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SOBĚHRDSKÝ BRATR
Velikonoční zamyšlení
Biblické příběhy zvou čtenáře k přemýšlení či rozjímání nad
smyslem života. Zvou člověka, aby se zastavil a pokusil se znovu
upravit svůj vlastní hodnotový systém, který si sám vybudoval
nebo který do něj byl vložen lidmi kolem něj.
Předvelikonoční půst měl původně vést člověka k tomuto zastavení a obrácení se k základním otázkám lidské existence. Lidi
dřív věřili, že půst umožňuje soustředit se na to podstatné: kdo
jsem, proč jsem se narodil, kam směřuji. Jak to směřování mám
správně zacílit, když je vše tak pomíjivé.
V biblickém pojetí soustředit se na podstatné znamená: obrátit
se o radu k Bohu. Pročistit své jednání a představy půstem a nechat na sebe působit nově Boží slovo, které má podle Bible zachraňující (a tedy také) léčivou moc. Velikonoční soustředění tedy
nemusíme vůbec vnímat jako pokrytecké dávání na odiv nějaké
zbožnosti, ale můžeme ho vnímat jako upřímnou snahu o nápravu pokřiveného směřování. Upřímnou snahu o nalezení a uzdravení sebe sama.
O Velikonocích zaznívá Boží slovo s velkou naléhavostí. Proč?
Protože židovské svátky Pesach připomínají ten nejdůležitější dar
od Hospodina člověku – a sice – dar vysvobození. Za mnoho staletí se rozvinulo mnohovrstevnaté pochopení tohoto základního
slova: vysvobození. Vysvobození od nepřátel, vysvobození z otroc1

tví, vysvobození z rukou všemocné instituce, vysvobození z vlastních vin, vysvobození od sebe sama. Každý člověk může toto vysvobození chápat originálně podle svých zkušeností. Vysvobození
je nejdůležitější téma snad všech světových náboženství. Ježíš byl
popraven právě uprostřed tohoto exponovaného připomínání daru vysvobození. Uprostřed lidských hádek, co vlastně toto vysvobození znamená. Svoboda jednotlivce před druhým člověkem a
před Bohem je snad nejzatíženější téma v lidských dějinách. Právě proto, že od pravěku jedni druhým svobodu upírali. Ježíš vykládal smysl údělu člověka na zemi po vzoru prorocké tradice
způsobem, který mnoha lidem vadil. Ježíšův výklad totiž omezoval moc určité skupiny – např. těch, kteří ovládali chrámový provoz v Jeruzalémě. Ježíšův výklad byl ale nepohodlný i pro nacionalisty, kteří potřebovali silného náboženského charismatického
vůdce především pro boj s okupační mocí římskou. Dnes často
opakovaná mantra – vlast – rodina – v Ježíšových očích mnoho
neznamenala. Zakladatel křesťanství nikdy nehoroval pro národ
nebo pro souručenství jedné víry proti lidem jiné víry. Naopak
nacionalisty byl nenáviděn, protože vlastizrádně pomáhal okupantům. Vyléčil sluhu římského důstojníka. Pomáhal taky těm,
kteří byli opovrhováni většinovou společností pro svůj způsob
života.
Ježíš od začátku svého veřejného vystoupení mluvil o víře jinak než instituční tehdejší církve, které se chovaly tak trochu
jako nějaké fotbalové kluby: jedině my zvítězíme, jedině my máme
pravdu, musíš do nás investovat, kdo není s námi je proti nám
apod. Ježíš nikdy nevstoupil do tohoto kolotoče soupeření a závisti a kázal o Božím království, které je otevřeno pro všechny lidi
bez rozdílu. Tím samozřejmě naštval všechny nacionalisty, tradicionalisty, okupanty, mocné. Podle Ježíše se nemusí člověk narodit do bohaté rodiny, aby byl zachráněn. Nemusí mít šlechtickou
krev. Nemusí mluvit tím jediným správným jazykem. Nemusí vykonat denně několik set drobných příkazů, kterými si zajistí Boží
přízeň – a tedy odpuštění a vstup do nebe. Podle Ježíše má každý
člověk na světě naprosto jedinečnou hodnotu, danou a garantovanou samotným Bohem. Proto nemůže jeden druhého zotročovat. Proto nemůže jeden druhého bít, pronásledovat, zabíjet.
Ježíš spustil tím, co činil a co říkal, revoluci. Jeden z následovníků apoštola Pavla, inspirován Ježíšem, mohl pak o několik
desetiletí později napsat naprosto revoluční slova: Ef 6, 8-9: Víte,
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že Pán odmění každého, kdo něco dobrého učiní, ať je to otrok nebo svobodný. Vy páni, jednejte s otroky také tak a zanechte vyhrůžek. Víte přece, že jejich i váš Pán je v nebesích, a ten nikomu
nestraní. Do světa, který znal jen pány a otroky, najednou začala
pronikat slova o tom, že otrok i pán jsou si rovni, protože mají
oba jednoho stejného Pána v nebesích.
Někteří křesťané totiž uvěřili, že Ježíš popravený jako zločinec,
ponížený a potrestaný mocnými tohoto světa, vstal z mrtvých.
V důsledku to znamená, že sám Bůh povýšil cestu života a cestu
slov tohoto Ježíše z Nazareta na cestu, která vede ke skutečnému
životu a záchraně. Někteří tedy postupně začali v této víře zvedat
hlavu a svět kolem nich už najednou nebyl takový jako dřív. Král
na trůně už najednou nebyl vtělený Bůh, mocná instituce, která
drtila, už najednou neměla pachuť věčného utrpení, ale ukázalo
se, že je dočasná a že naděje zmrtvýchvstalého Krista je hlubší
nadějí.
Tato kristovská cesta neměla v dějinách na růžích ustláno.
Mnozí noví mocní ji všelijak tunelovali, na své brnění si neváhali
našívat znamení Ukřižovaného a v jeho jménu vraždili nevinné.
To se děje bohužel dodnes. Noví mocní volají po krvi, po souručenství krve, po nových hranicích a ostnatých plotech. V Kristově
duchu ale povstává také mnoho lidí, kteří podobně jako apoštol
Pavel nebo jeho následovníci, upozorňují na jednotu lidstva, na
bourání hranic mezi mocnými a otroky, na vítězství lásky nad
nenávistí. Nenechme se uchlácholit, že jsme vyjmuti z tohoto zápasu. Podle Bible Bůh vzkřísil Ježíše z Nazareta a nikoli Heroda
nebo císaře Vespasiána. To je výzva, před níž stojí každý člověk
narozený v naší civilizaci, ať už se mu to líbí nebo ne. Každý je
zván, aby si sám odpověděl, co to pro něj znamená.
Přeji nám požehnaný čas k hledání odpovědi.
Petr Turecký

