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  ČÍSLO 86 (1/2016) 
 
    BŘEZEN 2016 
 

 
Věstník evangelických 

sborů 
na Benešovsku

SOBĚHRDSKÝ BRATR 
 
 

Velikonoční úvodník 
K Velikonocům se letos při bohoslužbách ubíráme neděli za ne-

dělí s Jobem a jeho přáteli. Jako by nebylo dost neštěstí v televizi a 
životě, ještě to musíme poslouchat i v kostele?, napadne člověka. 
Jobův příběh, to je opravdu katalog všech neštěstí, která člověka 
napadnou: válečné výpady nepřátel ho připravily o poctivě nabyté 
majetky i o zaměstnance, kteří si ho vážili. Přišel o děti, které měl 
rád a na nichž mu záleželo. Pak přišel i o zdraví, společenské 
uznání a postavení a nakonec i o úctu své vlastní ženy.  

Jenže nejhorší zátěž na Joba teprve čeká: to když za ním v té 
hrůze přijdou jeho přátelé, a začnou mu vysvětlovat, co že ho potkalo 
a proč to na něj dopadlo. Aniž by rozuměli podstatě problému, rozví-
její nejrůznější teorie: je to odplata za nějaké provinění, které si odmí-
táš připustit. Po vině přichází trest. Boží mlýny melou pomalu, ale 
neúprosně a spravedlivě. Není kouře bez ohně. Jakoby neslyšeli 
Jobův pláč, nechtěli pohlédnout do tváře jeho zoufalství, debatují – 
víc o něm, než doopravdy s ním. Jako zbožní a spravedliví lidé – je-
jichž vývody jsou ovšem v tomhle případě úplně mimo mísu. 

Připomíná mi to jeden nešvar, který se u nás (a nejen u nás) 
v poslední době rozšířil – komentování cizích problémů a cizího 
neštěstí na internetu (nebo i v novinách a televizi), zejména lidí, 
kteří utíkají před válkou. Sami s válkou nemáme zkušenosti se-
dmdesát let, nedopadá na nás příliš nejistoty (rozhodně máme 
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aspoň střechu nad hlavou nebo nějaký azyl), nehrozí nám nená-
vist, která dopadne do lidského života jako děsivé násilí. Ale o to 
víc jsme ochotni o tom debatovat, hledat příčiny, důvody, pronášet 
na dané téma nejrůznější soudy a moudra. A většině těch debatérů 
chybí skutečný vhled do problémů, daleko spíš se chytají povrch-
ních informací (a dezinformací). 

Kdo někdy prožil bolestnou ztrátu, nespravedlivost, která mu ci-
telně nabourala život, ví, jak takové řeči zmnožují prožívané trápe-
ní, a jak je vůči tomu člověk bezbranný. Job to všechno snáší. Be-
re na sebe to chytráctví svých přátel, které se jeví spíš jako necitli-
vá tupost. Nechá si přidat tíhu těch rádoby zasvěcených komentá-
řů. Vlastně mu v té jeho situaci ani nic jiného nezbývá.  

Ale my o něm víme ještě jednu věc – že své trápení prožívá jako 
služebník Hospodinův. Jobovo trápení začalo tehdy, když na něj 
Hospodin ukázal, jakého má věrného služebníka.  Vsadil na jeho 
věrnost a porozumění Božím věcem. Tak nás Job učí vylévat si 
srdce Pánu Bohu. Nepočítat, jestli z víry něco mám.  Tak také zve 
ke skutečné solidaritě a soucitu s lidmi trpícími. A tak nás něco 
učí i o tom, co si na sebe na své cestě nechal naložit Ježíš. 

Tomáš Trusina 
 
KÁZÁNÍ           

 
Zkouška, nebo pokušení? 

První čtení Genesis 39, 5 - 20 
Druhé čtení Marek 14:26 – 31 
 

Kázání na téma Modlitby Páně – neuvoď nás v pokušení  

Nejprve Gruberův katechismus: 
Nevydej nás v pokušení. Tradiční překlad „neuvoď nás“ je zavá-

dějící. Neprosíme, aby se nám pokušení vyhnulo, ale abychom mu 
nebyli vydáni na pospas. Původně šlo o pokušení, které mělo na 
lidi dolehnout v posledním čase. Pro zkoušku i pokušení má řečti-
na jedno slovo. Záleží proto především na nás, zda se nám různé 
nesnáze a křižovatky života stanou zkouškou, která nás posílí, ne-
bo pokušením, kterému podlehneme. Zkouška může být těžká a 
náročná, ale není namířena proti nám. Když nás zkouší Bůh, 
upevňuje a prohlubuje tím naši víru. Pokušení je namířeno proti 
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nám. Ke zlému nás mohou pokoušet jednotlivci i skupiny lidí, po-
koušet nás může vlastní závist a žádostivost, pokoušet nás může 
ďábel, který nás usiluje zbavit důvěry k Bohu. Proti pokušení se 
můžeme tak jako Ježíš bránit slovem Božím a prosit Boha o sílu k 
jeho překonání. Pokušení se lze ubránit. Když mu podlehneme, 
pak proto, že jsme Pána Boha opustili. 

Tento katechismus je jednoznačný. Bůh na nás dopouští zkouš-
ky, ze kterých my sami můžeme udělat pokušení. Pokud se poku-
šení neubráníme, pak je to vždy naše vina. 

Gallusův katechismus jde podobným směrem, pokušení zna-
mená lidské selhání. Čtenář má sám vyjádřit, co je pro dnešního 
člověka pokušením. Dozvídá se, že pokušení končí v lepším přípa-
dě špatným svědomím, v horším případě ublížením druhému člo-
věku.  

A ujištěním, že Pána Boha lidské podlehnutí pokušení zarmoutí. 
 
Martin Luther říká: Bůh nikoho nepokouší, my však prosíme, 

aby nás Bůh ochraňoval, když nás ďábel, svět i naše tělo chtějí 
oklamat a svést k nevíře, zoufalství a beznaději a k jiným velkým 
proviněním a nepravostem. A jestliže se v takovém pokušení přece 
ocitneme, abychom nakonec přece zvítězili a vítězství si podrželi. 

Bydlíme přece v těle a nosíme tedy na hřbetě starého Adama, 
který se probouzí, vzpírá a dennodenně nás ponouká ke smilstvu, 
k lenosti, obžerství, opilství, k lakotě, k podvádění, a vůbec ke 
všem zlým choutkám, které se na nás lepí od přirozenosti. A navíc 
jsou tyto choutky povzbuzovány jinými lidmi, zlou společností, pří-
klady, tím, co vidíme a slyšíme – což často dokáže vyvést z míry a 
porušit i nevinné a bezelstné srdce. (...) 

