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ČÍSLO 98 (1/2019) 
 

BŘEZEN 2019 
 
 Věstník evangelických sborů 

na Benešovsku 
 

SOBĚHRDSKÝ BRATR 

 
 

KÁZÁNÍ O HESLU ROKU 2019 
 
Kázáním posloužil bratr farář Gerhard Frey-Reininghaus v postní 
neděli nazývající se Invocavit v Soběhrdech.  
(Invocavit me = Povolal mne) 

 
Žalm 34,15:  

Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj.  
 
Milé sestry a milí bratři! 
Vyhledávej pokoj a usiluj o něj! 
Tato druhá část 15. verše z žalmu 34, je tak zvané heslo na rok 

2019. Známe hesla Jednoty bratrské, která jsou vylosovávana od 
roku 1731 na každý den roku. Heslo roku, jeden biblický verš na 
celý rok, nemá tak dlouhou tradici. Existuje od roku 1930 a bylo 
navrženo německým farářem a skladatelem duchovních písní Otto 
Riethmüllerem. V době nacismu bylo biblické heslo roku něco jako 
hradbou proti nacistům, kteří měli úplně jiná strašlivá hesla. Dnes 
Heslo roku vybírá Ekumenické pracovní společenství pro čtení bib-
le v německy mluvících zemích. Už nějaký čas se to heslo roku 
používá také v naší Českobratrské církvi a na začátku roku 
k tomu píše synodní rada krátkou meditaci.  

Myslím si, že je dobrou tradicí, mít na celý rok biblický verš, 
o kterém se káže, medituje a také diskutuje v nejrůznějších situ-
acích po celém roce. Letošní heslo se dá velice dobře pamatovat: 
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Vyhledávej pokoj a usiluj o něj!  
I bez toho, že známe kontext toho verše, dá se tomu heslu veli-

ce dobře rozumět: Vyhledávej pokoj a usiluj o něj!  Jak nutně po-
třebuje každý člověk pokoj! Pokoj v srdci je asi nejdůležitější, ale 
také stejně důležitý je pokoj v rodině, v práci a na neposledním 
místě i pokoj ve sboru. Vlastně všude, kde lidé žijí spolu. A jak 
nutně potřebuje pokoj náš svět! V každé zemi, na každém konti-
nentě, na celé planetě. I když díky Bohu my trošku mladší nikdy 
nezažili válku, víme všichni dost o tom, jak strašná je válka. A 
dnes nám media přinášejí zprávy o válkách do každé domácnosti. 
Známe zprávy o válce v Sýrii, v Afganistánu a v mnoha dalších 
místech na světě. V internetu jsem četl, že v roce 2014 zemřelo 
kolem 200 000 lidí ve válkách. A je určitě na místě, abychom se 
modlili za pokoj všude, kde je válka, a pomohli, jak můžeme.  

Tento týden si připomínáme 80. výročí okupace českých zemí 
nacistickou armádou, která obsadila Čechy, Moravu a Slezsko 
15. března 1939. Když myslím na všechny zločiny nacismu v této 
zemi a v mnoha zemích světa, je mi to jako rodilému Němci vel-
kou hanbou. 

Ale co vlastně je pokoj, který máme hledat? V našem žalmu 
nacházíme to hebrejské slovo „šalom“, a to i na mnoha jiných 
místech ve Starém zákoně. Šalom – pokoj, který má svůj původ 
v Bohu, je způsob, jak my lidé máme žít podle našeho stvořitele – 
v pokoji, který dá každému člověku své místo a důstojnost jako 
Boží dítě. Boží šalom je velkým darem pro tento svět. Pro nás 
křesťany je to Kristus, který nám přináší pokoj jako lásku a od-
puštění a vyzývá nás žít v pokoji. 

Bohužel víme, že to v praxi není tak jednoduché, jak to zní. Žít 
v pokoji je velice náročné, a často se to nám vůbec nedaří. 

A v biblických časech to nebylo jinak. Podívejme se na kontext 
našeho verše v žalmu 34. Jako u mnoha žalmů Bible nám říká: je 
to žalm Davidův. A to ne z časů, kdy si David vzal svou harfu a 
hrál svému králi Saulovi, což se královi moc líbilo. Ale jak to bylo 
dál v tom životě. Král Saul měl toho neuvěřitelného chlapa Davi-
da velice rád, až se mu zdálo, že David je příliš úspěšný a obdivo-
vaný. Zvlášť i v boji s nepřáteli. To nesl Saul těžce a rozhodl, že 
nechá Davida pro jistotu zabít, aby mu nerostl přes hlavu. David 
sice má podporu od Saulova syna, od Jonatána. Jonatán otce na 
chvíli přesvědčil, že by neměl Davida zabít. Ale po nějakém čase 
Saul zase připravuje plán jak odstranit Davida. David se o tom 
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dozví od Jonatána a musí rychle něco dělat, aby se to nestalo.  
Proto David utíká a je dost dlouho na útěku. Dostává se i na 