KÁZÁNÍ
J 8,1-11 kázání 1. čtení: Ez 33,10-11
Milí bratři a sestry, zamysleme se dnes nad úryvkem o cizoložnici, nad příběhem, který dokládá Ježíšova slova, že nepřišel svět
soudit, ale spasit (srv. J 3,17).
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Je to příběh o vině a odpuštění. A promlouvá i do dnešního
světa – kdy každý hází vinu jeden na druhého – já ne, já ne, to ti
druzí. A když je někdo usvědčen – tak hlavní pravidlo zní: zapírat,
zapírat a zapírat.
Celé vyprávění o cizoložnici si můžeme rozdělit do tří obrazů: 1)
Ježíš a žalobci. 2) Ježíš a hříšnice sami. 3) Opět Ježíš a žalobci –
zde už ale žalobce netvoří pouze zákoníci a farizeové, ale my
všichni – v umění žalobců svých bratří.
1) Ježíš a žalobci:
Stalo se to jednoho dne brzy ráno. Ježíš přišel do chrámu a
hned se kolem něho shromáždil zástup lidí. Ježíš se posadil a
začal je učit.
Ale farizeům a zákoníkům se vůbec nelíbilo, že Ježíš nachází
nadšené posluchače všude, kam přijde. Nelíbilo se jim, když vysedával u jednoho stolu s hříšníky a nikoho od sebe neodháněl.
Zkrátka – na Ježíšovi se jim asi nelíbilo vůbec nic. Prohlašovali
o něm, že se neřídí Mojžíšovým zákonem a bere hřích na lehkou
váhu. Proto číhali na každou možnost, aby Ježíše nachytali. A
kdo číhá, ten vždycky něco najde.
Znenadání se kruh posluchačů kolem Ježíše otevřel, aby nechal projít ženu prudce postrkovanou davem zákoníků a farizeů,
kteří vítězně halasili. Postavili ji před něho a rozestoupili se kolem
dokola. Říkají mu: Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako
cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co
říkáš ty?
Nepřišli, aby si poslechli Ježíšovo stanovisko, ale chtějí ho vlákat do léčky. On sám přece hlásal, že nepřišel zrušit zákon, ale
naplnit ho – tudíž musí dát za pravdu zákonu a zúčastnit se kamenování této ženy. Když to ale udělá, ztratí tu svoji svatozář milosrdenství a mírnosti, která je tolik popuzuje a dráždí, protože
tolik okouzluje zástupy. Co říkáš ty? – Napjatě čekali, co odpoví.
Ale to, co Ježíš udělal, předčilo všechnu jejich fantazii. Ježíš se
na ně ani nepodíval. Sklonil se a prstem psal po kamenné podlaze v chrámu. Jako by tu ti muži s tou ženou ani nebyli. Asi přemýšlí a zvažuje úmysly tazatelů. Možná čeká na to, až se srdce
této zděšené ženy trochu utiší. Jen málo výjevů zobrazuje Krista
tak lidského a tak božského současně. To neslyšel, že se ho na
něco ptali? Začali na něho netrpělivě dorážet: „Tak co ty na to?
Ukamenovat, nebo ne? Tak co na to odpovíš?“
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Konečně Ježíš pozvedá hlavu a obrací se na ně. Konečně se
dočkají odpovědi na svou lstivou otázku. A on odpovídá, ale něco
úplně jiného, než čekali: Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni
kamenem! Pak se zase sklonil a psal prstem po zemi.
Možná by se dala tato věta chápat jako: kdo z vás je bez „tohoto“
hříchu, který předhazujete této ženě (mějme na mysli, že Desatero
zakazovalo také cizoložství touhy). Ale možná tím myslel hřích
obecně. Vypadalo to, jako by najednou odkryl pokličku svědomí
všech přítomných. Ježíš znal všechno, co bylo v jejich srdcích….
Zavládlo tíživě nesnesitelné ticho. Ti nejstarší se začali nenápadně
vytrácet, snad vystrašeni myšlenkou, že by se Ježíš rozhodl pomoci jim vstoupit hlouběji do vlastních životů, aby viděl, jestli jsou
skutečně bez hříchu. Bez toho hříchu, který je v Desateru označován jako „nebudeš dychtit po ženě svého bližního“.
2) Ježíš a hříšnice sami:
Soud se najednou vylidnil. Zůstal tam jen soudce a obžalovaná. Dosud zůstal Ježíš skloněný k zemi, teď se zvedl a podíval se
na ženu: Ženo, kde jsou ti, co na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Po přečkané hrůze najednou pocítila milosrdný pohled jako
očišťující koupel. Žádný muž se na ni ještě takto nepodíval! Kdo
ví, jakým tónem odpověděla Ježíšovi v tichu nastalém po odchodu žalobců: Nikdo, Pane. A Ježíš řekl: Ani já tě neodsuzuji. Jdi a
už nehřeš! Odpouštím ti, ale už nehřeš. Ježíš nežádal nic jiného.
Zjevně v ní rozpoznal pocit lítosti nad vlastní vinou, který v ní už
byl a který konec konců sám probudil.
Kristus jediný je bez hříchu, tedy jediný, kdo skutečně mohl
první hodit kamenem, pomstít Boží čest a naplnit zákon. On se
ale zříká práva soudit, protože stejně jako Bůh Otec nechce smrt
hříšníka, ale to, aby se obrátil a žil (srv. Ez 33,11). Kolik nové důvěry muselo dodat ženě ono: Jdi! – To znamená: vrať se k životu,
doufej, vrať se domů, přijmi opět svoji důstojnost, vyprávěj lidem
jenom svou pouhou přítomností mezi nimi, že tu není jenom zákon, ale také milost a odpuštění.
Zkušenost tohoto odpuštění a velkého pochopení z Ježíšovy
strany tuto ženu jistě pozvedlo a naplnilo její srdce poznáním nové lásky, tolik odlišné od té, která ji tak tragicky zklamala. Takže
již nemusela být více sváděna k prožití okamžiku prchavého štěstí v náručí nějakého muže, který potom, co ji svedl, ji asi takto
zbaběle opustil v nebezpečí.
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3) Opět Ježíš a my:
Co nám chce příběh o cizoložnici říci? To, co chce tento příběh
skutečně klást na srdce není oznámení, že cizoložství není hříchem. Vždyť zde najdeme Ježíšovo jasné, i když velmi jemné, odsouzení ve slovech: Už nehřeš!
Nikdo víc než Ježíš neopovrhuje hříchem, včetně cizoložství,
u kterého odsuzuje už jen pouhou myšlenku na něj: Každý, kdo
hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci (Mt 5,28).
Myslím, že to, co chtěl Ježíš jednou pro vždy tímto svým gestem
zakázat – bylo řemeslo čmuchala, detektiva pátrajícího po hříších
druhých lidí. V tomto gestu tedy nacházejí svou aktualizaci mnohá doporučení Pána Ježíše: Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Jak
to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? (Mt 7,1.3). Buďte milosrdní, jako milosrdný váš Otec
v nebesích (Lk 6,36).
Vyprávění o cizoložnici se dotýká kořene našich mnohých
zvyklostí. Dnes už jistě na naše bližní kameny neházíme. Ale bahno ano, kritiku ano, pomluvy ano. Nad úpadky svých bližních se
pohoršovat umíme, stejně jako ti farizeové. Chceme zavrhnout
hříšníka, protože v kontrastu s jednáním hříšníka chceme podvědomě nechat zazářit naše vlastní jednání: Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako
tento celník (Lk 18,11) – modlil se farizej v chrámě.
A Ježíš nám proti tomuto špatnému zvyku nabízí účinný lék:
Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem! Zpytujme dobře svá svědomí, dívejme se na sebe pravdivým pohledem. A pak
pocítíme touhu utíkat za Ježíšem a žádat odpuštění pro sebe samého.
Ještě další věc můžeme v dnešním úryvku najít. Došlo zde sice
k tiché, ale velké revoluci v chápání ženy. Tato žena, shozená na
zem, třesoucí se strachem, zvysoka nahlížená pohrdavými pohledy řady mužů se svraštěným obočím, ponížená a bez možnosti se
hájit, to je výstižný obraz postavení ženy v tehdejší společnosti.
Kde byl ten muž, který s ní zhřešil? Proč farizeové nepřivlekli
před soud i jeho? Žena tedy byla diskriminovaná i v hříchu! Ježíš
se staví proti této situaci, odhaluje její nepravost a nespravedlnost. Kdokoli tedy v dnešní době, kdekoli na světě – bojuje za plnou důstojnost a rovnost práv žen – ať už náboženskou nebo sociální, ať už to ví nebo ne, má v Ježíši svého předchůdce a spojence.
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Modl.: Pane Ježíši Kriste, pomoz nám, abychom nebyli slepí ke
svému vlastnímu hříchu. Dej, abychom neodsuzovali druhé, ale
začali především u sebe. Děkujeme ti, že nám stále odpouštíš, že
jsi k nám milosrdný i přes naši nedokonalost, že nás přijímáš takové, jací jsme. Dej, abychom si tvé milosti vážili nade vše. Amen.
Pavla Jandečková