A pak je tu svět, který nám nenabízí nic než zášť a závist, ne-
přátelství, násilí a bezpráví, nevěru, mstu, pomluvy, mocichtivost – 
protože nikdo nechce být nejmenším a nejslabším, ale každý chce 
sedět buď v čele, nebo nahoře, aby k němu všichni museli vzhlížet.  

Pokušení je tolik, že je musíme denně očekávat a největší bláho-
vostí by bylo myslet si, že na mne číhat nebudou. „Vždyť jakkoli 
jsem v tuto chvíli počestný, trpělivý, přátelský a stojím v pevné ví-
ře, může mne ještě tuto hodinu ďábel zasáhnout do srdce někte-
rou ze svých střel tak silně, že se sotva udržím na nohou. 

Co nejčastěji se tedy musíme modlit Otčenáš a zvláště: Otče ne-
dej mi podlehnout dalším pokušením! 
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Ježíš nás učí prosit: nevydej nás v pokušení. Předpokládá tedy, 
že nás budou potkávat různé zkoušky, nástrahy. Různé situace, 
kdy se ukáže, zač stojí naše víra. 

To je důležité, někdo by si mohl myslet, že už samotným přije-
tím Ježíše do života budeme zkoušek ušetřeni.  

S pokušením asi v největší hloubce souvisí strach. 
Typickou situací zkoušky je selhání Petrovo. Petr zapřel Krista 

proto, že se bál. Když se člověk bojí, udělá špatné věci. Začne lhát, 
uteče, opustí přítele v nouzi, zapře víru. 

Strachu se nemůžeme vyhnout. I kdybychom zůstali doma a 
rozhodli se, že se světem kolem nebudeme mít nic společného, 
přesto nás strach dostihne. Co když se k nám někdo vloupá? Co 
když nás přepadne? 

Co vlastně znamená ta prosba – neuveď nás v pokušení? Udělej, 
aby se k nám nikdo nevloupal? Udělej, abychom byli ušetřeni toho, 
co se děje venku? 

Ne. 
Podíváme-li se na život Ježíše Krista, zjistíme, že Bůh svého Sy-

na ničeho takového neušetřil. Ježíš také své učedníky neoblékne 
do nějakého neprůstřelného brnění, které by je odizolovalo od 
okolního světa. Je to přesně naopak. Ježíš své učedníky nechá vy-
plout na nebezpečnou hlubinu. Vede je k osvědčování víry upro-
střed tohoto světa, nikoli mimo tento svět. Dává jim zbraně – třeba 
tak, že je učí modlitbu Páně. 

Podobně Ježíš sám se učí uprostřed nástrah a zkoušek a tváří 
v tvář různému strachu – věrnosti Bohu. 

Ježíš své učedníky neučí utíkat před světem – nebezpečím – 
strachem. Učí je hledat proti tomu všemu pomoc. Učí je zápasit – 
především se sebou samými – aby ve zkouškách obstáli. 

V modlitbě Páně prosíme o víru, která je silnější než zkoušky a 
pokušení kolem nás. Je silnější, protože nás vede, abychom se 
upnuli k Bohu, který nad pokušeními může dát zvítězit. 

Zkouška se promění v pokušení ve chvíli, kdy začne vítězit 
strach. Ve chvíli, kdy se Petr začal bát, stalo se ze zkoušky poku-
šení a on selhal. 

I Ježíš zakusil strach – v Getsemanské zahradě. Z Ježíšových 
slov slyšíme strach a pochybnosti: mám strach z budoucnosti, ne-
šlo by to nějak jinak? Jestli to jde aspoň trochu jinak, prosím, ať 
se tak stane. Vždyť kdoví, jestli tahle cesta má vůbec cenu. 
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Když nám přijdou těžkosti do života, když se nám začnou hrou-
tit naše zaběhané jistoty – chtěli bychom prosit: Pane, zařiď to ně-
jak, abychom už nebyli vystaveni tomu tlaku. 

Ježíš svůj modlitební zápas v Getsemane ale nekončí slovy – Ot-
če udělej něco, zařiď to tak, jak já chci – hlavně, abych se už ne-
musel bát. 

Ježíš končí slovy: nedělej to, co chci já, ale to, co chceš ty. 
Ježíš nás učí vylévat před Bohem svou vlastní úzkost a strach. 

Ale ne proto, aby přicházející události Bůh zázračně změnil, ale 
aby v síle Boží blízkosti nad úzkostí a strachem člověk díky Bohu 
zvítězil. 

Ne co mi radí moje úzkost a strach, popř. lenost a všelijaké ná-
vyky (jak je vyjmenovává Martin Luther) – ale staň se to - co chceš 
ty, Otče. 

Učedníci Ježíšův zápas v Getsemane prospali. Evangelista na-
značuje, že to není jen spánek učedníků, ale spánek církve. Když 
máme jako Boží lid zápasit s vlastním strachem a úzkostí ve 
zkouškách tohoto věku – jako bychom byli slepí a hluší. Prospat ty 
zkoušky, dělat, že nejsou – to je přirozenost člověka. 

Nejraději bychom ty zkoušky zaspali – právě proto, že máme strach. 
Není náhodou, že Petr byl jeden z učedníků, kteří šli s Ježíšem 

do Getsemane. Ježíšův zápas prospal (nedozvěděl se jak zápasit) a 
potom sám neobstál, když ho přemohl strach o svůj život a Krista 
zapřel. 

Ježíš nás učí říkat: Bože nenech nás napospas zkouškám. Ježíš 
ví, že máme úzkosti a že se bojíme. Proto nás učí takto prosit. 

Ježíš jako první zakusil, že Bůh Otec má moc nad tímto stra-
chem uprostřed zkoušek zvítězit. 

Díky evangeliu se dozvídáme, že Ježíšova láska je silnější než 
naše selhání. Dává nakonec Petrovi znovu povstat a dává mu sílu 
obstát v dalších zkouškách, které na něj v životě budou čekat. 

Petr Turecký 
 

Sborové shromáždění 6.3.2016 v Soběhrdech 
 

a) Zpráva za uplynulý rok 
b) Sborové hospodaření 
c) Volba staršovstva 
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 VÝROČNÍ ZPRÁVA FSČCE SOBĚHRDY za rok 2015 
 
V roce 2015 kartotéka sboru vykazuje 213 duší, jeden člověk se 
odstěhoval, dva zemřeli. Průměrná účast v kostele činila 34,8. Nej-
více lidí přišlo na husovské slavnosti, zaznamenáno máme 110 
osob. O čtvrté adventní neděli jsme měli účast 95 osob, mj. díky 
vánoční hře. Byli jsme svědky 4 křtů. Farář oddal jeden pár nečle-
nů sboru a podílel se na oddavkách jednoho člena sboru (katolický 
obřad, PT kázal).  V roce 2015 u nás kázalo 7 kazatelů, konaly se 
jedny čtené bohoslužby.  

