v předchozích letech se konají
biblické hodiny v Ládví, v Mnichovicích, v Petroupimi, v Čerčanech. V Mnichovicích se biblické hodiny konají také v domově seniorů. Čerčanská biblická hodina supluje obecnou biblickou hodinu v Soběhrdech, která byla před lety pro nízký zájem zrušena.
S výjimkou Čerčan je účast na biblických hodinách nízká. Je to
patrně dáno též velkou rozptýleností členů sboru.
Ke konci roku 2013 měl sbor podle kartotéky 215 členů. V roce
2013 se narodily členům sboru dvě děti a jedna členka sboru zemřela. Byly pokřtěny čtyři děti a jeden dospělý, bylo požehnáno
dvěma sňatkům.
V roce 2013 se scházeli ke konfirmační přípravě dva účastníci.
Proběhlo několik víkendových setkání i další možnosti různých ak5

cí na seniorátní i celocírkevní úrovni. Ve sboru však dosud nikdo
k rozhodnutí přistoupit ke konfirmaci nedospěl. Tato situace trvá
už několik let a farář i staršovstvo si její závažnost uvědomují. Zdá
se, že do tradice konfirmace nelze vkládat přehnané naděje. O důležitosti konfirmace jsme opakovaně psali i ve sborovém časopise
Soběhrdský bratr.
Tradičně probíhají ve sboru společné akce dětí a mládeže.
V roce 2013 proběhla dvě víkendová setkání, letní setkání dětí
v Luhu u Čími, celocírkevní letní akce a vánoční hra.
Letní setkání dětí proběhlo pod vedením Věry Hudcové, na programu se každým rokem stále více podílí i přípravný tým složený
z vedoucích. I letos se na přípravě podílel husitský farář Petr Wagner. Akce má obecně křesťanský charakter, tábora se účastní děti
z věřících i nevěřících rodin. Věřící rodiny pak pochází z různých
křesťanských denominací. Pořadatelé setkání touží připravit pro
děti takový program, aby byly nejen seznámeny s křesťanskou
zvěstí, ale aby měly jednou hezké vzpomínky na společně strávené
dny. Jelikož nám prostor poskytuje rodina Dany a Samuela Hejzlarových, hraje setkání také roli v posilování vzájemných sborových
vazeb s Dobříšskými. To potvrzuje i účast některých našich mládežníků na akcích Samuela Hejzlara mladšího.
Mládež se schází nepravidelně (zhruba dvakrát za měsíc) v Ondřejově v rodině Hudcových. Vzhledem k studijním povinnostem
v různých městech je pravidelné setkání mládeže nadále těžko realizovatelné. Po dohodě s benešovským farářem Tomášem Trusinou
byla v listopadu zahájena setkání mládeže v Benešově v pátek nebo v sobotu. Všichni se pak mohou společně setkat na víkendových popř. jiných církevních akcích. Setkání mládeže v současnosti nejsou navštěvována všemi mládežníky z rodin našeho sboru.
O prázdninách také proběhla návštěva mládeže Hamburgu pod
vedením Mikuláše Vymětala a Petra Tureckého. Záznam akce je
dostupný opět ve sborovém časopise. Tato akce byla plánována jako celocírkevní.
V tomto roce byla nacvičena vánoční hra pod vedením Věry
Hudcové, Pavly Hudcové a Petra Tureckého na témata z tábora
v Čími.
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Střední generace: Střední generace se pravidelně neschází.
V minulých létech byly učiněny pokusy o více-méně pravidelná setkávání v Čerčanech ve spolupráci s tamním farářem Petrem Wagnerem, protože tamní husitský sbor navštěvují mladé rodiny. Tato
setkání postupně utichla z důvodu malé účasti. Mezigenerační setkávání v Soběhrdech probíhá zejména v rámci sborových nedělí
nebo po kostele při kávě a čaji. Za setkání střední generace lze také označit setkávání rodin s dětmi v Mnichovicích, které se děje
z části u rodiny Pavlíkových nebo Vášových, či Šmejkalových.
Senioři se scházejí nepravidelně cca 1x měsíčně. Většinou na
faře s tradičním programem biblického úvodu, příspěvku k diskusi
nad aktuálním tématem a promítání fotografií. Setkání seniorů
připravuje z větší části René Hudec. Pravidelné setkání seniorů je
důležité pro kontinuitu soběhrdského společenství, uchování sborové paměti a identity. Někdy se na těchto setkáních objeví zajímaví hosté, jako např. na podzimním setkání Paní Mertová z Mezihoří
(matka známého písničkáře). Dochází také k postupné generační
obměně.
Sborové neděle: V roce 2013 se konalo několik sborových nedělí spojených s událostí křtu nebo narozenin. Při Díkůvzdání 6.10.
proběhla přednáška Petra Tureckého o Bibli kralické.
Farář vykonal v roce 2013 celkem 62 pastorační návštěvy.
K pastoraci patří také pravidelné každotýdenní navštěvování hospice. Pastorační práce presbyterů není evidována.
Staršovstvo se sešlo v roce 2013 desetkrát. V dubnu byl zvolen
kurátorem Pavel Goby.
Mimo pravidelné schůze se sešlo také s benešovským staršovstvem k projednávání otázek budoucnosti našich sborů, zejm.
způsob financování. Tyto diskuse jsou reakcí na zahájení obecné
diskuse v církvi, která souvisí s připravovanou odlukou církve od
státu. Zápisy ze schůzí jsou vystavovány na sborovém webu pro
registrované uživatele. O webové stránky sboru se stará Jan Rataj.
Na jaře proběhla sborová brigáda, byla vymalována sborová
místnost a byl vytyčen základ pro znovuobnovení náhrobku faráře
Jurena. Probíhalo také jednání o obnovení pomníku Mistra Jana
Husa k blížícímu se výročí.
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Na podzim se konal dobročinný bazar šatstva. V roce 2013 se
podělil náš sbor o výtěžek akce s Prčickými i Zručskými. Bazar je
tradiční významnou společenskou a sborotvornou událostí soběhrdského sboru.
Již pravidelně se na jaře konala akce organizovaná členem našeho sboru Vítězslavem Pivoňkou – Studánka Mačovice. Slovo
z evangelia pronesl René Hudec.
Sborový časopis vydáváme společně se sbory Benešov, SedlecPrčice, Zruč n. S. Sazbu časopisu připravuje Marie Stolařová. Do
časopisu přispívají naši členové.
Sbor nepravidelně pořádá kulturní akce. Na jaře proběhla výstava obrazů Aleše Nováka.
Konaly se tři koncerty: Slávek Klecandr (25.5.), pěvecký sbor
z Grossraeschen (15.9.), Jízda na slonovi (20.12.).
Od roku 2013 je farář Petr Turecký administrátorem sboru ve
Zruči nad Sázavou (z Poděbradského seniorátu), koná zde bohoslužby jednou za 14 dní a biblické hodiny jednou měsíčně.
Ekumena: V roce 2013 se pravidelně jako i v jiných letech konaly ekumenické bohoslužby. Ekumenické bohoslužby jsou min.
jednou v roce spojeny s hospicem. V roce 2013 to bylo v květnu při
příležitosti svátku Dobrého Pastýře, jehož jméno hospic nese.
Petr Turecký kázal mj. také při ekumenickém sejití v senohrabské katolické kapličce.
2. 11. se Petr Turecký zúčastnil svěcení zvoničky v Mezihoří.
Každý měsíc se pravidelně setkávají faráři Benešovska. Setkání
se více-méně zúčastňují tito faráři-kněží-kazatelé: Petr Turecký,
Tomáš Trusina, Martin Janata, Petr Wagner, Tomáš Trávníček,
Gustav Sikora, Stanislav Škvor, Miroslav Janoušek.
René Hudec se za soběhrdský sbor zúčastnil výročí založení
hasičského sboru v Soběhrdech.
Sbor poskytuje prostory pro ubytování účastníkům různých akcí: pravidelně jezdí nedělní škola ze sboru Praha Strašnice, pořádá
zde víkendová setkání Tomáš Trusina, konají akce SOMu. Na tyto
akce jsou zváni i naši konfirmandi či mládežníci.
Dále pak poskytujeme prostory skupinám z ekumeny, např.
církve bratrské nebo husitské.
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Hospic v Čerčanech. Farář a místokurátor byli v roce 2013
členy správní rady. Hospic se na podzim 2013 transformoval z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost, předsedou
správní rady se stal Jan Rataj. Petr Turecký koná v hospici pravidelně duchovní péči. Dne 21.6. vykonal pohřeb pacienta hospice
v Praze Strašnicích.
Aktivity faráře mimo sbor: V červenci vedl Petr Turecký kurz
starší mládeže v Křížlicích. Na podzim ukončil svou činnost
v SOMu a předal svou funkci virilního člena SOMu Matěji Opočenskému vzhledem k nárůstu činnosti spojené se sborem ve Zruči.
Zprávu připravil a přednesl na sborovém shromáždění 15. března
farář sboru Petr Turecký