 Výroční zpráva FSČCE Soběhrdy za rok 2017
Bohoslužebný život
V roce 2017 se konalo 54 bohoslužeb, z toho 14x s vysluhováním SVP.
Kázalo u nás 11 kazatelů, konaly se 2 čtené bohoslužby.
Velikonoční svátky i Svatodušní svátky jsme slavili u nás v kostele společně
s farností CČSH Čerčany. Spolupráce s CČSH se stává pravidelným a vítaným
přínosem pro náš sbor.
Průměrná účast návštěvníků bohoslužeb činila 30.
Pravidelně jednou měsíčně se konají ekumenické bohoslužby vedené naším
sborem v husitském kostele v Mnichovicích.
Rodiče s dětmi jsou zváni do kostela každou první neděli v měsíci v rámci
tzv. rodinných bohoslužeb.
Nedělní škola se koná každou neděli, pokud není rodinná neděle.
Ostatní sborové aktivity
Biblické hodiny se v roce 2017 konaly jednou měsíčně v čerčanském
hospicu.
Jednou měsíčně se konala biblická hodina v Ládví, u Přibylů v Petroupimi.
Každá z biblických hodin má jiný charakter a probírá se tam jiná látka.
Farář vykonal v roce 2017 přibližně 70 pastoračních návštěv. Stejně jako
v minulých létech příležitostně vhodným způsobem interpretuje zvěst
evangelia v hospicovém stacionáři, kam dochází v rámci čtvrtečních návštěv
hospice. Jindy mají jeho vstupy pastorační charakter.
Mládež a děti se schází při různých příležitostech, jako jsou víkendovky
nebo přípravy letního tábora v Čími. Mládež také pomáhala při přípravě
vánoční hry. Jako každoročně proběhlo letní setkání dětí v Luhu u Čími. Tábor
byl podporován celocírkevním grantem z restitučních prostředků.
Na všech aktivitách souvisejících s mládeží a dětmi se také jako i v jiných
letech podílel aktivně farář CČSH z Čerčan Petr Wagner, který byl také autorem
vánoční hry.
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V roce 2017 započalo setkávání konfirmandů. Rozhodli jsme se s benešovským farářem Tomášem Trusinou, sedlecko-prčickou farářkou Pavlou
Jandečkovou a salvátorským spolukolegou Tomáše Trusiny Daliborem
Antalíkem, uspořádat pokusně jiný model konfirmačního cvičení, než bylo v
našem sboru obvyklé. Cvičení jsme začali konat společně jednou měsíčně
v podobě jakési polovíkendovky.
Setkání rodin probíhá v rámci sboru na dvou místech: v Mnichovicích u
Vášů, popř. u Šmejkalů. Členové sboru se setkávají při různých činnostech, jako
jsou sborové neděle, brigády, koncerty, bazar, sborový výlet, opékání buřtů na
faře, návštěvy apod.
Senioři se scházeli na faře cca 1x za dva měsíce, několikrát se ovšem konalo
sejití seniorů v menší skupině např. u Mařenky Boháčové nebo Líby
Podroužkové.
Sborový den se konal v roce 2017 dvakrát. Poprvé to bylo na jaře, kdy jsme
u nás přivítali Jana Dusa a dozvěděli se o práci Diakonie ČCE v Jordánsku a na
podzim jsme u nás přivítali historika Richarda Vlasáka s přednáškou o české
reformaci.
Sborový výlet se konal v roce 2017 do Libice n. Cidlinou. Výlet zajišťoval
René Hudec.
V roce 2017 se konal ve sboru tradiční bazar šatstva. Výtěžek bazaru slouží
na vyrovnání sborového rozpočtu. Jako i loni jsme poslali dar i sborům v
Sedleci-Prčici. Loňský bazar naštěstí dopadl dobře a organizátoři potvrdili chuť i
odvahu bazar konat i v následujícím roce.
Kulturní aktivity a aktivita navenek sboru
V roce 2017 se konaly dvě výstavy – na jaře to byly fotografie Gabriela
Pavlíka a na podzim kresby a ilustrace Lydie Férové. Sbor zorganizoval dva
adventní koncerty, Říčanského komorního orchestru a Mammas and Mammas.
Misijní aktivitou byla Noc kostelů, v rámci níž vystoupily děti ze ZŠ Karlov
pod vedením Aleny Vašákové, Říčanským komorním orchestrem byla
provedena slavná skladba G. B. Pergolesiho Stabat Mater a zazněly básně
Tomáše Pavlíka v podání herce Frant. Kreuzmana.
Sbor se také podílel na několika ekumenických akcích – byly to bohoslužby
v čerčanském hospicu, dále pak již pravidelná ekumenická slavnostní
bohoslužba organizovaná husitskou církví v Mnichovicích.
Členská základna
Ve sborové kartotéce máme nyní 199 osob. Členů s hlasovacím právem je 67.
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V loňském roce zemřeli: Emilie Vošická, Gabriela Pavlíková, Marie Škvorová.
Farář vykonal v roce 2017 2 křty (Šárka Přibylová, Eliáš Hudec)
3 svatby nečlenů sboru. Svatby se nekonaly v kostele. O církevní svatby je
ve společnosti rostoucí zájem, při rozhovorech se často daří najít společnou
řeč, standardní pravidelní členové církve však z předsvatebních setkání
nevznikají. Totéž platí o pohřbech.
Správa sboru a ostatní sborové činnosti
Staršovstvo se sešlo v roce 2017 jedenáctkrát.
Sborový web udržuje Petr Turecký a Jan Rataj. Samuel King, navrhuje
plakáty na různé akce sboru.
Sborový časopis vydáváme společně se sbory Benešov, Sedlec-Prčice, Zruč
n. S. a nepravidelně i s Husovým sborem v Čerčanech. Sazbu časopisu
připravuje Marie Stolařová. Do časopisu přispívají naši členové.
Petr Turecký administruje sbor ve Zruči n. Sázavou a zajišťuje jeho provoz.
Nepravidelně s ním jezdí bratr Vachoušek, který doprovází při bohoslužbách.
Hospic. Sbor je jedním ze zakladatelů obecně prospěšné společnosti TŘI
o.p.s, která provozuje Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech. Jan Rataj je
předsedou správní rady. Petr Turecký zde koná pravidelnou pastorační službu
jednou týdně, každý čtvrtek dopoledne.
Finanční situace sboru byla v roce 2017 vyrovnaná. Díky vysoké obětavosti
členů sboru, která je v saláru přepočteném na jednoho salárníka jednou
z největších v seniorátu, se podařilo udržet hospodaření v rovnováze.
V letošním roce se tak podařilo plnit všechny naše finanční povinnosti vůči
personálnímu fondu i seniorátní a celocírkevní repartice a pokrýt všechny
potřebné náklady. Sbor odvedl řádně i všechny celocírkevní sbírky vypsané
synodem.
Daří se provádět i průběžnou údržbu. Podařilo se provést nátěry kostelních
lavic, provést částečnou úpravu vybourané podlahy zadního prostoru kostela.
Z pomoci seniorátního mikrograntu bylo pořízeno ozvučení kostela. Darem
člena sboru byl obnoven sporák v kuchyňce. Členové sboru postupně natírají
židle v kostele.
Velká pozornost byla věnována opatřování paliva pro faru i kostel. Byly
zakoupeny dvě fůry dřeva a členové sboru je postupně připravují pro topení.
Tím se snižují náklady na provoz fary.
Během roku byly vypracovány projekty na izolaci střechy fary a na jejich
9