Staršovstvo se sešlo v loňském roce 10x krát. Staršovstvo se 
kromě řádných bodů jednání zdokumentovaných zápisem (vyvěšo-
vaným v kostele a pro členu sboru též na sborovém webu) věnovalo 
i pastoračním záležitostem. 

Bohoslužby se konaly 55 x krát, SVP byla vysluhována 14 x 
krát. PT. v kázáních pokračoval v postupném probírání Skutků 
apoštolských, na podzim probíral Desatero a před Vánoci kázal na 
text modlitby Páně. 

Presbyteři se na nedělních bohoslužbách podílejí kromě drob-
ných praktických úkonů (jako topení v kostele a zběžný úklid) čet-
bou ohlášek (které připravuje kurátor ve spolupráci s farářem), 
přípravou Večeře Páně a asistencí při vysluhování, a nepravidelně 
též prvním čtením. 

Varhanní a klavírní doprovod při shromáždění zajišťovali bratři 
Marek Hudec, Jan Rataj a Vladimír Vachoušek. 

Po bohoslužbách se většina účastníků pravidelně setkává ve 
sborové kuchyňce či na dvorku k přátelským rozhovorům u kávy či 
čaje, nezřídka i k tématům kázání či aktuálnímu dění. 

Nedělní škola se koná každou neděli s výjimkou rodinných ne-
dělí. Připravuje ji až na výjimky (Pavel Stolař, Jan Rataj) Jana Tu-
recká. Snaha staršovstva zapojit další učitele se nezdařila. 

V roce 2015 byly v našem sboru tři sborové dny. V březnu vy-
právěl Tomáš Pavlík o práci s Romy. 

Tématem sborového dne v dubnu byla návštěva u korejských 
křesťanů. V listopadu se konal sborový den o situaci v Sýrii. Sbor 
pořádal (společně s benešovským sborem i obcí v Soběhrdech) hu-
sovské slavnosti, vyšel následně sborník jako mimořádné číslo 
Soběhrdského bratra. 

Farář vykonal v roce 2015 celkem 75 pastoračních návštěv. 
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Upřednostňuje návštěvy ke členům sboru, kteří nemohou chodit 
do kostela (z důvodu stáří, nemoci nebo obojího). K pastoraci patří 
také pravidelné každotýdenní navštěvování hospice v Čerčanech. 
Pastorační práce presbyterů není evidována. 

Biblická hodina v hospicu se konala vždy první úterý v měsíci 
kromě prázdnin. Biblické hodiny probíhají stejně jako minulý rok - v 
čerčanském hospicu (s ekumenickou účastí) a v Ládví u Kovářů, kam 
vozím ještě dva členy našeho sboru a jednoho příznivce sboru.  

Prvního půl roku pokračovalo setkávání při biblických hodinách 
v mnichovickém domově seniorů. Na podzim PT předal vedení 
setkávání Jiřímu Sedlákovi, který nastoupil do Mnichovic jako no-
vý husitský farář. Místo biblických hodin v domově seniorů se ko-
nají v husitském kostele vždy třetí neděli v měsíci ekumenické bo-
hoslužby s vysluhováním SVP.  Manželé Vášovi připravují hudební 
doprovod, Robert Šmejkal zajišťuje provozní záležitosti, bohoslužeb 
se účastní pravidelně i Jiří Sedlák. Účast je kolem deseti lidí - jak z 
katolické církve, tak z husitské obce nebo KS.  

Mládež se pravidelně neschází. Sešla se na začátku roku v Be-
nešově, bohužel v malém počtu. Řada mládežníků bydlí jinde, ne-
daří se sladit časový harmonogram tak, aby to všem vyhovovalo. 
Setkávání tedy probíhá nepravidelně - zejm. při společných víken-
dovkách nebo přípravách letního tábora a potom v Čími. 

V roce 2015 se konala jarní i podzimní víkendovka, připravili 
jsme ji jako obvykle ve spolupráci s husitským farářem Petrem 
Wagnerem. V létě se konalo setkání dětí v Luhu u Čími na moti-
vy vyvedení Izraele z Egypta. Přípravy i setkání vedla Věra Hudco-
vá. Na setkání se podílí i nečlenové našeho sboru. Letní setkání 
dětí je výchozím bodem pro další práci s dětmi a mládeží v našem 
sboru (víkendovky, vánoční hra). Mládež jezdí také pomáhat do 
Čími dvakrát ročně s budováním a bouráním plata. O všech těchto 
akcích byl sbor informován také prostřednictvím Soběhrdského 
bratra. Děti a mládež se mj. podíleli na přípravě a nacvičování vá-
noční hry, kterou jsme opět připravili společně s čerčanským Hu-
sovým sborem.  

Kromě sborových dnů nebo různých sborových aktivit se něko-
likrát za rok setkávají rodiny v Mnichovicích, další setkání zorga-
nizoval Pavel Stolař v Čerčanech. S ohledem na pracovní vytížení a 
zaneprázdněnost této věkové skupiny máme radost z každého ta-
kového setkání.  
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Senioři se sešli 5x pod vedením Reného Hudce. Starší členové 
sboru se v neděli zejm. z důvodu zdravotního stavu nedostanou do 
kostela, proto je toto setkání velmi důležité. Nejen kvůli společen-
ství, ale i kvůli identitě soběhrdského sboru. 

V roce 2015 se konal ve sboru tradiční bazar šatstva. Hlavními 
organizátorkami byly sestry Drahuše Bohatová a Věra Chobotská. 
Výtěžek bazaru slouží na vyrovnání sborového rozpočtu, navíc 
jsme mohli poslat drobný dar sboru v Sedleci-Prčici. 

Loňský rok byl také rokem různých stavebních akcí. Jednalo 
se o různé úpravy kolem pomníku, natěračské práce, byla prove-
dena oprava zdi před farou, oprava plotu, prořezání lip, oprava vo-
dovodního potrubí v prvním patře fary. 

Sbor zorganizoval několik kulturních akcí.  
V kostele v roce 2015 proběhly 2 výstavy. Na jaře zde vystavo-

vala obrazy Iva Fialová. Na podzim jsme mohli shlédnout výstavu 
obrazů Tomáše Tichého. 

Konaly se také dva koncerty: adventní koncert pod vedením 
Blanky Straňovské a koncert gotické hudby vokálního souboru 
Gontrassek. 

Sborový časopis vydáváme společně se sbory Benešov, Sedlec-
Prčice, Zruč n. S. Sazbu časopisu připravuje Marie Stolařová. Do 
časopisu přispívají naši členové. 

Jan Rataj spravuje sborový web. 
Každým rokem se zvyšuje počet lidí bádajících po předcích. Na-

vštěvují farní archiv, který jim ochotně poskytujeme.  Většinou 
pak dojde k rozhovoru o víře, církvi, následuje prohlídka kostela. 