 Zpráva prčického staršovstva o životě a stavu sboru – za rok 2013
SBOROVÝ PROGRAM
Neděle: 8:30 – bohoslužby
(první neděle v měsíci – 8.30 rodinné bohoslužby)
nedělní škola – druhá až třetí neděle v měsíci
Středa 18:00 – setkání žen (kromě zimních měsíců)
Čtvrtek 18:00 – bibl. hodina – děti
18.45 – konfirmační příprava (skončila konfirmací
v červenci 2013)
Pátek 19:00 – bibl. hodina - dospělí
Jeden pátek v měsíci – 20:00 – staršovstvo
Sbor měl statut podporovaného místa od 1.6. 2010 do 31.5. 2014.
Nyní jsme podali novou žádost o statut podporovaného místa, která
byla schválena konventem a bude ještě projednávána na synodu.
Členové sboru se scházejí k pravidelným nedělním bohoslužbám. První neděle v měsíci se konají rodinné bohoslužby. Nedělní
škola se koná 1x za měsíc. Po bohoslužbách společně posedíme při
rozhovoru, kávě, čaji a občerstvení.
Při bohoslužbách čtou 1. čtení presbyteři, při rodinných bohoslužbách děti.
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Dětských biblických hodin se účastní 4 – 5 děti, konfirmandy od
července 2013 nemáme.
O Vánocích děti z našeho sboru spolu s dětmi z Benešova hrály
vánoční divadlo za hojné účasti dětí, i diváků.
Děti a mládež z našeho sboru se účastnily víkendovek a letního tábora, které jsme pořádali ve spolupráci s benešovským sborem.
Staršovstvo se schází pravidelně 1x za měsíc. Má 7 členů a 2 náhradníky. Schůzí se účastní administrátor, f. Tomáš Trusina. Program jednání se skládá z rekapitulace událostí ve sboru v minulém
měsíci a z připomínek členů k tomu, co se událo. Potom pokračujeme rozhovorem o programu na nadcházející období. Staršovstvo
reaguje také na podněty a požadavky seniorátního výboru a synodní rady.
Náš sbor se rozrostl: o 3 členy: konfirmací (2) a přestupem
z katolické církve (Václav Vlk sen.).
Společné sborové aktivity:
Slavíme společně narozeniny (hlavně ženská část sboru).
1. května jsme v přírodě opět společně četli knihu „Máj“. Připojili
se k nám tradičně i manželé Trusinovi a několik lidí, kteří nejsou
členy našeho sboru.
6.7. jsme oslavili výročí M. J. Husa bohoslužbami a promluvou
o J. Husovi. Pak jsme shlédli film „Milujte své nepřátele“.
V srpnu jsme strávili víkend ve Strměchách u Pelhřimova.
Podnikáme společné návštěvy koncertů, divadla, přednášek.
Ekumenická spolupráce:
Kazatelka se sešla několikrát s novým katol. farářem. Možnost
další spolupráce (společné biblické hodiny aj. – jsou v jednání).
Pastorace:
Kazatelka koná pastorační návštěvy.
Členům, kteří se neúčastní pravidelného sborového programu,
nosí časopis SOBR, chodí popřát k narozeninám, informuje je o
činnosti sboru, zve na sborové akce…
Navštěvuje nemocné v místní LDN a v Domově pro seniory.
Dochází do Dětského domova v Sedlci-Prčici (školské zařízení
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy dětí a mládeže).
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Spolupracujeme s místním informačním centrem a místním
městským úřadem (starostkou města).
Informace o sboru (bohoslužby, sborové aktivity, kontakt na kazatelku, nabídka osobních rozhovorů) jsou na internetových stránkách města.
Nabídky sborových akcí a zpětné informace o nich (včetně fotografií) vycházejí v místním periodiku.
Po nabídce osobních rozhovorů (pastorační péče), která vyšla
v místních novinách – se ozvalo několik zájemců (lidé mimo církev).
Návštěvy:
8.9. se v našem sboru konal Seniorátní den za hojné účasti návštěvníků. Po bohoslužbách následovala prohlídka města, pak
oběd v místní restauraci. Setkání jsme zakončili přednáškou doc.
Pavla Hoška.
Posezení s hostem:
F. Josef Bartošek – přednášky o své cestě do Indie (v našem sboru). Plánujeme pozvat další hosty.
V červnu a v prosinci se v naší kapli uskutečnil Vánoční koncert
dětí místní ZUŠ, kde účinkovaly také děti z našeho sboru (za velké
účasti dětí i posluchačů).
Scházíme se pravidelně k brigádám – úklid sborové místnosti a
kaple.
Nezbytné úpravy konáme svépomocí. Díky obětavé a dobrovolné
práci Jana Kabíčka (a jeho pomocníků) máme novou dřevěnou
podlahu v kapli (dostali jsme finanční dar od města a od Jeronýmovy jednoty).
Dokončení podlahy a dalších úprav v kapli (malování, nová elektroinstalace,…) jsme oslavili koncertem dětí místní ZUŠ. Oslavy se
účastnila také starostka města a místní katolický farář.
Poděkování:
Děkujeme všem, kdo přispívají na práci sboru formou salárních i
jiných darů, nedělních sbírek, prací, praktickou pomocí či radou.
Děkujeme Janu Kabíčkovi a všem, kteří mu pomáhali, za výměnu
podlahy v kapli.
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Děkujeme Markétě Součkové za její obětavou a pečlivou práci při
vedení sborového účetnictví a s. Mirce Nulíčkové z Benešova za
pomoc, kterou Markétě Součkové při této činnosti poskytuje.
Děkujeme f. Tomášovi Trusinovi za podporu a pomoc našemu sboru.
Děkujeme Petře Bandhauer za vedení nedělní školy.
Děkujeme Kláře Kabíčkové a Alžbětě Součkové za hudební doprovod při bohoslužbách.
Děkujeme Marcele Doktorové za vedení sborové kroniky. Děkujeme
Květě Křemenové za skládání veršů k narozeninám pro členy sboru. Děkujeme Evě Roztočilové za výrobu dárků pro děti.
Děkujeme Jindrovi Součkovi a Václavu Jandečkovi za opravy
v kapli.
Děkujeme Václavovi Jandečkovi za přípravu modlitebny na bohoslužby během zimního období.
P. Jandečková děkuje všem za podporu, pochopení a toleranci pro
její studium na ETF.
za staršovstvo kurátor sboru: Petr Dubský

 VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ - BENEŠOV
Milí přátelé, sestry a bratři z Benešovska, Vlašimska a všech
dalších míst našeho sboru,
Letošní výroční sborové shromáždění vykonáme
v rámci bohoslužeb
v neděli 23. března od 9,00 v Benešově
Kompletní Zprávu staršovstva za rok 2013 uslyšíte na výročním
shromáždění. Na tomto místě předkládáme stručnou statistiku:
K 31. 12. 2013 činil počet členů našeho sboru 291 duší. Zemřeli
2 členové sboru, odstěhovali se 3, na dva členy jsme narazili při
revizi kartotéky. Bylo požehnáno 3 manželským svazkům. Svátost křtu byla udělena 7 novorozencům a 1 dospělému.
Bohoslužby se konaly v Benešově 58x, ve Vlašimi 40x, s průměrnou účastí Benešov 34, Vlašim 7 účastníků.
Po celý rok probíhala nedělní škola, kde se 2-9 dětem střídavě
věnuje šest sester. Scházely se spolu s farářem také k pravidelným
poradám za koordinace Ivy Kašparové a Jany Raifové.
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Biblické hodiny se konaly na Benešovsku (úterý; 23x), ve Vlašimi (čtvrtek; 21x), v Mirošovicích (pondělí; 10x), scházejí se konfirmandi.
S dětmi jsme na středečních biblických hodinách na faře
probírali příběhy čtyř evangelií. Na 35 setkáních se scházelo od 2
do 8 dětí. Pokračovala „kočárkárna“, setkávání maminek s malými dětmi, kde se schází okruh 4-6 maminek s 1-2 dětmi.
Ve středisku Diakonie ve Vlašimi jsme konali zpívání a
vyprávění pro děti, kterého se účastnilo zhruba 6-8 dětí
současných i bývalých klientek i spolu s maminkami. Děti se
účastnily i víkendových setkání, byly v létě na sborovém
táborovém pobytu ve Strměchách a rády se podílely na přípravě
vánoční hry. Společně jsme připravovali Den otevřených dveří
v září. V závěru roku ukončila svou práci ředitelka Petra Povolná.
Zprávu jejího nástupce PhDr Petra Dvořáka uslyšíte na sborovém
shromáždění.
Staršovstvo benešovského sboru

Krátké zhodnocení loňského hospodaření benešovského sboru
Jsem špatný prognostik. Když jsme vloni ve staršovstvu sestavovali rozpočet, několikrát jsem vyslovila názor, že nejsme schopni docílit požadované
finanční obětavosti členů sboru (sborové sbírky, dary, salár). A vězte, že
jsme obětavost ještě o celý tisíc korun navýšili! Tak až budu komentovat
rozpočet na tento rok, tak mě berte s rezervou :-).
Celkové sborové výnosy jsme na rok 2013 uvažovali ve výši 248 tisíc Kč,
skutečnost byla 243 tisíc Kč (nižší byly příjmy z hospodářské činnosti, neboť jsme nefakturovali biblioterapii středisku Diakonie Vlašim z důvodu
jeho finančních problémů). Na rok 2014 rozpočtujeme výnosy ve výši 282
tisíc korun, což je velmi výrazné zvýšení a bude značně obtížné toho dosáhnout. Důvodem je potřeba pokrýt náklady sboru, kde očekáváme skokový nárůst v oblasti běžné údržby a oprav – plánována je velká úprava
předsálí modlitebny a menší úprava presbyterny. Náklady jsme vloni rozpočtovali ve výši 248 tisíc Kč, skutečnost byla 242 tisíc Kč (ušetřili jsme na
běžné údržbě, na cestovném a na poskytnutých darech; vyšší byla naopak
spotřeba ostatních služeb a spotřeba energie). Náklady v letošním roce
plánujeme ve výši 287 tisíc Kč.
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Hospodářský výsledek za rok 2013 činil přesně + 691,45 Kč. Pro rok
2014 rozpočtujeme ztrátu ve výši 5 tisíc Kč, což odpovídá nákladově odpisům, ale nejde o pohyb (nedostatek) peněz.
Podrobnosti budou k nahlédnutí a případnému vysvětlení na výročním
sborovém shromáždění.
Mirka Nulíčková
Středeční „kavárnička“ v Benešově