základě sbor požádal o dar a půjčku od Jeronymovy jednoty. Žádost o dar byla
předána zahraničním dárcům a o jejím osudu bude rozhodnuto do dubna 2018.
Oprava střechy by v případě úspěchu žádosti tak mohla proběhnout v létě
2018.
Staršovstvo děkuje všem členům sboru, kteří se podílejí na materiálním
zabezpečení a praktickém provozu sboru.

 Zpráva benešovského staršovstva za rok 2017
Společenství evangelíků na Benešovsku, Vlašimsku, Neveklovsku a Týnecku žilo
i v roce 2017 v pestré podobě a mnoha rozmanitých formách. Díky této mnohotvarosti lze křesťanské poselství potkat v tradiční i netradiční podobě, přístupné lidem různého věku, životního zaměření i vytížení, v rozmanitých životních situacích.
Pár čísel
K 31. 12. 2017 činil počet členů našeho sboru 265 duší. Odstěhovali se 4.
Bylo požehnáno 4 manželským svazkům, z toho 1 z našeho sboru.
Bohoslužby
se konaly v Benešově 53x, ve Vlašimi 39x s průměrnou účastí Benešov 32
(vč. dětí v nedělce), Vlašim 4 účastníci. Při postních a velikonočních bohoslužbách jsme procházeli Lukášovými pašijemi a evangeliem vzkříšení, přes léto
jsme naslouchali příběhům knihy Ester. Od podzimu, kdy se kazatelé častěji
střídají, se případné souvisleji probírané oddíly orientují podle nedělní školy.
Na přípravě a vedení bohoslužeb se podíleli mimo kazatele T. Trusiny vikář
Karel Müller, T. Dušek a na podzim také Dalibor Antalík a Lýdie Mamulová.
Děkujeme všem, kdo doprovázejí společný zpěv na harmonium, klarinet či
klavír.
Pravidelně se konaly ekumenické bohoslužby spolu s ostatními křesťany
v Benešově, dvakrát také ve Vlašimi.
Po celý rok probíhala nedělní škola, kde se nejčastěji 5 dětem střídavě věnují: Markéta Doušová, Zuzana Herzová, Iva Kašparová, Jana Trusinová. Scházely se spolu s farářem také k pravidelným poradám za koordinace Jany Trusinové a Ivy Kašparové.
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Biblické hodiny
se konaly na Benešovsku (úterý; 24x), ve Vlašimi (čtvrtek; 21x). Od ledna do
prázdnin jsme probírali jednu z nejnesnadnějších biblických knih Zjevení Janovo, od prázdnin jsme jako inspiraci k lásce v době plné strašení údajnými nepřáteli otevřeli Kázání na hoře (Matouš 5-7). Společenství kolem biblických
výkladů je společenstvím živého rozhovoru, otevřené i necírkevním zájemcům.
Ve Vlašimi ho obohatili zájemci o křest, s nimiž jsme probírali oddíly se křtem
související.
S dětmi
jsme na středečních biblických hodinách na faře probírali Ježíšova podobenství. Od podzimu sondujeme listy apoštola Pavla. Ob týden pokračovala
„kočárkárna“, setkávání maminek s malými dětmi, kde se schází okruh 4 maminek a zároveň „nábožko pro nejmenší“ pro předškoláky a začínající školáky
(22x). Rodinná biblická se konala v Mirošovicích (pondělí; 8x). Pravidelně se
scházeli 1-2 konfirmandi, jejich přípravu jsme rozdělili. Matěj Douša byl konfirmován v listopadu, k zbývajícímu přizvali další a utvořili skupinu, která se
schází spolu se soběhrskými, sedleckoprčickými a od podzimu i salvátorskými
konfirmandy střídavě v jednotlivých sborech jednou měsíčně v sobotu odpoledne. Děti z Diakonie, z našeho a prčického sboru i odjinud se účastnily dvou
víkendových setkání, strávily týden na sborovém táborovém pobytu ve Strměchách. Před vánocemi nacvičily společně vánoční hru „Best of...“, při níž
jsme si připomněli nejzajímavější z vánočních her od r. 2001. Premiéra i derniéra proběhly na třetí neděli adventní v Benešově a Sedleci Prčici.
"Kavárnička"
pokračovala každou středu mimo prázdnin díky péči sester Evy Lomozové a
Jany Voslářové. Při setkávání převažují zástupci starší generace, je však otevřená všem, kdo zavítají v ten den do Benešova. Mimo obvyklých rozhovorů, kde
se dělíme o aktuality i osobní radosti či trápení, jsme probírali jednotlivé
prosby modlitby Páně. Bratr vikář zpestřil program informací z cesty do Taizé.
Pastorační službu
koná kazatel a příležitostně další bratři a sestry starší. V nemocnici na oddělení dlouhodobě nemocných a odd. sociálních lůžek se kazatel účastní pravidelné kaplanské služby. Vzhledem k rozlehlosti sboru nemáme přehled o nemocných, pokud je někdo např. v nemocnici a potřebuje návštěvu kazatele,
nerozpakujte se dát vědět.
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Spolupráce se střediskem Diakonie ve Vlašimi
pokračovala po dvou liniích. Lidem v různých pracovních, sociálních, finančních či úředních problémech slouží občanská poradna v Benešově na faře.
Připomínáme, že služby poskytuje zdarma (viz průběžné informace v Soběhrdském bratru).
Ve Vlašimi se koná zpívání a vyprávění s dětmi klientek, což zůstává