V dubnu se konaly ekumenické bohoslužby v čerčanském 
hospicu. Pro nízkou účast další ekumenické bohoslužby nekoná-
me, s ekumenou se setkáváme pravidelně při jiných situacích - ja-
ko jsou např. biblické hodiny v hospicu nebo letní setkání dětí 
v Luhu u Čími nebo vánoční hra apod. 

Náš sbor poskytuje také prostory pro konání různých akcí 
z církve či ekumeny. Kromě našich víkendovek konaných společně 
s husitským farářem Petrem Wagnerem tu byla také mládež ze slo-
venské luterské církve, víkendovka strašnického sboru, seniorátní 
dny mládeže pražského seniorátu. 

Sbor popř. členové sboru se také podílí na různých aktivitách 
propagujících naši církev. I v roce 2015 uspořádali manželé Pivoň-
kovi ekumenické setkání u mačovické studánky. 
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Loňský rok jsme začali přivítáním skupiny účastníků setkání Tai-
zé. Setkání organizoval Pavel Stolař a Petr Wagner. V Čerčanech, 
Soběhrdech a okolí bylo ubytováno asi 20 účastníků setkání. 

PT přednášel na různých místech několikrát o umění (Barokní 
české malířství - Petr Brandl - březen v Muzeu umění Benešov, 
červen  Poříčí, říjen Miroslav, prosinec na zámku v Prčici). 

Jednou měsíčně probíhá setkávání farářů a kazatelů ekume-
ny. Setkání organizuje většinou Tomáš Trusina. 

PT začal na konci roku 2015 navštěvovat uprchlíky v detenčním 
zařízení Drahonice.  

Soběhrdský sbor se na podzim finančně i materiálně podílel na 
pomoci uprchlíkům v oblasti Chorvatska organizované ekumenou 
z Čerčan, zaštítěnou husitským farářem Petrem Wagnerem. 

PT se (ve spolupráci s farářem ČCE pro menšiny Mikulášem 
Vymětalem) aktivně a veřejně zasazuje o změnu vztahu občanů 
České republiky k uprchlíkům a podílí se na akcích zaměřených 
proti projevům nenávisti (v souladu s výzvami vedení ČCE během 
roku 2015 i výzvou Synodu k současné situaci z 22. listopadu 
2015). 

Jménem staršovstva i za sebe bych chtěl všem, kteří se podílejí 
aktivně na sborovém životě poděkovat za jejich obětavost. 

Petr Turecký 
 
 Zprávu o hospodaření  

za rok 2015 vypracovala sestra Michaela Bartošková (účetní sboru) 
a přečetl ji bratr Jan Rataj.  

Hospodaření uplynulého roku skončilo přebytkem ve výši 
39 377 Kč. Výnosy roku 2015 činily 386 021 Kč, náklady včetně 
odpisů pak 346 644 Kč. Bratr Jan Rataj poté seznámil shromáž-
dění s návrhem rozpočtu sboru na rok 2016, který byl sestaven ja-
ko vyrovnaný, s náklady ve výši 347 687 Kč a výnosy ve výši 
350 000 Kč.  
Bylo schváleno, že přebytek hospodaření z 2015 bude využit na 
úhradu ztrát z minulých let. Rozpočet na rok 2016 byl schválen. 
 
 
 Volba nového staršovstva na období 6 let 

Účastno bylo 32 členů s hlasovacím právem. Volili jsme 8 členů 
staršovstva a 3 náhradníky z předem navržených 14 kandidátů. 
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Do staršovstva byli nadpoloviční většinou v prvním kole 
zvoleni v tomto pořadí:  

Pavel Goby, Jan Rataj, Aleš Bubla, Pavel Stolař, Vladimír 
Podroužek ml., Vlasta Matoušková, Jiří Fojtů, Vladislav Vlasák. 
 
Dále jsme volili tři náhradníky do staršovstva. (Náhradníci se 
mohou účastnit schůzí, ale mají jenom hlas poradní.)  
Byli zvoleni v tomto pořadí:  

Bohuslav Černý, Marta Kingová, René Hudec. 
 
Na následné schůzi nového staršovstva byl zvolen kurátorem: 

Pavel Stolař, místokurátorem Jan Rataj. 

 
 
 
 
Nové zprávy: 
 

• Než časopis budete číst – budeme 
mít už za sebou květnou neděli, kdy 
se odehrála zajímavá událost, a sice 
PAŠIJOVÁ HRA. Její téma se týká 
samozřejmě Velikonoc – napsal ji 
Petr Wagner – na motivy lužicko-
srbské pohádky ČARODĚJŮV 
UČEŇ.  

• Krom dětí v ní hrajou i dospělí. 
Takže jste si jistě odnesli mimořádné 
herecké i umělecké zážitky!  

 
 
 
• Po velikonocích bude u nás vystavovat (obrazy i objekty)  

Josefína Dušková. Termín vernisáže bude stano-
ven. http://www.josefinaduskova.cz/cz/ 

 

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Ejosefinaduskova%2Ecz%2Fcz%2F
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Zveme všechny členy a přátele sboru na 
VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ V BENEŠOVĚ  

V NEDĚLI 3. DUBNA OD 10,00. 

Zahájíme rodinnými bohoslužbami a potom budeme pokračovat 
obvyklým programem:  

zpráva staršovstva, zpráva o hospodaření, nedělní škole, Diakonii 
a dalších konkrétních podobách sborového života. 

Nachystejte si podněty pro rozhovor a budeme vděčni i za pomoc s 
pohoštěním. Těšíme se na vás.    Staršovstvo sboru 
 
 
 VÝROČNÍ ZPRÁVA STARŠOVSTVA SBORU BENEŠOV ZA 

ROK 2015 
 
Společenství evangelíků na Benešovsku, Vlašimsku, Neveklovsku a 
Týnecku žilo i v roce 2015 v pestré podobě a mnoha rozmanitých 
formách. Tak se snažíme, aby se s křesťanským poselstvím mohli 
potkávat lidé v tradiční i netradiční podobě, přístupné lidem růz-
ného věku, různého životního zaměření i vytížení, v rozmanitých 
životních situacích. 
 
Pár čísel 
K 31. 12. 2015 činil počet členů našeho sboru 278 duší.  Svátost 
křtu byla udělena 2 dětem. Zemřeli 3 členové sboru, odstěhovalo 
se 14. Bylo požehnáno 3 manželským svazkům.  
 
Bohoslužby  

se konaly v Benešově 55x, ve Vlašimi 41x s průměrnou účastí 
Benešov 29 (+ děti v nedělce), Vlašim 4 účastníci. Při bohoslužbách 
jsme naslouchali příběhu knihy poselství proroka Jeremjáše, 
všímali si, k jakým postojům vede Bible v otázce lidí na útěku. Na 
podzim nás oslovovaly příběhy o Ježíšových uzdraveních a dalších 
vysvobozujících činech podle evangelisty Matouše 8-9. Opět boho-
služby obohatilo klarinetové kvarteto a konal se rozhlasový pře-
nos. Děkujeme všem, kdo doprovázejí společný zpěv na harmoni-
um, klarinet či klavír.  
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Pravidelně se konaly ekumenické bohoslužby spolu ostatními 
křesťany v Benešově, dvakrát také ve Vlašimi.  