dvory různých pánů a vládců. Například na dvůr krále Akiše, 
vládce palestinského města Gat. V našem žalmu figuruje ten král 
jako Abimelek. Jeho služebníci Davida poznají a informuji o tom 
svého krále. To David ale nechtěl, aby ho král poznal. Proto David 
hraje. Tentokrát ne na harfu! David hraje před králem epileptika, 
který má záchvat. A král Akiš ho posílá pryč. Těch bláznů přece 
máme už dost, říká. Tak se Davidovi zase podaří utéct od krále. 
David je zase na útěku, má strach o svůj život, je zoufalý a bez-
radný. A v téhle situaci se modlí, zpívá náš žalm 34, který zní 
takto:  

Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít 
vždy jeho chvála. O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše, ať to 
slyší pokorní a radují se. 

Velebte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno. 
Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě od 

všeho, čeho jsem se lekal. Kdo na něho budou hledět, rozzáří se, 
rdít se nemusejí. 

Tento ponížený volal a Hospodin slyšel, ve všem soužení byl je-
ho spása. Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se 
bojí Boha, a bude je bránit. 

Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utí-
ká k němu. Žijte v Hospodinově bázni, jeho svatí, vždyť kdo se ho 
bojí, nemají nedostatek. 

I lvíčata strádají a hladovějí, ale nic dobrého nechybí těm, kdo 
se dotazují Hospodina. 

Pojďte, synové, poslyšte mě, vyučím vás Hospodinově bázni. 
Kdo si oblíbil život a miluje dny, aby užíval dobra? 
Střez svůj jazyk před zlobou a své rty před záludnými řečmi. 
Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj. 
 
Tolik žalm 34, který má dalších jedenáct veršů. 
Možná rozumíme lépe té naléhavosti tohoto žalmu. 
David je na útěku, ale i v tak těžké situaci vyzývá sebe i nás: 

Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj.  
Tahle výzva je součástí chvály Boha. Základní melodie žalmu je 

chvalozpěv. David chválí Boha a jeho vysvobozující moc a činění. 
Žalmista říká: Když žijeme v Hospodinově bázni, máme všechno, 
co potřebujeme, nemáme nedostatek. To je ta dobrá zpráva na 
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začátku postní doby, když se jako křesťané zabýváme utrpením a 
smrtí našeho Pána Ježíše Krista na kříži a přemýšlíme znovu 
o tom, co to znamená pro nás a pro spasení tohoto světa. Věříme, 
že Ježíš Kristus je náš pokoj a v něm nacházíme i my pokoj – 
v každém čase a každé situaci. 

Když mocnosti tohoto světa mluví o pokoji, o míru, je pokušení 
veliké věřit, že pokoj se dá nejlépe zabezpečit silou, armádou, 
tanky, raketami. Právě jsme svědky toho, jak světské mocnosti 
zase vyzývají k většímu úsilí o silné a lepší vyzbrojení armád. Ja-
ko křesťané víme, že to není cesta Ježíše Krista. 

Proto se zabývejme právě i v postní době cestou Ježíše a jeho po-
koje pro náš svět. Každý den nám dává novou příležitost Boha chvá-
lit a prosit ho o pokoj, který nám dává Ježíš Kristus. A k té prosbě 
o pokoj patří pokání, protože selháváme, jsme slabí a sobečtí.  

A k pokání a chvále patří právě to úsilí, o kterém mluví žalmis-
ta: vyhledávej pokoj a usiluj o něj. 

Myslím si, že náš svět by mohl být mnohem pokojnější, kdyby-
chom jako křesťané a vůbec lidé dobré vůle usilovali o pokoj 
v sobě a všude, kde jsme. Dejme si chvíli ticha a zkusme odpově-
dět na otázku: Jak můžu já usilovat o pokoj? Kde můžu já něco 
změnit a pomoct rozšíření pokoje Ježíše Krista? 

 
Milé sestry a milí bratři!  
Nejkrásnější modlitbu o pokoj co znám, je od Františka 

z Assisi. Rád bych skončil kázání s touto modlitbou: 
Pane, učiň mne nástrojem tvého pokoje, 
Tak abych miloval tam, kde se lidé nenávidí. 
Abych miloval tam, kde se lidé urážejí, 
Abych dovedl spojovat tam, kde je svár, 
Abych mluvil pravdu tam, kde vládne omyl, 
Abych přinášel víru tam, kde svírá pochybnost, 
Abych probouzel naději, kde trápí zoufalství, 
Abych rozžehl světlo, kde vládne temnota, 
Abych přinášel radost, kde přebývá smutek. 
Ach, Pane dej, abych toužil po tom, - ne abych byl utěšován, ale 

abych sám těšil, ne abych byl chápán, ale sám chápal druhé, ne 
abych byl milován, ale abych sám miloval. 