nejnavštěvovanějším setkáním v rámci týdenního programu. Vydařil se již tradiční zářijový Den Diakonie. Po společných bohoslužbách se sborem Církve
bratrské a prohlídce střediska proběhl odpolední program na zámeckém nádvoří a v zámeckém parku. Některé děti klientek azylového domu a z terénní
služby Zrnko se účastnily i víkendových a táborových pobytů a vánoční hry.
Opravy a úpravy
V červnu proběhla výměna obou plynových kotlů – pro byt a modlitebnu.
Byly instalovány kondenzační kotle a součástí akce tak bylo i nové vyvložkování
příslušných komínů.
Mimořádné akce
12. února kázal v BN Tomáš Bísek a po bohoslužbách připomněl Chartu 77 a
vzpomněl jejích evangelických kořenů. V březnu se v modlitebně konalo představení Trojí porce, trojí trefa pod vedení brněnského faráře Štěpána Hájka,
které se setkalo s velkou odezvou zaplněné modlitebny. Nedělní školu jsme
uzavřeli při červnovém dětském odpoledni. V létě dobrovolníci ze sboru dvakrát mazali chleby pro bezdomovce a rozdávali je na pražském hlavním nádraží. V létě proběhla i tradiční sborová dovolená ve Strměchách.
Spolu se soběhrdskými
jsme absolvovali Noc kostelů, i když z naší strany jsme přispěli jen účastí,
červnový zájezd do Libice a vydáváme Soběhrdského bratra. Faráři obou sborů
jsou v čilém kontaktu a v květnu proběhlo společné jednání staršovstev obou
sborů, při kterém byly také probrány představy o financování činnosti našich
sborů s ohledem na probíhající přechod k samofinancování církve.
Ekumenická setkání
pokračovala v zhruba dvouměsíčním pravidelném rytmu v Benešově, hostí
je katolíci, evangelíci a církev československá husitská. Pravidelně se setkávali
duchovní z Benešova a okolí. Na Vlašimsku se konala setkání v rámci aliančního
modlitebního týdne, s Církví bratrskou, navíc i 26.12. bohoslužby na zámku
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s přizváním CČSH. Potěšující spolupráce s CČSH započala v listopadu společnými nedělními bohoslužbami v době karantény ve středisku Diakonie Vlašim a
přerostla v trvalejší spolupráci.
Vikář
Do září pokračoval ve vikariátu Karel Müller. Po celý rok jsme měli příležitost ho potkávat při bohoslužbách, biblických, práci s dětmi a v Diakonii i při
osobních setkáních. Na konci září sloužil Karel v BN naposledy – při bohoslužbách jsme se s ním rozloučili a popřáli vše dobré ve službě seniorátního faráře
pro mládež. Byli jsme vděčni za jeho obdarování, zájem a odpovědný přístup.
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. Od září začal pracovat v našem sboru na půl úvazku a druhou polovinu věnuje salvátorskému
sboru.
Staršovstvo sboru
Při březnovém výročním sborovém shromáždění bylo zvoleno nové staršovstvo, které bylo ustaveno na dubnové schůzi staršovstva takto: J. Zavadil (kurátor a předseda staršovstva), T. Dušek (místokurátor), T. Trusina (místopředseda
staršovstva), M. Nulíčková (hospodářka). J. Šíma (pokladník), I. Turzik, D. Veselá, H. Zemanová – starší. M. Doušová, I. Kašparová a J. Macháček (zapisovatel)
– náhradníci. Zvláštní poděkování především sestře Mirce Nulíčkové za dlouhodobé vedení sborového účetnictví. Dále chceme poděkovat br. Jiřímu Šímovi
za vedení pokladny a Tomášovi Duškovi, který nejen připravuje bohoslužby
v nepřítomnosti kazatele, ale od září je připravuje pravidelně. Při zajištění bohoslužeb vypomáhá i Jiří Zavadil. Děkujeme také salvátorským farářům Lydii
Mamulové a Daliborovi Antalíkovi za pravidelnou pomoc při zajištění bohoslužeb počínaje zářím 2017. D. Kašparové patří poděkování za dlouholetou práci
místokurátorky, E. Lomozové za uvedení „Kavárničky“ do života sboru a E. Králové za práci ve staršovstvu. Všechny tři sestry již do nového staršovstva nekandidovaly.
Důležitými úkoly staršovstva bylo probrat, jaké sborové aktivity chce realizovat v době polovičního úvazku T. Trusiny a hledat kandidáty/ kandidátky na faráře sboru. Oslovili jsme celkem 19 farářů a farářek, zda by přijali pozvání k návštěvě sboru a kandidatuře v BN, a zadali příslušné inzeráty v církevním tisku.
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Pozvání k návštěvě sboru přijal pouze P. Grendel, ostatní poděkovali, ale pozvání
ke kandidatuře nepřijali. P. Grendel nakonec kandidaturu také nepřijal. V současné době jednáme se dvěma farářkami, které reagovaly na náš inzerát a obě již
náš sbor navštívily.
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 svým časem, zájmem, vlastním nasazením a
penězi.
Přijďte to na sborové shromáždění probrat a neostýchejte se vystoupit
s vlastním námětem.
Staršovstvo benešovského sboru