Po celý rok probíhala nedělní škola, kde se 2-9 dětem střídavě 
věnuje pět sester. Scházely se spolu s farářem také k pravidelným 
poradám za koordinace Jany Trusinové a Ivy Kašparové.  
 
Biblické hodiny 

se konaly na Benešovsku (úterý; 31x), ve Vlašimi (čtvrtek; 21x). 
V první polovině roku jsme se zabývali výklady apoštola Pavla v lis-
tu Galatským a Filipským. Společenství biblických je společen-
stvím živého rozhovoru, otevřené i neevangelickým zájemcům. Od 
podzimu jsme se po společné poradě účastníků pustili do tématu 
Bible a příchozí (čili migranti). Průřez to byl inspirativní, Bible 
nás vybízí k vstřícnosti. Shrnutí jednotlivých témat br. farář po-
stupně zveřejňuje v časopise Protestant. 
 
S dětmi  

jsme na středečních biblických hodinách na faře probírali 
příběhy „předních proroků“: Soudců, knih Samuelových a Králov-
ských. Od podzimu podle cyklu „Obrázky pro malé darebáky“ pro-
bíráme různá etická a duchovní témata. Na 32 setkáních se schá-
zely průměrně tři děti. Obtýden (někdy i 3x měsíčně) pokračovala 
„kočárkárna“, setkávání maminek s malými dětmi, kde se schází 
okruh 4-6 maminek s 1-2 dětmi. Děkujeme těm, které otevřely 
svou domácnost, a Petře Macháčkové, která převážně připravuje 
program. 

Rodinná biblická se konala v Mirošovicích (pondělí; 10x), schá-
zejí se 1-3 konfirmandi. 

Děti z Diakonie, z našeho a prčického sboru i odjinud se 
účastnily dvou víkendových setkání, strávily týden na sborovém 
táborovém pobytu ve Strměchách a rády se podílely na přípravě 
vánoční hry. 
 
„Kavárnička“ 

pokračovala každou středu mimo prázdnin díky péči sestry Lo-
mozové. Setkávají se tu zástupci starší generace, ale zrovna tak je 
otevřena i pro ty, kdo např. z širého okolí zavítají v ten den do Be-
nešova. Neřešíme tu žádné zásadní problémy, spíše dělíme o život-
ní zkušenosti a předáváme vzpomínky. 
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Pastorační službu 
koná kazatel a příležitostně další bratři a sestry starší. V nemoc-

nici na oddělení dlouhodobě nemocných a oddělení sociálních lůžek 
se kazatel účastní pravidelné kaplanské služby. V loňském roce 
jsme nezažili mnoho úmrtí, o to však byly některé odchody 
bolestnější. O to víc jsme vděčni za posilu evangelia. 
 
Ve středisku Diakonie ve Vlašimi  

se účastníme na budování sloučené Diakonie ČCE – Střed. Od 
podzimu jsme faru otevřeli pro diakonickou občanskou poradnu 
(viz podrobnější informace v tomto čísle Soběhrdského bratra). 

Pokračovalo zpívání a vyprávění s dětmi klientek, což je mimo 
nedělních shromáždění vlastně nejnavštěvovanější setkání v rámci 
sborového života. Opět se vydařil zářijový Den diakonie, který tvoří 
společné bohoslužby se sborem Církve bratrské a potom odpoledne 
na zámku. 
 
Opravy a úpravy 

Od jara do podzimu jsme pokračovali v opravě a nátěrech oken 
v presbyterně a farním bytě. Na podzim jsme – i díky podpoře 
Jeronymovy jednoty – kompletně opravili kanalizaci ve sborovém 
domě a pořídili jímku na dešťovou vodu. 
 
Mimořádné akce 
Opět jsme se připojili ke květnové Noci kostelů. Nepřišly davy, ale 
hodláme pokračovat. V lednu jsme společně s Křesťanskou 
akademií a benešovským muzeem uspořádali přednášku Petry 
Procházkové o situaci na Ukrajině, v postním čase jsme v 
modlitebně hostili Moravské pašije Víti Marčíka (obé se těšilo 
zájmu široké veřejnosti). Letní prázdniny jsme otevřeli při 
tradičním dětském odpoledni poslední červnovou neděli. Na 
podzim u nás koncertoval Slávek Klecandr a při pokostelové kávě 
jsme vyslechli výklad D. Dusa, dobrovolníka v azylových centrech 
na Balkáně. Každá akce má svého „koordinátora“, takže ani tato 
organizace neleží na bedrech jednoho člověka. 
 
Sestry a bratry starší  
potkáváte při službě během nedělních bohoslužeb. I když 
mnohostrannou péči o sborové účetnictví, kancelář, ohlášky a 



 
 
14 

životní výročí členů sboru si zčásti rozebrali členové staršovstva, 
přesto patří sestře zvláštní poděkování především sestře Mirce 
Nulíčkové. Dále br. Šímovi za vedení pokladny, br. kurátorovi 
Zavadilovi, který se spolu s T. Duškem připravuje bohoslužby v 
nepřítomnosti kazatele.  
 
Kazatel sboru 
mimo obvyklou službu provozuje nakladatelství EMAN a vydává 
nezávislý měsíčník Protestant. Účastní se práce seniorátního 
výboru Pražského seniorátu a pracovní skupiny pro přípravu 
materiálů pro nedělní školu. V letošním roce mu končí pětiletá 
lhůta (celkem již působí T. Trusina v našem sboru 15 let) a 
staršovstvo ho požádalo o další kandidaturu. 
 
Děkujeme  
všem, kdo si uděláte na sborové aktivity čas, za vlídné slovo, reakci 
kritickou i pochvalnou, za to že mnozí myslíte na sbor ve svých 
modlitbách a v neposlední řadě, že ho podporujete penězi, časem, 
zájmem a vlastním nasazením.  
Přijďte to na sborové shromáždění probrat a neostýchejte se 
vystoupit s vlastním námětem. 
 

Staršovstvo benešovského sboru 
 
Hospodaření benešovského sboru v roce 2015 
 
V minulém roce jsme se pustili do větší akce, kterou jsme na po-
čátku roku ještě neměli komplexně připravenou, proto se rozpočet 
a skutečnost lišily, a to především v položce běžná údržba. Oprava 
kanalizace proběhla v závěru roku 2015, byla to potřebná akce a 
podařilo se nám dobře se s ní finančně vyrovnat. Celková úprava 
vyšla na necelých 200 tis. Kč, kryta byla z větší části darem z celo-
církevní Jeronymovy jednoty (120 tis. Kč), zčásti sborovou sbírkou 
na akci (24 280 Kč) a zbytek z běžných provozních prostředků sbo-
ru.  