15:00–16:30

Jedním z témat, která jsme probírali během lednových debat o našem sboru, byla i jeho dispornost. Do sboru patří a přicházejí lidé
z Týnecka, Neveklovska, Voticka, Vlašimska a občas ještě vzdálenějších oblastí. Někteří přijíždějí nejen v neděli ale i během týdne,
např. ve středu vozí děti na náboženství. Abychom se mohli lépe
potkat, poznat, nabídnout zázemí přijíždějícím, nabízíme příležitost
k posezení a hovoru – „kavárničku.“ Vždycky ve středu od 15 do
16,30 můžete přijít na faru, potkat se s dalšími, pohovořit, zjistit,
co je v Benešově či ve sboru nového, nebo si prohlédnout sborová
alba, která jsme nedávno našli. Přivítá vás sestra Lomozová, která
se ochotně ujala role hostitelky; asi se tu potkáte i s br. profesorem Šturcem, kterého mnozí znáte. Ve středu jezdívají někteří
z vás do Benešova na úřady, když vám vybyde chvíle před odjezdem autobusu či vlaku, budete vítáni. Do „kavárničky“ ale zveme i
místní, kteří by jinak seděli sami doma – prostě všechny generace.
Těšíme se na vás.

Pozor pozor! Svoláváme jarní víkendovku
benešovských, vlašimských, sedlecko-prčických, klenečských a
dalších spřátelených dětí!
od 2.5. do 4.5. 2014 na faře v Soběhrdech
téma: Elíšovy prorocké kousky - podruhé
Cena pobytu je 250 Kč. O přihlášku si napište na faru, stačí mailem.
Přihlašujte se do 15.4. - ale raději dřív, kapacita je omezená!
A těšíme se na vás! Tomáš a Štěpán
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Souhrn debaty o stavu a výhledech benešovského sboru
V lednu 2014 jsme se odhodlali k rozhovoru o stavu a výhledech sboru ČCE v Benešově. Staršovstva evangelických sborů k takovému rozhovoru vybídl synod a
synodní rada zaslala dotazník. Na našem staršovstvu jsme se rozhodli oslovit
všechny členy sboru, kteří navštěvují nedělní bohoslužby v Benešově. Zvolili jsme
následující postup, který jsme realizovali po bohoslužbách v průběhu několik
týdnů v lednu. V první fázi jsme dali prostor svobodnému vyjádření postřehů a
nápadů všech zúčastněných. Všechny názory a myšlenky byly zachyceny na barevně odlišené lístky (klady, zápory a nebezpečí, příležitosti) na velké pracovní
ploše v modlitebně. Nakonec jsme lístky třídili tak, abychom získali skupiny tematicky příbuzných lístků.
Staršovstvo děkuje br. Tomáši Duškovi, který celý rozhovor připravil, řídil a z
velké části sumarizoval. Zprávu přijměte jako informaci o životě našeho sboru, k
níž se můžeme vrátit na sborovém shromáždění.
1) Členové sboru, sbor členů
Za velmi důležitý považujeme fakt, že sbor byl schopen překonat krizi po rozpadu sboru (v letech 98/99), což bylo nepochybně postaveno na členech sboru,
kteří zůstali a díky nimž sbor dále žil, žije a rozvíjí se. Členstvo sboru je značně
různorodé, což souvisí i s diasporním charakterem sboru. Ovzduší ve sboru považujeme za přátelské. Za pozitivum považujeme též poměrně vysokou úroveň sdílení informací ve sboru. Z hlediska věkového složení hodnotíme kladně velký
podíl členů střední generace. Také chápeme velmi pozitivně častou přítomnost
vikářů na vikariátu v našem sboru. Přitom oceňujeme roli našeho faráře jako jejich mentora. Zároveň řada členů považuje za důležité pozitivní působení bratra
faráře na život sboru, zejména na průběh bohoslužeb a účast členů sboru na
nich. Členové sboru se podílí na řadě sborových činností v různém stupni samostatnosti. Zmiňme nedělní školu a kočárkárnu (klub maminek s dětmi), která má
přesah i jako svědectví mimo sbor, protože se jí účastní i matky s dětmi, které
nejsou členy sboru. Rozumíme také městskému charakteru sboru jako určité výhodě vzhledem k vývoji, který nahrává v mnohém přesunu lidí z venkova do
města. Za pozitivní považujeme i kontakt se členy sboru formou přání k životním
jubileím, bez ohledu na jejich aktivní účast ve sborovém životě, otevírají tak nové
možnosti.Výše zmíněnou výhodu členů ze střední generace chápeme v této oblasti i jako ohrožení, protože vidíme možnost oddělení členů z této skupiny od
sboru pro jejich pracovní vytížení.V průběhu rozhovoru jsme konstatovali i některé konkrétní příležitosti ke zlepšení směrované ke členům sboru. Jedná se o
potřebu zlepšit mluvený projev těch, kdo se podílejí na průběhu bohoslužeb. Vy15