 Jak jsme opravovali
V minulém roce jsme v našem evangelickém sboru opět měli větší stavební
akci. Vyměňovali jsme dva plynové kotle pro ústřední topení farního bytu a
modlitebny. Celá akce nás vyšla na 112 138,- Kč a její finanční krytí bylo následující:
52 000,- Kč dar seniorátní JJ
43 770,- Kč účelová sborová sbírka (do košíčku i od několika dárců)
16 368,- Kč sborové prostředky určené na opravy
Po uvedené úpravě dojde k lepšímu zajištění činnosti sboru a chodu bytu a k
úspoře nákladů za topení.
I přes tuto finančně nákladnou akci jsme hospodařili s přebytkem. Skutečnost roku 2017 se proti rozpočtu lišila, ale ve prospěch sboru. Výrazně nižší
byly náklady (rozpočet byl 398 tisíc Kč, skutečnost 348 549,- Kč), a to především ve spotřebě energie, v běžné údržbě i díky sníženému odvodu do personálního fondu. Výnosy byly naopak vyšší (rozpočet byl rovněž 398 tisíc Kč, skutečnost 407 039,- Kč), ale zvýšení je způsobeno darem JJ. Dary členů sboru a
salár byly nižší než rozpočtované. Hospodářský výsledek (zisk) činil 57 490,- Kč.
Na celocírkevních sbírkách jsme v roce 2017 vybrali a odvedli 24 725,- Kč, o
něco méně než v předchozím roce (26 403,- Kč).
Děkujeme všem členům a příznivcům za finanční příspěvky a prosíme za vytrvalost a soustavnost v odvádění saláru a v přispívání dary.
Mirka Nulíčková, FS Benešov
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 Zpráva staršovstva o životě a stavu sboru –
Sedlec-Prčice za rok 2017
Sborový program:
Členové sboru se scházejí k pravidelným nedělním bohoslužbám. Po bohoslužbách posedíme při kávě, čaji a občerstvení. Kdo má zájem, může se připojit
k rozhovoru o proneseném kázání.
Nedělní škola pro mladší děti se koná přibližně 2x za měsíc.
Biblická hodina pro dospělé, konfirmační příprava a pokonfirmační katecheze se koná každý týden.
Staršovstvo se schází 1x za měsíc. Má 6 členů a 2 náhradníky. Staršovstvo
reaguje také na podněty a požadavky seniorátního výboru a synodní rady.
Náš sbor má k 31. prosinci 2017 67 členů. Konal se jeden křest a čtyři pohřby.
Sborové aktivity:
1. května jsme na Veletíně opět společně četli knihu „Máj“ a pak poseděli
v místní restauraci.
Příležitostně podnikáme společné návštěvy koncertů, přednášek atd.
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, které jsme pořádali ve spolupráci se sborem v Benešově.
Děti z našeho sboru se také účastní předkonfirmačních a pokonfirmačních
setkání, která se konají ve spolupráci s benešovským, soběhrdským a salvátorským sborem.
Několikrát ročně se v naší kapli konají koncerty dětí místní ZUŠ za velké
účasti dětí i posluchačů, kde účinkují také děti z našeho sboru. Vycházíme také
vstříc zájemcům o absolventské koncerty.
Tradiční předvánoční koncert Slávka Klecandra se nyní koná v naší kapli.
Scházíme se pravidelně k brigádám – úklid sborové místnosti a kaple. Nezbytné úpravy konáme svépomocí.
Byla uzavřena smlouva o nájmu bytu mezi farářkou a farním sborem ČCE
v Sedlci-Prčici. Příspěvek na nájemné bude činit 2000,- Kč. Úhradu za energie
staršovstvo nepožaduje. Farářka se vzdává příspěvku 500,- Kč od sboru na telefon a internet.
V dětské místnosti dále probíhá nedělka, většinou metodou založenou na
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pedagogických principech Marie Montessori s názvem „Godly Play“ pod vedením Petry Bandhauer. Místnost je víceúčelová, využíváme ji také pro přespání
při víkendových pobytech dětí a mládeže. Od roku 2016 zde probíhají semináře
pro zájemce o tuto metodu.
V roce 2017 se v našem sboru uskutečnila první část semináře: Vzdělávání
v katechezi. Certifikovaný kurz pro vypravěče Godly Play. Jedná se o projekt
podporovaný z grantového systému ČCE pro mikroprojekty. Realizaci tohoto
semináře zajišťovala Petra Bandhauer. Semináře se účastnila také Markéta
Součková. Tlumočením posloužila Štěpánka Pejšová. Pohoštění pro lektorky a
účastníky kurzu připravila Klára Kabíčková. Všem děkujeme. Pokračování semináře se bude konat v březnu 2018.
František Hodík se již druhým rokem účastní kursu „Základy evangelické
teologie“. Po dokončení kursu a složení zkoušek může být ordinován ke službě
ordinovaného presbytera.
Pracujeme na rozšíření obsahu webových stránek sboru – Fr. Hodík vyřešil
technický problém publikace s Janem Ratajem ze soběhrdského sboru.
Ekumenická spolupráce:
Farářka jedná s katolickým farářem o možnostech další spolupráce: ekumenické bohoslužby, společné biblické hodiny. V jednání je také spolupráce se sborem husitské církve ve Voticích.
Pastorace:
Pastorační návštěvy koná farářka i členové sboru. 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 a dochází do Dětského domova v Sedlci-Prčici.
Po nabídce osobních rozhovorů (pastorační péče) – se ozvalo několik zájemců
(lidé mimo církev).
Spolupracujeme s místním informačním centrem a místním městským úřadem
(starostkou města).
Informace o sboru (bohoslužby, sborové aktivity), pozvánky na akce sboru –
vychází v místním periodiku.
Poděkování:
Děkujeme všem, kdo přispívají na práci sboru formou salárních i jiných darů,
nedělních sbírek, prací, praktickou pomocí či radou.
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Děkujeme Markétě Součkové za její obětavou a pečlivou práci při vedení sborového účetnictví.
Děkujeme sboru ve Střešovicích za poskytnutí finančního daru (30 000 Kč) jako
pomoci k zaplacení personálního fondu.
Za finanční dar (5 000 Kč) děkujeme také sboru v Soběhrdech.
Děkujeme Petře Bandhauer za vedení nedělky a seminářů.
Děkujeme Kláře Kabíčkové, Markétě Součkové a Petře Bandhauer za výrobu
katechetických pomůcek.
Děkujeme Františkovi Hodíkovi za reprezentaci sboru (schůze kurátorů, JJ, atd).
Děkujeme Františkovi Hodíkovi a Jindrovi Součkovi za práci na webových stránkách sboru, za zástup při bohoslužbách v době dovolené farářky.
Děkujeme Kláře Kabíčkové za hudební doprovod při bohoslužbách.
Děkujeme Marcele Doktorové za vedení sborové kroniky.
Děkujeme Evě Roztočilové za výrobu dárků pro děti.
Děkujeme Václavovi Jandečkovi za přípravu modlitebny na bohoslužby během
zimního období, za údržbu zahrady, opravy atd.
P. Jandečková děkuje všem za pomoc a podporu v její službě.