Náklady sboru celkem byly vlivem této akce o 128 tisíc Kč vyšší, 
než jsme rozpočtovali. Celkové výnosy sboru však byly vyšší proti 
rozpočtu o 149 tisíc Kč. Plánovaný schodek k 31.12.2015 byl tudíž 
o více než 21 tisíc Kč nižší. 
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Ve srovnání s minulým rokem jsme se sice ve výsledku hospo-
daření výrazně pohoršili, ale znova zdůrazňuji, že oprava kanaliza-
ce byla poměrně velkou akcí, po které nám nezůstaly žádné dluhy. 
Naopak, na účtě a v pokladně máme letos vyšší finanční zůstatek, 
než jsme měli v roce předchozím. 
 
Pro přehlednost uvádím základní informace: 

skutečnost 2014 rozpočet 2015  skutečnost 2015 
náklady celkem:         249 518 Kč   315 126 Kč  442 892 Kč 
výnosy celkem:          334 650 Kč   291 126 Kč  440 573 Kč 
hospodářský výsledek: 85 132 Kč  - 24  000 Kč    - 2 319 Kč 
 
finanční prostředky k 31.12.  
                59 928 Kč       79 002 Kč 
 

účetní sboru M. Nulíčková 
 
 
STŘEDISKO DIAKONIE VLAŠIM  
 

Vážení a milí čtenáři, 
přináším k Vám z Vlašimi ohlédnutí za rokem 2015. Pokud bych 

tento rok měla hodnotit jedním slovem, nejvýstižnější by bylo asi 
VÝJIMEČNÝ. Po letech samostatného fungování se Středisko Dia-
konie Vlašim stalo od 1. ledna 2015 součástí Diakonie Střední Če-
chy, spolu se Středisky v Čáslavi a Libici. Tomuto sloučení před-
cházelo množství jednání, setkání, příprav, padlo mnoho námětů a 
návrhů, které se následně více či méně realizovaly. Ředitelem stře-
diska, které má sídlo na adrese Kouřimská 15, Kolín, je PhDr. Petr 
Dvořák. 

Sociální služby ve Vlašimi zůstaly zachovány v původní sestavě. 
V azylovém domě pro matky, otce a rodiny s dětmi našlo v loňském 
roce podporu a pomoc 40 dospělých a s nimi 84 dětí. Dostavily se 
první výsledky každodenní práce s dětmi ve Školičce, děti se učí 
pravidelnému režimu i základním dovednostem před vstupem do 
školy. Starším, školou povinným kamarádům pomáhá doučování. 
Děti během roku čtyřikrát hrály pohádku na akcích pro veřejnost, 
malí malíři se umístili na předních místech výtvarné soutěže Malu-
jeme svět a osobně převzali v Diakonii v Litoměřicích krásné ceny. 
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Tradici zůstalo věrné i čtvrteční zpívání s Tomášem Trusinou, jarní 
a podzimní víkendovky i týdenní prázdninový pobyt.  

Úspěch při prodejních akcích slavily i výrobky z naší kuchyně – 
marmelády s nejrůznější příchutí a sušené ovoce. Všechny dobroty 
vznikly pod střechou azylového domu, ale předtím bylo nutné na 
základě hygienických předpisů upravit nevyužitou vodárnu na pří-
pravnou místnost. Zásadní změnu zaznamenala i místnost, které 
žádný zaměstnanec neřekne jinak než kuřárna – stala se z ní nová 
kuchyň. Tím pádem jsou ve druhém patře kuchyně dvě a pět ma-
minek se nemusí mačkat u jednoho sporáku. Ve druhém patře by-
la rekonstruována i koupelna, v celém domě byly vyměněny hlavi-
ce u topení, které umožňují plynulou regulaci teploty. V závěru ro-
ku dostaly vnitřní prostory azylového domu nový rozměr díky no-
vým dveřím. Pár změn proběhlo i na zahradě. Byl dokončen plot 
nad svahem k řece a tím posílena bezpečnost dětí při hře. Díky 
benefičnímu koncertu Farní Charity Vlašim „Děkujeme Vám“ 
z ledna 2015 vyrostlo na zahradě nové pískoviště. Odborná firma 
provedla zásadní řez a ošetření stromů v zahradě, průběžně probí-
há úprava užitkové části zahrady.  

První rok má za sebou i Zrnko – Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi. Přestože služba, která je pro klienty zdarma, neby-
la podpořena žádnou dotací, terénní pracovnice pracovala 
v přirozeném prostředí celkem s 12 rodinami a tím i s 23 dětmi. 
Službu jsme představili na srpnovém zábavném odpoledni 
v Zámeckém parku Vlašim. Pro malé i velké byly připraveny soutě-
že, lanová dráha i zpěv s bubnováním na drumbeny. Podobné se-
tkání plánujeme také v červnu letošního roku, rozšířené ještě 
o divadelní představení Jana Přeučila a Popelky Evy Hruškové.  

V závěru roku rozšířila nabídku služeb pobočka občanské po-
radny se sídlem na známé adrese Husova 656 v Benešově. Pomoc 
v poradně hledají nejčastěji lidé s finančními problémy. 

 Za vládnutí všech změn, úkolů a překážek, které přinesl rok 
2015, patří všem velké poděkování. Věřím, že vzájemná spolupráce 
bude pokračovat ke spokojenosti všech. Těšíme se na další setkání 
a děkujeme za každou pomoc, ať již má podobu finanční, materiál-
ní, podobu vánočního dárku pro některé z dětí nebo krabice jablek 
z vlastní zahrady. O činnosti celého střediska se může dozvědět na 
www.diakonie-stred.cz nebo v informačním bulletinu Modrý džem. 

Věra Janoušová, vedoucí služeb Vlašim 

http://www.diakonie-stred.cz/
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 OBČANSKÁ PORADNA DIAKONIE STŘED V BENEŠOVĚ 
 
Občanská poradna si v nabídce sociálních služeb pro obyvatele 
zdejšího regionu rychle našla svoje místo. Od listopadu loňského 
roku, kdy poradna v Benešově začala působit, využilo jejích služeb 
již 43 spoluobčanů, kteří potřebovali pomoc v řešení svých pro-
blémů. 31 klientů poradnu navštívilo osobně, ostatní využili jejích 
služeb telefonickou nebo emailovou cestou, v jednom případě pra-
covnice poradny navštívila klienta v jeho bytě. Největší část klientů 
vyhledává pomoc s problémy v oblasti dluhové problematiky, v ře-
šení exekucí či možnosti oddlužení soudní cestou. 

Poradna se nachází v prostorách budovy ČCE Benešov. V současné 
době pracuje 3 dny v týdnu, od pondělí do středy. O klienty se stará 
sociální pracovnice, pokud to povaha problému vyžaduje, mají klienti 
možnost objednání konzultace s právničkou poradny. Veškeré služby 
poradny jsou poskytovány zdarma.  