tvořit páteřní skupiny aktivních členů sboru, na kterých by bylo lze stavět činnost
sboru (jako je tomu dnes třeba u nedělní školy).
2) Bohoslužby, další shromáždění a sborové akce
V této oblasti jsme pozitivně hodnotili pořádání víkendovek pro děti (mládež),
sborovou dovolenou, tábory pro děti. Stejně tak rodinné bohoslužby, které
jsou koncipovány jako bohoslužby dětské a jsou k nim zváni všichni členové
z diaspory, protože v tom termínu jsou bohoslužby jen v Benešově. Podíl laiků na
bohoslužbách hodnotíme pozitivně a vidíme jej jako další oblast k rozvoji a širšímu zapojení členů sboru. Ze strany staršovstva považujeme za důležité, že témata zvěstování na další období projednáváme společně s bratrem farářem při zasedáních staršovstva. Sbor si považuje pestrého hudebního doprovodu. Příležitost ke zlepšení vidíme v oblasti lepší koordinace této služby.
Biblické hodiny se konají ve spolupráci s diasporou. Konají se dva druhy biblických, pro rodiny s dětmi, zaměřené na děti a dále pro dospělé. Zastupování bratra
faráře v jeho nepřítomnosti funguje dobře a je sborem přijímáno kladně. Zastupují
někteří členové staršovstva a vybraní členové sboru (předčitatelská služba).
V současné době se nedaří pořádání pravidelných setkání mládeže, což souvisí
s diasporou. Jako plán a příležitost vidíme jednak ve spolupráci s okolními sbory a
do budoucna především v rozvoji mládeže z dnešních dětských členů sboru.
3) Diaspora
Diasporní charakter sboru považujeme za důležitou charakteristiku. Využíváme ji
formou „dýchání sboru“, tedy podle principu „v týdnu z centra, v neděli do centra“. Podle tohoto principu se řídí většina sborového života. Vnímáme, že diaspora
pomohla při krizi sboru po rozpadu a podpořila zachování sboru. Rizikem jsou
problémy s dopravou a tím ohroženo vzájemné setkávání. Významnou roli hraje
třeba i počasí, které ovlivňuje účast na bohoslužbách. Proto neustále připomínáme
pravidelné věci, aby je slyšeli i ti, kdo se bohoslužeb neúčastní pravidelně.
4) Ohrožení sboru
Za největší ohrožení sboru považujeme individualizaci společnosti. Ta se projevuje nezájmem lidí být členem jakéhokoli společenství, tedy i sborového. To má
dopad i na snižující se zájem o křest a konfirmaci. Zejména ve Vlašimi považujeme za ohrožení neonacismus. Jeho projevy minulosti dopadly i na klienty Diakonie. Jako ohrožení vidíme i negativní dopad prezentace zákona o zmírnění
některých majetkových křivd. Zejména dezinterpretace tohoto zákona staví lidi
proti církvi obecně, ale samozřejmě s konkrétními projevy dopadajícími na sbor.
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5) Služba potřebným
Náš sbor úzce spolupracuje s Diakonií, středisko Vlašim, kde jsou členové sboru
i zástupci v dozorčí radě. Službu v nemocnici provádí bratr kazatel v rámci kaplanské služby. V nemocnici vidíme do budoucna otevřenou možnost pro službu
dobrovolníků. Ve sboru je běžná ekonomická pomoc ekonomicky slabším či zadluženým členům sboru. Sbor se také podílí na tříkrálové sbírce, z jejíhož benešovského výnosu pamatuje Charita i na vlašimskou Diakonii.
6) Svědectví mimo sbor
Práci Diakonie vnímáme jednoznačně jako svědectví mimo sbor a máme za to,
že je Diakonie pozitivně vnímána okolím. Dále je svědectvím sboru setkávání
matek s dětmi „kočárkárna“, kam chodí i matky, které nejsou členkami sboru.
Sbor pořádá přednášky navštěvované veřejností. Pravidelně se podílí na rozhlasových bohoslužbách. Zde hraje roli i rozmanitý hudební doprovod, který je
k dispozici. Sbor je zapojen do akce Noc kostelů. Sborový časopis distribuujeme
do knihovny a infocentra i redakcí místního tisku. Na osobní rovině členové sboru zvou lidi do kostela, ale děje se tak v malé míře.
Příležitosti vidíme v možnosti pořádat častěji přednášky, dále v možnosti spolupracovat s dalšími subjekty s využitím sborových prostor, což může mít vliv na
všechny oblasti (finance, svědectví, účast na bohoslužbách a sborových akcích).
7) Ekumena
Na Benešovsku se konají každý měsíc setkání kazatelů všech církví z Benešova a
okolí (z toho vzešla i kaplanská služba) a přibližně každé dva měsíce ekumenické
bohoslužby. Na Vlašimsku jde především o spolupráci s Církví bratrskou. Společná setkání v aliančním týdnu a společné bohoslužby na Štěpána jsou již tradicí. To přerůstá i do spolupráce kolem diakonie. Dále jde o společné modlitební
setkávání se členy sboru CB na hoře nad městem jednou měsíčně. V poslední
době se rozbíhá spolupráce všech vlašimských církví formou ekumenických bohoslužeb konaných cca 2x až 3x ročně. Hlavní aktivitu v tomto vyvíjí římskokatolický farář p. Konečný.
8) Finance
Zatím je sbor soběstačný. Obětavost členů sboru za posledních 10 let viditelně
vzrostla. Průběžně pracujeme na získávání nových salárníků a zvyšování obětavosti členů sboru. Do budoucna považujeme za důležité v této oblasti přebírat
zkušenosti z neziskových organizací, zejména Diakonie Vlašim. Za otevřenou považujeme možnost spolupráce s YMCA, zejména využití sborových prostor
s možností nájmu. Hlavním rizikem pro finance je stárnutí sboru.
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9) Jedinečnost sboru a jeho šance a výhledy a perspektiva
Sbor je nositelem specifik a tradice českobratrství v poměrně velkém regionu. Praktikuje otevřenost lidem různě odlišným a neskladným. Propojuje zvěstování evangelia s dílem diakonie. Jeho členové dokážou mezi sebou spolupracovat, ve sboru a
zejména ve staršovstvu panuje otevřená a dělná atmosféra. Ozvěnou se občas ozývá „dědictví charismatické éry 90. let a následného rozdělení sboru“. Otázku budoucího financování kazatele jsme odhodláni řešit nejen obětavostí členů sboru,
na které systematicky pracujeme s důrazem na informovanost členů a jejich motivaci, ale také hledáme další možnosti financování sboru z různých potenciálních
zdrojů současných i budoucích. Na základě těchto skutečností směřuje naše představa budoucnosti sboru k modelu samostatného sboru s farářem na plný úvazek. Zohledňujeme i možnost toho, aby část úvazku farář sboru měl v aktivitách,
které úzce souvisí s rolí křesťanů v tomto světě, zejména v pomáhajících profesích,
tedy například ve spolupráci s nemocnicí. Dále zvažujeme možnosti financování ve
spolupráci s dalšími organizacemi v oblasti sociální práce.