 Proč slavit Velký Pátek?
Doba je taková, že je potřeba si nejen připomínat, ale i znova
zdůvodnit i úplné samozřejmosti. Došlo mi tak nedávno, že bude
užitečné zamyslet se i nad důvody, proč slavit jako „evangelický“
svátek Velký Pátek. Od chvíle, kdy nám křesťansky orientovaní
poslanci prodloužili velikonoční prázdniny i o pátek, zvaný „velký“, zasadili totiž křesťanskému slavení velikonočního dvojsvátku
(Velký Pátek a Velikonoční neděle) ránu téměř smrtelnou.
Prodloužilo se volno, a tím pádem několikanásobně vzrostlo nutkání odjet na ty 4 dny volna „někam jinam“. Proč tedy slavit
Velký Pátek – a to pokud možno s bratry a sestrami svého
vlastního společenství?
1. Je to svátek milosti zdarma. Nejstarší novozákonní
svědkové připomínají Kristovo ukřižování a smrt jako znamení
darované záchrany, odpuštění a smíření. A právě záchrana,
odpuštění a smíření přicházejí bez lidských zásluh a přičinění.
Jako čin darované lásky, jako čin oběti. To je i smysl vyprávění
o tom, že nikdo z učedníků a Ježíšových přátel u Ježíšovy smrti
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tehdy nebyl. Ježíš svůj zápas o spásu podstoupil sám. Bylo to
o nás bez nás. A stalo se to k našemu dobru. My se nad tím
nemusíme jen dojímat, prostě to můžeme vděčně přijmout – a
tuto vděčnost projevit společným slavením.
2. Je to svátek Boží bezbrannosti. To nejhodnotnější, dar
šance k životu, dar naděje, dar obnovy – se neděje podle svědectví
apoštolů a evangelistů jako nějaký zázrak, kterým Bůh donutí
respektovat své hodnoty i nepřátele, ale přesně naopak. Ten,
který je svědkem pravdy, umírá pod náporem lži. Ten, který je
svědkem lásky, umírá obklopen nenávistí. Ten, který se mnohým
stával zdrojem naděje, umírá svírán beznadějí. Sám Bůh jakoby
se nechal vytlačit z tohoto světa – a na obranu svého milovaného
nepoužil žádný mocenský prostředek. Nic, co by udělalo dojem –
tak jako když si lidé zbožně přejí „kdyby tak Pán Bůh konečně
zasáhl“. Nezasáhl. Nikdy tomu nebudeme plně rozumět – a i
proto se potřebujeme právě při této podivné příležitosti setkávat a
znovu se nechat oslovit.
3. Velký Pátek bere půdu pod nohama náboženské
sebejistotě a pýše. Když apoštol Pavel usiluje zbourat stavby
náboženské pýchy – připomene právě „ale my kážeme Krista
ukřižovaného.“ A to je „skandál“ pro ty, kdo sázejí na ohromující
božskou moc, a bláznivost pro ty, kdo mají rádi úhledně zabalené
střípky lidské moudrosti. Když se dnes ve veřejném (a bohužel i
církevním) životě úspěšně prosazují nadutost, bohorovné
přehlížení pravdy, neochota k solidaritě s těmi, kdo skutečně trpí,
a naopak falešná podbízivost momentálním náladám společnosti,
stojí tu poselství Velkého Pátku jako provokativní vykřičník –
s tím vším nemá Otec Ježíše Krista ani za mák nic společného.
Jeho milosrdenství a posila přicházejí úplně jinudy. Skrze příběh
toho, který veličiny (i ty náboženské) své doby provokoval – a
k němuž se zmanipulovaný dav obrátil zády.
4. A nakonec, co by byla Velikonoční neděle bez Pátku?
Slavit Kristovo vzkříšení a sílu, nadějnost, nečekanost s tím
spojené, může do hloubky právě ten, kdo předtím naslouchal
příběhu o Ježíšově ztroskotání, o tom, jak ho za loosera prohlásili
nejen protivníci, ale považovali i jeho přátelé a učedníci. Chcemeli se nechat oslovit stvořitelským poselstvím, že žádná prohra
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víry, spravedlnosti, milosrdenství, ba ani smrt, není vposledu
definitivní, nepřeskakujme tu část Ježíšova příběhu, kdy na něj
jeho i naše prohry plnou silou dopadají.
Mé díky přijmi vřelé, nejdražší Příteli!
Má duše, dokud v těle, v tobě se veselí;
a když čas rozdělení i mne se přiblíží,
mým mocným potěšením buď smrt tvá na kříži,
(Evang. zpěvník 320)