I v roce letošním chceme v započaté práci pokračovat. Státní dota-
ce, které sociální služba získala, zdaleka nepokryjí veškeré náklady 
na provoz pracovišť poradny. Snažíme se tedy informovat a zároveň 
žádat o podporu obce a organizace regionu, vyhledáváme vhodné vý-
zvy k podání projektů.   

Děkujeme za pomoc a podporu, kterou nám při rozjezdu služby 
poskytl a stále poskytuje sbor ČCE v Benešově a věříme, že doká-
žeme udržet a rozvíjet sociální službu, která je pro naše bližní vel-
mi potřebná. 
Občanská poradna Diakonie Střed – kontaktní místo v Benešově 
Husova 656, 256 01 Benešov 
Tel.: 734 168 982 telefon využívejte prosím pouze v otevírací době. 
E-mail: poradnabenesov.stred@diakonie.cz 
 
OTEVÍRACÍ     Pondělí 9:00 - 13:00     
DOBA      Úterý 9:00 - 16:00 – pro objednané klienty 
     Středa 9:00 - 13:00   

Dana Lučanová 
Diakonie ČCE –středisko Střední Čechy 

mailto:poradna.stred@diakonie.cz
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Zpráva prčického staršovstva o životě sboru r.2015 
 
Náš sbor má k 31. prosinci 2015 71 členů.  
Konaly se dva křty: dítě a dospělá žena. Konaly se také 3 církevní 
pohřby: 2 členů sboru a jednoho nečlena sboru.  
 
Sbor měl statut podporovaného místa od 1.6. 2010 do 31.5. 2014. 
Synod schválil naši novou žádost o statut podporovaného místa na 
další 2 roky: od 1.6. 2010 do 31.5. 2016.  
 
SBOROVÝ PROGRAM 
Neděle: 8:30 – bohoslužby  
    1x za měsíc – bohoslužby pro děti i dospělé  
    2x za měsíc - nedělní škola (pro mladší a starší děti)  
Pátek: 17:00 – bibl. hodina pro děti a konfirmační příprava     
           19:00 – bibl. hodina pro dospělé 
Jeden pátek v měsíci – 20:00 – staršovstvo 
 
Členové sboru se scházejí k pravidelným nedělním bohoslužbám. 
Při bohoslužbách čtou 1. čtení presbyteři, při rodinných bohosluž-
bách děti. Po bohoslužbách společně posedíme při rozhovoru, ká-
vě, čaji a občerstvení. 
 
Dětských biblických hodin a konfirmační přípravy se účastní 3 dě-
ti. O vánocích děti z našeho sboru společně s dětmi z Benešova 
hrály vánoční divadlo za hojné účasti dětí, i diváků. 
Děti z našeho sboru se účastnily víkendovek a letního tábora, kte-
ré jsme pořádali ve spolupráci se sborem v Benešově.  
 
Staršovstvo se schází 1x za měsíc. Má 7 členů a 2 náhradníky. 
Schůzí se účastní administrátor, f. Tomáš Trusina. Program jed-
nání se skládá z rekapitulace událostí ve sboru v minulém měsíci a 
z připomínek členů k tomu, co se událo. Potom pokračujeme roz-
hovorem o programu na nadcházející období. Staršovstvo reaguje 
také na podněty a požadavky seniorátního výboru a synodní rady.  
 
Společné sborové aktivity: 

1. května jsme v přírodě opět společně četli knihu „Máj“. Připoji-
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li se k nám tradičně i manželé Trusinovi a další lidé, kteří nejsou 
členy našeho sboru. 6.7. jsme si připomněli smrt M. J. Husa bo-
hoslužbami a promluvou o J. Husovi.  

Podnikáme společné návštěvy koncertů, přednášek, atd. 
 
Ekumenická spolupráce: 

Kazatelka se schází s novým katol. farářem. Možnost další spo-
lupráce (společné biblické hodiny – jsou v jednání).  

Ekumenické bohoslužby:  
Ve Voticích (ve sboru CČSH) – ve spolupráci s CČSH ve Voticích a 
s Církví římskokatolickou ve Voticích.  
V naší kapli: ve spolupráci s CČSH ve Voticích a s Církví římsko-
katolickou v Sedlci-Prčici.  
  
Pastorace: 

Kazatelka koná pastorační návštěvy. Členům, kteří se neúčastní 
pravidelného sborového programu, nosí časopis SOBR, 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).  
 
Spolupracujeme s místním informačním centrem a místním měst-
ským úřadem (starostkou města).  

Informace o sboru (bohoslužby, sborové aktivity, kontakt na ka-
zatelku, nabídka osobních rozhovorů) jsou na internetových strán-
kách města. 

Nabídky sborových akcí a zpětné informace o nich (včetně foto-
grafií) vycházejí v místním periodiku.  

Po nabídce osobních rozhovorů (pastorační péče), která vyšla 
v místních novinách – se ozvalo několik zájemců (mimocírkevních). 

Dvakrát ročně se v naší kapli konají již tradiční koncerty dětí 
místní ZUŠ, kde účinkují také děti z našeho sboru (za velké účasti 
dětí i posluchačů). 

V naší kapli se konal koncert Slávka Klecandra. 
 

Nezbytné úpravy konáme svépomocí.  
Scházíme se pravidelně k brigádám – úklid sborové místnosti a 

kaple.  
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Díky obětavé a dobrovolné práci Jana Kabíčka máme novou 
dřevěnou podlahu v místnosti, která slouží pro práci s dětmi a 
mládeží. Zateplení místnosti zajistil Karel Dvořák, nové elektrické 
rozvody, vymalování, atd. rodina Součkova a další členové sboru. 
Na další potřebné vybavení pro tuto místnost jsme dostali příspě-
vek 25.000 Kč od Nadačního fondu Věry Třebické – Řivnáčové.  

Vybavení pomůckami pro katechezi zajistila s. Petra Bandhauer. 
V místnosti probíhá katecheze metodou založenou na pedagogic-
kých principech Marie Montessori s názvem „Godly Play“. Místnost 
je víceúčelová – využíváme ji také pro přespání při víkendových 
pobytech dětí a mládeže. Od roku 2016 zde probíhají semináře pro 
zájemce o tuto metody pod vedením Petry Bandhauer.  
  