JARNÍ POZVÁNÍ
Mimo obvyklých příležitostí k setkání vás upozorňujeme na chystané sborové a církevní akce během jarních měsíců:
Velikonoční svátky budeme slavit 18. a 20. dubna
O víkendu 11.–13.4. zveme konfirmandy a mládežníky na seniorátní dny mládeže v Soběhrdech
V neděli 27.4. zveme na bohoslužby s doprovodem a koncertem
dechového kvarteta od 10,00 v Benešově
Víkendovka dětí se koná 2.-4.5. v Soběhrdech
Na NOC KOSTELŮ v Benešově v pátek 23.5. plánujeme ekumenický úvod v kostele sv. Mikuláše a potom program v naší modlitebně od 20,00 do 23,30
Konfirmaci a křest dospívajících nepokřtěných - plánujeme na
první nebo druhou neděli v červnu v Benešově.
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Události v soběhrdském sboru
 Naše nejstarší členka sboru Marie Boháčová se dožila
devadesáti let.

Laskavý čtenář našeho časopisu se o ní více dočte v čísle 66
z března roku 2011.
Na setkání, jemuž jsem byl přítomen, se sešlo několik generací.
Mařenka je stále plná elánu a energie. Vyprošujeme jí Boží
požehnání a děkujeme za ni. Moc si vážíme toho, že Mařenka
zůstává věrná našemu sboru po celý život a mnohým z nás je
posilou ve vlastním putování na cestě víry.
PT

Velikonoce v Soběhrdech
Velký pátek 18. 4.
bohoslužby od 19:00 s Večeří Páně
Hod Boží velikonoční 20. 4.
bohoslužby od 10,00 s Večeří Páně
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 80. narozeniny bratra faráře Ondry
Zrodil se nápad, že by si bratr farář zasloužil, aby mu k narozeninám za náš sbor popřál někdo osobně!
A když Marta byla ochotná naložit a odřídit plné auto, tak 8.
února 2014 nás pět žen, Drahuše, Eva, Věra, Vlasta a hlavně řidička Marta, vyrazilo směr Zábřeh.
Když jsme přijely k DPS, zaujala nás velmi pěkná architektura,
okolí i vnitřní řešení a vybavení domu. Ve velmi hezkém a útulném
bytě nás srdečně přivítal br. farář s manželkou Eliškou a dcerou
Magdou i s její rodinou. Bylo to velice milé setkání, plné vzpomínek
na společné známé a společně prožitá léta v Soběhrdech.
Je až neuvěřitelné, co
vše si po těch letech
bratr farář pamatuje –
jména,
souvislosti,
spoustu
drobností.
Také je poznat, jak měl
a stále má, soběhrdský
sbor rád a jak dobře se
zde cítil. To nás velmi
potěšilo.
Vzpomínali jsme a
vzpomínali, čas utíkal
a nastal čas k návratu
domů. Vracely jsme se
domů, obohaceny rozhovory a vzpomínkami
a najednou nám došlo,
jak hluboko je bratr
farář zapsán v našich
srdcích (troufnu si tvrdit, nejen v našich).
Tímto také vyřizujeme
pozdravy od bratra faráře a jeho rodiny.
Ještě jednou rodině Ondrových děkujeme za milé odpoledne a
všem vyprošujeme pevné zdraví, Boží vedení a mnoho let, prožitých
ve velmi pěkném prostředí!
D+E+M+V+V
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 Daniel Hottmar v Soběhrdech
V neděli 2. února 2014 byl hostem v Soběhrdech kazatel Daniel
Hottmar s manželkou. Po bohoslužbách (při nichž Daniel kázal)
proběhl rozhovor ve sborové místnosti.
Daniel je od dětství odkázán na vozíček. Má za sebou nesmírně
zajímavou a složitou životní cestu. Na besedě popisoval, jak uvěřil
a co tomu předcházelo. V dětském věku prodělal vážnou nemoc,
kvůli níž zůstal na vozíčku. Potloukal se od dětství po ústavech,
v době dospívání se dokonce pokusil o sebevraždu. V tehdejším režimu totiž vozíčkáře čekalo po dosažení plnoletosti umístění natrvalo do některého z domovů důchodců. Tato perspektiva přivedla
Daniela až na sám pokraj propasti. Nakonec pokus o sebevraždu
přežil (i když má dodnes zdravotní problémy) a za nedlouho se setkal s Boží milostí. Díky různým shodám okolností začal číst Bibli
a ta se mu nakonec stala posilou a pevným základem v jeho životě.
Toto období provázelo setkání s důležitými lidmi, kteří ho v nastoupené cestě podporovali. Daniel popisoval, že čtení bible bylo
v podmínkách tehdejšího režimu velmi nebezpečné, vychovatelé,
kteří by klienty ústavů seznamovali s biblí, byli perzekuováni. A
tak se již v té době setkal s odvahou lidí, kteří vezmou víru vážně a
přestanou mít strach z šikany, což jej nesmírně motivovalo.
Daniel nakonec po různých peripetiích vystudoval v rámci metodistické církve kurz pro kazatele a stal se misijním pracovníkem
a kazatelem.
Dnes působí jako kazatel církve adventistů sedmého dne na
Sedlčansku a pravidelně již čtvrtým rokem dojíždí do hospice Dobrého pastýře v Čerčanech. Jeho služba je neocenitelná už jen z toho důvodu, že Daniel oplývá obrovskou energií a životním elánem.
V kombinaci s jeho postižením i minulostí má velice dobré předpoklady pro pastorační práci těžce nemocných.
Daniel Hottmar je šťastně ženatý, má tři děti.
Odkazy:
http://respekt.ihned.cz/c1-38230060-cesta-ridice-bez-rukou
http://www.rozhlas.cz/dvojka/dobravule/_zprava/danieldokumentarni-portret-daniela-hottmara--1190408
Petr Turecký
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 Setkání s Marií Provazníkovou
Počátkem
února
jsme
měli
v Soběhrdech vzácnou návštěvu.
Mj. díky přátelství rodiny Pivoňkových se sestrou Provazníkovou se
podařilo zorganizovat její návštěvu. Příležitost se naskytla během
farářského kurzu, na nějž pravidelně s. Provazníková do Prahy
jezdí a kde se vzdělává a domlouvá
další a další setkání.
Zvláště v této době - ukrajinské
krize - jsme byli zvědaví na pohled s. Provazníkové. Vždyť žije na
Ukrajině celý život a má tak mnohem hlubší povědomí o tamní situaci. Opravdu popisovala život na Ukrajině velmi poutavě a inspirativně, mnozí z nás si museli po-opravit vlastní pohled často zkreslený médii. S. Provazníková popisovala především své osobní zkušenosti kazatelky uprostřed všedních starostí ukrajinské reality.
Setkání jsme uspořádali v rámci setkání seniorů v odpoledních
hodinách. Přijeli mj. naši přátelé z Prčického sboru, za obec přišel
místostarosta Maciej Kucharski.
Z životopisu Marie Provazníkové
Devětašedesátiletá kazatelka od narození žije ve vesnici Veselynivka v rovinaté zemědělské oblasti jižní Ukrajiny. I dnes zhruba
dvousethlavou obec obývají především Češi.
Předky paní Provazníkové přiměly v 17. století k odchodu z Čech
náboženský útlak a touha po vlastní půdě. V Polsku, kam se vypravili, se ale úplně nenaplnila, a tak jejich potomci putovali dál.
Nejdříve na Ukrajinu, později i do Ruska až za Ural. Postupem času část zamířila do Volyně, část právě do Oděsské oblasti, kde
v roce 1905 založili ves Bohemku a o sedm let později Veselynivku.
Kdo sledujete církevní tisk, víte o evangelických Češích v zahraničí
více. Poslední dobou jsme měli možnost shlédnout v televizi sérii
dokumentů, nyní na adrese:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10583134940-zapadlievangelici
Hned první díl byl o Veselynivce a Marii Provazníkové.
Petr Turecký
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Události v benešovském sboru
 Děti pomáhají dětem
Hračky, s kterými si nikdo už nehraje, oblečení, které už nikdo
nenosí… přesto je mnohdy těžké nepotřebné věci hodit jen tak do
popelnice. Ten pocit, že by přece mohly někomu ještě posloužit,
známe asi všichni. Možná takhle nějak, možná i úplně jinak přemýšlela Mgr. Vašáková, učitelka ZŠ Karlov v Benešově. Se svými
žáky uspořádala v lednu letošního roku sbírku hraček a dětského
oblečení. Děti nosily vše, co by bez nápadu paní učitelky skončilo
na skládce. Sbírka
byla za účasti ředitele školy Mgr. Svatopluka Česáka, paní učitelky a dětí
předána 7. února
řediteli
střediska
Diakonie ČCE ve
Vlašimi PhDr. Petru
Dvořákovi. Současně se sbírkou putoval do vlašimského
azylu i příslib, že
sbírka bude mít ještě v letošním školním roce pokračování. V rámci výuky bude žákům základní školy určena beseda, která přiblíží činnost zařízení,
poskytujícího sociální službu lidem ve složité životní situaci.
Děti z azylového domu ve Vlašimi, kterým byla zásilka určena, neskrývaly radost a nadšení. Děkujeme proto touto cestou všem, kteří dokázali dotáhnout dobrý nápad do konce.
VJ