Evangelický sbor Benešov Vás zve na

Sborový pobyt v Herlíkovicích 5.–8. května 2018
Tento pobyt jsme naplánovali i jako možnost rozloučit se s naším farářem Tomášem Trusinou, který bude u nás ve sboru v srpnu končit.
Cesta: Z Benešova do Herlíkovic je to asi 150 km a jelo by se zhruba
2,5-3,5 hodiny (bude záležet na počtu zastávek a hustotě provozu)
Ubytování: Máme rezervované dvě chaty – Vilka a Vokurka, které jsou
celkem pro 43 osob. Nedaleko je evangelický kostel, který je kazatelskou
stanicí ČCE Vrchlabí.
Cena: Vokurka – dospělý 370 Kč, dítě (3-11) 320 Kč za noc se snídaní
Vilka – dospělý 310 Kč, děti (3-11) 260 Kč za noc se snídaní
Oběd – dospělý 95 Kč, dítě (3-11) 80 Kč
Večeře – dospělý 80 Kč, dítě (3-11) 65 Kč
Podrobnosti na webu: horskydomov.cz
Program: Biblický, turistický, naučný a zábavný. (Každý může něčím přispět)
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Tipy na výlety:
Pro všechny generace:
Několik evangelických kostelů v okolí 30 km: Vrchlabí, Jilemnice, Janské
Lázně, Jestřábí, Libštát
Vrchlabí: 5 km od Herlíkovic, krkonošské muzeum, několik kostelů a kaplí. Augustiánský klášter, kde je také muzeum.
Jilemnice: 15km od Herlíkovic, zámek, kde je krkonošské muzeum
s ozvučeným mechanickým betlémem od Jáchyma Metelky. Roubenky
ve Zvědavé uličce.
Pro rodiny s dětmi:
Špindlerův Mlýn: 12km od Herlíkovic, bobová dráha, malý Labský vodopád (5 km pěšky) a dál k Labskému vodopádu (dalších 5 km pěšky)
Janské Lázně: 22km od Herlíkovic, stezka korunami stromů, lanový park,
farma park Muchomůrka.
Sněžka: z Pece 38km od Herlíkovic přes Obří důl a zpátky přes Růžohorku cca 13 km. Případně je možné využít lanovku.
Kontakt a přihlášky: Jiří Šíma, 732731390, sima.ji@email.cz

Na benešovský víkendový pobyt dětí zveme
od 20. do 22. dubna 2018 do Soběhrd
Děti přihlašujte do 15. 4.2018 na adresu sboru.
Cena pobytu je 300 Kč, sociálně ohleduplná 100 Kč.
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BLAHOPŘEJEME




K narozeninám

Duben: Věra Chobotská, Přestavlky – 68 let; Josef Koten, Senohraby
– 85 let; Jitka Kvídová, Bedrč – 68 let; Mourková Jitka, Zvánovice –
89 let; Novotná Eva, Poříčí – 67 let; Pavel Stolař, Čerčany – 66 let;
Marie Stolařová, Čerčany – 67 let; Jiří Velebil, Vodslivy – 80 let;
Miloslava Rabochová, Mnichovice – 71 let;
Květen: Vlasta Matoušková, Petroupim – 67 let; Vlastimil Tichý,
Hrusice 84 let; Liba Podroužková, Čerčany – 85 let; Petr Kvis, Kunice
– 72 let; Věra Křížková, Přestavlky – 77 let; Anna Piškulová,
Přestavlky – 80 let; Marie Bílková, Petroupim – 71 let
Červen: Marie Pivoňková, Mačovice – 75 let; Jiřina Vošická,
Nahoruby – 69 let; Zdeněk Luzum, Ostředek – 65 let; Pavel Zavadil,
Přestavlky – 71 let; Slavomila Podholová, Mnichovice – 93 let;
Božena Dostálová, Přestavlky – 65 let; Jitka Tůmová, Teplýšovice –
60 let; František Vaněk, Čerčany – 70 let; Jaroslav Zach, Vranovská
Lhota – 77 let.

Děti
Duben: Anička Turecká, Soběhrdy – 6 let;
Květen: Stanislav Kysela, Přestavlky – 11 let; Anna Svobodová,
Přestavlky – 20 let; Jakub Jakubec, Petroupim – 12 let;
Červen: Filip Bubla, Klokočná – 17 let; Kateřina Šafaříková, Praha –
20 let

Táborový pobyt benešovských, sedleckoprčických,
vlašimských a dalších spřátelených dětí
na téma Josef a jeho bratři
bude od 22. do 29. července ve Strměchách
Bližší informace si vyžádejte na benešovské faře,
přihlášky budeme rozesílat koncem dubna.
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Na počátku bylo Slovo,
to Slovo bylo u Boha,
to Slovo bylo Bůh.
To bylo na počátku u Boha.
Všechno povstalo skrze ně
a bez něho nepovstalo nic, co jest.

STVOŘENÍ
ANEB

KDO JSEM? ODKUD JSEM PŘIŠEL? KAM JDU?
PATŘÍM NĚKOMU?
Kdo jsem? Odkud jsem přišel? Kam jdu? Patřím někomu?.
Chceš znát odpověď?
Přijeď za námi do Čími. Společně budeme hledat odpovědi.
Vaši vedoucí
Chcete prožít mnohá dobrodružství s Pavlem, tak přijeďte:
 KDY?  Od soboty 18 8. 2018 do soboty 25. 8. 2018
 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
přihlášku a zaplaťte výše uvedenou částku do 30. června 2018. 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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VELIKONOČNÍ PROGRAM
Sedlec-Prčice

Velký pátek
Neděle velikonoční

Benešov

Úterý
Velký pátek
Neděle velikonoční

Vlašim

čtvrtek
Velký pátek
Neděle velikonoční

Soběhrdy

Velký pátek
Neděle velikonoční

30. 3. 17,00 – bohoslužby s večeří Páně
1. 4. 9,00 – bohoslužby s večeří Páně

27. 3. 18,00 – Pašijní čtení
30. 3. 18,30 – bohoslužby s večeří Páně
1. 4. 10,00 – bohoslužby s večeří Páně

29. 3. 18,00 – Pašijní čtení
30. 3. 17,00 – bohoslužby s večeří Páně
1. 4. 8,30 – bohoslužby s večeří Páně

30. 3. 19,00 – bohoslužby s večeří Páně
1. 4. 10,00 – bohoslužby s večeří Páně

Oboje bohoslužby budou společné se sborem církve husitské. Zveme všechny!
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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: farářka
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
Husův sbor CČSH: Náboženská obec Církve československé
Adresa: Husova 280, 257 22 Čerčany. Farář Wagner Petr, Mgr.
Telefon: 608 066 406
E-mail: cercany@ccshpraha.cz; web: ccsh-cercany.blogspot.cz/
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.
Pro členy ČCE v Benešově, Soběhrdech a Sedleci-Prčici a Zruči n.S. zdarma.
Uzávěrka příštího čísla Soběhrdského bratra bude 15. června 2018

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