Poděkování:  
Děkujeme všem, kdo přispívají na práci sboru formou salárních i 
jiných darů, nedělních sbírek, prací, praktickou pomocí či radou.   
Děkujeme Janu Kabíčkovi za novou dřevěnou podlahu v místnosti 
pro děti. 
Děkujeme Karlovi Dvořákovi za ochotu financovat zateplení v této 
místnosti.  
Děkujeme Markétě Součkové za její obětavou a pečlivou práci při 
vedení sborového účetnictví a Mirce Nulíčkové z Benešova za po-
moc, kterou Markétě Součkové při této činnosti poskytuje. 
Děkujeme sboru v Praze Střešovicích a Soběhrdech za finanční dar 
k zaplacení personálního fondu.  
Děkujeme faráři Trusinovi za podporu a pomoc našemu sboru.  
Děkujeme Petře Bandhauer za vedení nedělní školy. 
Děkujeme Františkovi Hodíkovi za reprezentaci sboru (schůze ku-
rátorů, JJ, atd.). 
Děkujeme Kláře Kabíčkové za hudební doprovod při bohoslužbách.  
Děkujeme Marcele Doktorové za vedení sborové kroniky, Květě 
Křemenové za skládání veršů k narozeninám pro členy sboru, Evě 
Roztočilové za výrobu dárků pro děti.  
Děkujeme Jindrovi Součkovi a Václavu Jandečkovi za opravy 
v kapli. Také za přípravu modlitebny na bohoslužby během zimní-
ho období. 
P. Jandečková děkuje všem za podporu v její službě a také za pod-
poru, pochopení a toleranci pro její studium na ETF. 

za staršovstvo:  kurátor sboru: Petr Dubský 
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BLAHOPŘEJEME K NAROZENINÁM   

Duben: Havlíková Vlasta, Hvězdonice – 86 let; Koten Josef, Seno-
hraby – 83 let; Velebil Jiří, Vodslivy – 78 let;  Chobotská Věra, Pře-
stavlky – 66 let; Kvídová Jitka, Bedrč – 66 let; Fojtů Jitka, Bedrč – 
50 let; Novotná Eva, Poříčí – 65 let; Pivoňka Pavel, Mačovice – 45 
let; Stolařová Marie, Čerčany – 65 let;  
Květen: Piškulová Anna, Přestavlky – 78 let; Podroužková Libuše, 
Čerčany – 83 let; Křížková Věra, Přestavlky – 75 let; Kviz Petr, 
Kunice – 70 let; Matoušková Vlasta, Petroupim – 65 let; Kyselová 
Věra, Přestavlky - 35 let 
Červen: Podholová Slavomila, Mnichovice – 91 let; Vošická Jiřina, 
Nahoruby – 67 let; Zach Jaroslav, Vranovská Lhota – 75 let; Zava-
dil Pavel, Přestavlky – 69 let; Macháčková Petra, Benešov – 35 let  
 
DĚTI 
Duben: Turecká Anna, Soběhrdy – 4 roky 
Květen: Kysela Stanislav, Přestavlky – 9 let; Ratajová Kristina, Vy-
soká Lhota – 19 let; Svobodová Anna, Přestavlky – 18 let  
Červen: Bubla Filip, Klokočná – 15 let; Hradečný Jakub, Mezihoří 
– 19 let; Šafaříková Kateřina, Praha – 18 let 

 

RECEPTY               
140 g cukr moučka, 2 lžíce tekutého medu, 1 lžička jedlé sody, 50 g másla, 
400 g hladké mouky; 1 lžička perníkového koření, 2 vejce 
 
Ze všech ingrediencí propracujeme těsto, musí být měkké a pružné asi jako 
plastelína. Těsto zabalíme do potravinářské fólie a v lednici necháme přes 
noc odležet. Druhý den vyválíme z těsta plát asi 1/2 cm silný, vykrájíme různé 
tvary perníčků, pomažeme žloutkem a pečeme při 160 °C zhruba 8 minut. 
Měkké velikonoční perníčky můžeme zdobit nebo jíst. Vyberte si  

http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=cukr+moucka
http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=tekuty+med
http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=jedla+soda
http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=maslo
http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=hladka+mouka
http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=pernikove+koreni
http://recepty.vareni.cz/vyhledavani/pokrocile/?ingredience=vejce
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Benešovský víkendový  
pobyt dětí 

od 6.5. do 8.5. 2015 v Sedleci Prčici 
téma: O Jákobově mazanosti 

 
Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 7. 4.2015 na adresu: 

Farní sbor ČCE, Husova 656, 256 01 Benešov;  
benesov@evangnet.cz. Cena pobytu je 250 Kč. 

Nástup přímo v Prčici bude v pátek 6. 5. cca 17-18,00. 
Společná cesta z Benešova bude vlakem cca 16,30 do 

Heřmaniček a potom pěšky do Prčice. 
Děti můžete odvážet v neděli 8.5. od 12,30,  

případně přijet na bohoslužby v 8,30.  
Společný návrat vlakem do Benešova cca 15,00 

 
 
 
Velikonoční program: 
Pašijní čtení - úterý 22.3. 18,00 v Benešově 
Velký pátek - 25.3. bohoslužby s večeří Páně 
     17,00 Vlašim  
        18,30 Benešov 
     19,00 Soběhrdy 
     19,00 Prčice 
Neděle velikonoční - 27.3. bohoslužby s večeří Páně 
       8,30 Vlašim  
        10,00 Benešov 
     10,00 Soběhrdy 
       8,30 Prčice 
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VYŠEL JSEM, ABYCH ŠEL 
letní setkání dětí v Luhu u Čími na břehu Slapské přehrady 

 
Pamatujete si, jak mi Farao usiloval o život?  
Přežil jsem.   
Vyšel jsem. 
Pořád jdu... pořád jdu...  
Kam?  
Tak přijďte a uvidíte. 
                                             Váš Mojžíš 

 

 
Chcete vědět, kam jdu, tak přijeďte: 
 KDY?  Od soboty  13. 8. 2015 do soboty 20. 8. 2016 
 KDE?  Stanové tábořiště  „Dům Dobré naděje“ v Luhu u Čími 
 PRO?  Děti ve věku od 7 do 15 let 
 CENA?  1 600,- Kč 

 
Milí rodiče, pokud se rozhodnete svěřit nám v důvěře svá „dítka“, vyplňte při-
hlášku a zaplaťte výše uvedenou částku do 30. června 2016. Kopii dokladu o 
zaplacení je možné odevzdat osobně na faře, nebo poslat poštou, nebo naske-
novanou e-mailem. Pokud nebude dodržen termín zaplacení, nebude možné va-
še 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 variabil-
ním 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 dů-
vodů, kdy v tomto případě činí storno poplatek 20 % ceny tábora.  

Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, 
nabývají nové síly; 

vznášejí se jak orlové, 
běží bez únavy, jdou bez umdlení. 

(Izajáš 40, 31) 
 

mailto:vhudcova@seznam.cz
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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 Stolař 
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,  
mobil: 776 797 327, email: zruc@evangnet.cz, administrátor: Petr Turecký 
Číslo účtu: 0162 121 008 / 0300 
Kontaktní osoba: 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 a Zruči n.S. zdarma. 

 
Uzávěrka příštího čísla Soběhrdského bratra bude 15. června  2016 

 
 

 

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

mailto:sobehrdy@evangnet.cz_
mailto:zruc@evangnet.cz
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