Neboť kdo se odevzdává, ten přijímá, kdo na sebe zapomíná, 
ten nalézá, kdo odpouští, tomu je odpouštěno, a kdo zde umírá, ten 
se probudí k věčnému životu. Amen. 
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Výroční zpráva FSČCE Soběhrdy za rok 2018 
 
Bohoslužebný život 
V roce 2018 se konalo 54 bohoslužeb. Z důvodu nemoci Petra Tureckého ve 
čtvrtém čtvrtletí roku a v důsledku mimosborových aktivit během roku se na 
soběhrdské kazatelně vystřídalo 10 kazatelů, i opakovaně, případně byly čtené 
bohoslužby. V roce 2018 kázali tito kazatelé: Petr Turecký 29 x; Petr Wagner 7 
x; René Hudec 4 x; Šárka Grauová 4 x; Pavel Dvořáček 1 x; Dalibor Antalík 1 x; 
Josef Bartošek 1 x; Daniel Hottmar 1 x; Jaroslav Fér 2 x; Roman Mazur 1 x; 
Tomáš Trusina 1 x; čtené Pavel Stolař 2 x; Pavel Goby 1 x. 

Večeře Páně je vysluhována o všech svátcích a vždy první neděli v měsíci. 
Celkem 16x. Při slavení díkůčinění jsme se sešli ke slavení SVP mimo náš kostel: 
na Krásné hoře, tak jak je již několik let zvykem. 

Výraznou aktivitou jsou společné bohoslužby, které se konají spolu se sbo-
rem CČSH. Opět jsme konali společně bohoslužby o svátcích - Velký pátek, Boží 
hod velikonoční, Svatodušní svátky, ale i vánoční slavnost a Boží hod vánoční.  

Varhanní, klavírní a jiný hudební doprovod zajišťoval br. Jan Rataj a br. 
Vladimír Vachoušek, příležitostně účastníci víkendovek, případně hostující 
kazatelé na kytaru a další.  

Na bohoslužbách se každou neděli podílí služba presbyterů, vždy ohláškami, 
někdy čtením, výjimečně přímluvnou modlitbou. Presbyteři pravidelně spolu-
vysluhují s farářem nebo hostujícím kazatelem SVP. 

Průměrná účast dospělých na bohoslužbách činila v roce 2018: 25,6; prů-
měrná účast dětí v kostele činila 5,4.   

Velmi důležitou součástí sborového života je setkávání účastníků 
bohoslužeb při kávě a čaji většinou ve sborové kuchyňce nebo v létě na farním 
dvoře. Toto společenství je jednou z mála příležitostí k rozhovoru v rámci 
sboru. 

Nedělní škola se koná každou neděli, pokud není rodinná neděle a pokud 
přijdou nějaké děti. Nedělní školu vyučují střídavě Marie Stolařová, Libuše 
Šafaříková, Jana Turecká, Vladislav Vlasák a Pavel Stolař. Výuka probíhá podle 
celocírkevních materiálů Katechetické příručky. Farář Petr Turecký koncipuje 
první neděle v měsíci jako rodinné a výklad přizpůsobuje dětem. 

 
 Pravidelně jednou měsíčně se konají ekumenické bohoslužby vedené naším 

sborem v husitském kostele v Mnichovicích. Přípravu prostor i propagaci 
zajišťuje Robert Šmejkal. Hudební doprovod zajišťuje Vladimír Váša a Věra 
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Takátsová. Bohoslužeb se účastní místní husitský farář Jiří Sedlák, občas Petr 
Wagner, který je administrátorem Mnichovic. Průměrná účast: 6 

 
Chod sboru v době pracovní neschopnosti faráře sboru zajišťovalo 

staršovstvo sboru. Bohoslužebný život byl v Soběhrdech zajištěn v plném 
rozsahu.  Biblické hodiny se však na obvyklých místech nekonaly, členům sboru 
byly nabízeny biblické hodiny Petra Wagnera, faráře ČSCH v Čerčanech. 

 
Ostatní sborové aktivity 
 
Biblické hodiny se v roce 2018 konaly jednou měsíčně v čerčanském hospici 
s ekumenickou účastí. Pravidelně se jich zúčastňují členové husitského sboru 
v Čerčanech, někdy i farář Petr Wagner. Účast zůstává stejně stabilní 
jako v minulých letech. Farář 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. 

Jednou měsíčně se konala biblická hodina v Ládví, která je na rozdíl od 
čerčanské, kde se setkává zejm. střední generace, zaměřena na seniory. Jednou 
měsíčně se konala v první části roku biblická hodina u Přibylů v Petroupimi.  
 