 Příběhy z kočárkárny
Už druhým rokem běží v rámci benešovského sboru „kočárkárna“,
kde se setkávají maminky s malými dětmi. Začínali jsme na faře ve
dvou, ve třech, postupně přicházely další (tatínek zatím chodí jen
jeden, a nejen že je značně odrostlý, navíc se mezitím stal dědečkem). Je to především příležitost vykročit z určité izolace, ve které se
matky nejmenších ocitají, sdílet mateřské zkušenosti i povinnosti a
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radosti. Přítomná doktorka poradí s různými nesnázemi či otázkami
(očkovat a kdy a co a jak moc?), mohou se vyměňovat recepty, střihy nebo rady, jak do péče o děti zapojit vytížené partnery :-)
Od začátku jsme vedle těchto mateřských příběhů a historek
dávali také prostor nenásilnému pootevírání dveří do světa víry.
Zpívali jsme ze zpěvníku Buď tobě sláva za doprovodu Orfových
nástrojů. I když toho děti moc nenazpívají, dobře vědí, že se s nimi
počítá a patřičně to oceňují. Od podzimu jsme pokročili o kus dál:
Petra Macháčková chystá programy podle biblických příběhů. Začali jsme stvořením, pokračujeme Abrahamem, Izákem a Jákobem.

Více vám poví přiložená fotografie Petry Macháčkové.
Na kočárkárnu postupně navázala „mininedělka“ v podkroví fary, kam mohou maminky s dětmi odejít během nedělních bohoslužeb. Mají tu svůj vlastní program, který navazuje na „příběhy z kočárkárny“. Stálo tedy za to upravit i předsálí a podkroví, aby se
tam cítily příjemně i bezpečně. Přes léto i na podzim jsme rádi využili pozvání od Petry Macháčkové, v poslední době přijímáme pozvání i do domácností některých dalších maminek. Od začátku je
kočárkárna společenství otevřené dalším zájemcům, resp. zájemkyním, které chtějí sdílet bezpečné společenství s dalšími matkami, a jsme rádi, že této příležitosti využívají.
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 Úprava předsálí na benešovské faře
V souvislosti s lepším využitím podkrovních místností na faře jsme
se před Vánocemi na staršovstvu rozhodli upravit schody z předsálí do podkroví. Zároveň se ukázalo, že by se mohl lépe využít prostor pod schodištěm. Doposud to byla "bedna" z palubek, která
schovávala zaprášený archiv i další nepříliš vzhledný obsah. Architektka Gabriela Trusinová nám navrhla vestavět pod schody skříň
s knihovničkou, uzavřenými úložnými prostorami a prostornější
část zařídit jako šatnu. V presbyterně samotné lépe využít díry ve
zdi po někdejším schodišti na půdu a přemístit nábytek.
Od půli února na úpravách pracuje truhlář J. Obecovský a
v těchto dnech své dílo končí. Získáme důstojnější úpravu prostor
před modlitebnou, hezčí a bezpečnější vchod do podkroví, kam chodí
maminky s dětmi na "mininedělku", i více místa pro volnější pohyb
všech přítomných při příchodu na bohoslužby, pokostelové kávě
apod.
Soudě podle prvních dojmů se úprava povedla, přijďte se podívat. Děkujeme všem, kdo přestavbu předsálí a presbyterny již podpořili svými dary. Děkujeme i těm, kdo chodí na narychlo svolávané brigády. A samozřejmě budeme rádi, když toto dílo podpoříte i
další, stálo 63.300 Kč a hradíme je z vlastních zdrojů.

Velikonoční program evangelíků v Benešově a Vlašimi
Benešov (Husova 656)
Pašijní čtení evangelia - úterý 15. 4. od 19,00
Velký pátek 18. 4.
bohoslužby od 18,30 s Večeří Páně
Hod Boží velikonoční 20. 4.
bohoslužby od 10,00 s Večeří Páně
Vlašim (Benešovská 507)
Velký pátek 18. 4.
bohoslužby od 17,00 s Večeří Páně
Hod Boží velikonoční 20. 4.
bohoslužby od 8,30 s Večeří Páně
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V neděli 25. května bude z benešovského sboru
rozhlasový přenos bohoslužeb
Bohoslužby proto mimořádně začnou v 9,00
Prosíme, pamatujte na ně co možná hojnou účastí.
JARNÍ VÍKENDOVKA V SOBĚHRDECH
téma: JONÁŠ
datum: 9-11. května 2014
na setkání se těší:
Petr Turecký a Petr Wagner
přihlášky posílejte na: sobehrdy@evangnet.cz
TÁBOR BENEŠOVSKÝCH, VLAŠIMSKÝCH, SEDLECKOPRČICKÝCH a
dalších spřátelených DĚTÍ bude
20.–27. července ve Strměchách
Téma: Cesty proroka Jonáše
Děti už můžete předběžně přihlašovat.

BLAHOPŘEJEME K NAROZENINÁM



Duben: Vlasta Havlíková, Hvězdonice – 84 let; Koten Josef, Senohraby – 81 let; Velebil Jiří, Vodslivy – 76 let; Šmejkal Robert, Mnichovice 45 let;
Květen: Piškulová Anna, Přestavlky – 76 let; Podroužková Libuše,
Čerčany – 81 let; Křížková Věra, Přestavlky – 73 let
Červen: Boháč Karel, Soběhrdy – 60 let; Pechová Hana, Petroupec
– 60 let; Podholová Slavomila, Mnichovice – 89 let; Polesná Jitka,
Vlkovec – 60 let; Vošická Jiřina, Nahoruby – 65 let; Zach Jaroslav,
Vranovská Lhota – 73 let
DĚTI
Duben: Turecká Anna, Soběhrdy – 2 roky
Květen: Kysela Stanislav, Přestavlky – 7 let; Ratajová Kristina, Vysoká Lhota – 17 let; Svobodová Anna, Přestavlky – 16 let;
Červen: Bubla Filip, Klokočná – 13 let; Hradečný Jakub, Mezihoří
– 17 let; Šafaříková Kateřina, Praha – 16 let;
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Hospodin mi odpověděl,
daroval mi volnost.
Hospodin je při mně,
nebojím se.
(Žalm 118, 5b – 6a)

OSLOVIL MNE HOSPODIN
letní setkání dětí v Luhu u Čími na břehu
Slapské přehrady
Ahoj kamarádi,
vzpomenete si ještě, co jste vypátrali o záhadném člověku jménem Ježíš?
Pojďme spolu tentokrát prožít příběhy lidí z doby mnohem starší. Oslovil je
Hospodin? Mluví s námi Hospodin i dnes? Abraham tě zve na cestu a s ním i
všichni vedoucí.
Ještě pár údajů:
 KDY?  Od soboty 16. 8. 2014 do soboty 23. 8. 2014
 KDE?  Stanové tábořiště „Dům Dobré naděje“ v Luhu u Čími
 PRO?  Děti ve věku od 6 do 15 let
 CENA?  1 500,- Kč
Milí rodiče, pokud se rozhodnete svěřit nám v důvěře svá „dítka“, vyplňte přihlášku a zaplaťte výše uvedenou částku do 30. června 2014. Kopii dokladu o
zaplacení je možné odevzdat osobně na faře, nebo poslat poštou, nebo naskenovanou e-mailem. Pokud nebude dodržen termín zaplacení, nebude možné vaše dítě na tábor přijmout.
Adresa: Farní úřad ČCE, Soběhrdy 21, 256 01 Benešov.
Zálohu je možné převést i na náš běžný účet číslo 1190782/0300 s variabilním symbolem 60603. E-mailová adresa: vhudcova@seznam.cz
Podmínky pro storno: Pokud bude pobyt na táboře zrušen méně než 30 dní
před zahájením tábora, činí storno z ceny tábora 30 %. Pokud méně než 10
dní činí storno poplatek 80 % ceny tábora, vyjma zrušení ze zdravotních důvodů, kdy v tomto případě činí storno poplatek 20 % ceny tábora.
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FS ČCE Benešov: Husova 656, 256 01 Benešov. Kazatel: farář Tomáš Trusina,
tel: 317 722 215, e-mail: benesov@evangnet.cz, www stránky: benesov.evangnet.cz.
Číslo účtu 233563947/0300
Kurátor: Jiří Zavadil
FS ČCE Soběhrdy: Soběhrdy čp. 21, 256 01 Benešov. Kazatel farář: Petr Turecký
tel.:317 795 634; e-mail: sobehrdy@evangnet.cz, www stránky: sobehrdy.evangnet.cz.
Číslo účtu 1190782/0300.
Kurátor: Pavel Goby
FS ČCE Sedlec-Prčice: Karla Burky 150, 257 92 Sedlec-Prčice.Kazatel: jáhenka
Pavla Jandečková, , tel. 604185520, email: sedlec-prcice@evangnet.cz
Číslo účtu 191782497/0300
Kurátor: Petr Dubský
FS ČCE ZRUČ nad Sázavou: Zahradní 189, 285 22 Zruč nad Sázavou, tel: 327 531 251,
mobil: 776 797 327, email: zruc@evangnet.cz, administrátor: Petr Turecký
Číslo účtu: 0162 121 008 / 0300
Kurátor: Jiří Kratochvíl
V případě, že nejste s kazatelem v pravidelném kontaktu a stojíte o návštěvu,
můžete ho nebo ji požádat na příslušném farním telefonu.

Adresa redakce: FS ČCE Soběhrdy 21, 256 01 Benešov
Sazba Marie Stolařová e-mail: marie.stolarova@centrum.cz
Vychází 4 x ročně, počet výtisků 400.
Pro členy ČCE v Benešově, Soběhrdech a Sedleci-Prčici zdarma.
Uzávěrka příštího čísla Soběhrdského bratra bude 15. června 2014

Soběhrdský bratr:
Vydává sbor ČCE v Benešově a
sbor CČE v Soběhrdech

28