Mládež a děti se schází při různých příležitostech jako jsou víkendovky nebo 
přípravy letního tábora v Čími. V roce 2018 se konaly dvě víkendovky pod 
vedením Petra Tureckého a Petra Wagnera, jedna pod vedením Petra Wagnera 
a polovíkendovka na přípravu vánoční slavnosti. Do vedení se více zapojili 
mládežníci jako např. Jan Černý nebo Kateřina Slavíková, kteří se také účastní 
letního tábora. To bylo bohužel jediné propojení společenství účastníků letního 
tábora a jádra sboru. Účastníci víkendových setkání se bohužel většinou 
neúčastní pravidelného bohoslužebného života.  
 
Konfirmační setkání se koná 1x měsíčně v sobotu odpoledne společně se 
sborem v Benešově, Sedleci Prčici a v Praze 1 Starém Městě. Setkání jsou 
tematická, na přípravě programu spolupracují faráři Jandečková, Trusina, 
Turecký. V r. 2018 proběhlo 8 setkání. Nepravidelně se účastní i dva 
konfirmandi ze Soběhrd. Zatím se ke konfirmaci nerozhodli.  
 
Setkání rodin probíhá v rámci sboru na dvou místech: v Mnichovicích u Vášů, 
popř. u Šmejkalů. Na Silvestra – jako i v minulých létech u Stolařů. Členové 
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sboru se setkávají při různých činnostech, jako jsou sborové neděle, brigády, 
koncerty, bazar, sborový výlet, opékání buřtů na faře apod. 
 
Sborový výlet 
Sbor jel autobusem na výlet v roce 2018 do Horních Dubének, kde je farářem 
Hynek Tkadleček, bývalý soběhrdský farář. Organizoval jej opět René Hudec.  
 
Svatby – v minulém roce Petr Turecký oddal 4 páry. Všichni snoubenci se zú-
častnili předsvatební přípravy. 
 
Pohřby 
Žádný v našem kostele či pod vedením našeho faráře, v kartotéce však zemřelí 
jsou. 
 
Setkání seniorů 
Probíhá cca 1x za dva měsíce – zejm. v první části školního roku, průměrná 
účast: 10.  Vede výpomocný kazatel René Hudec s různými typy programů.  
 
Pastorační aktivity kazatele sboru  
Farář vykonal v roce 2018 přibližně 40 pastoračních návštěv. 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.  
 
Letní setkání dětí jako každoročně proběhlo v Luhu u Čími, které měla na 
starosti a zodpovědnosti Věra Hudcová. Tábor se připravuje týmově, vedoucí a 
praktikanti se schází v různém počtu na přípravných setkáních dvakrát za rok. 
Loňského setkání se zúčastnilo podobně jako v jiných létech přibližně 28 dětí a 
přibližně deset praktikantů a vedoucích. Tématem bylo stvoření světa. Tábor 
byl podruhé podpořen z grantových diakonických a rozvojových prostředků.  
 
Kulturní aktivity a aktivita navenek sboru 
V roce 2018 se konaly dvě výstavy: Jan Eipell, Jana Pešková. O výstavách byli 
členové sboru mj. informováni ve sborovém časopisu. 
 
Staršovstvo zorganizovalo koncert smyčcového kvarteta (Bořkovec quartet) 
v rámci oslav svátku Jana Husa a adventní koncert (Mammas and Mammas).  
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Snahou o otevření sboru veřejnosti byla Noc kostelů, v rámci níž 25. května 
představil Říčanský komorní orchestr filmové melodie a Vladimír Vachoušek 
klavírní meditace.  
 
Přednášky a vzdělávání 
Staršovstvo zorganizovalo oslavy 100. výročí vzniku republiky a 100. výročí 
vzniku ČCE. Součástí oslav byly: 

1) Slavnostní bohoslužby 28.10. –  kazatel Jaroslav Fér, projev starosty 
Soběhrd, koncert br. Vachoušek 

2) Přednáška Od reformace do vzniku ČCE – Jaroslav Fér 
3) Výstava panelů o historii sboru – René Hudec 
4) Přednáška Jaroslava Féra – Zakládací generální sněm ČCE  
5) Součástí oslav byl také adventní koncert souboru Mammas a Mammas.  

Kulturní akce byly podpořeny grantem telefonické společnosti O2 doporučené-
ho Pavlou Hudcovou. Administraci grantu ve výši 20 tis. Kč zajistilo staršovstvo.  
 
V roce 2018 se konal ve sboru tradiční bazar šatstva. Hlavními organizátorkami 
byly sestry Drahuše Bohatová a Věra Chobotská. Výtěžek bazaru slouží na 
vyrovnání sborového rozpočtu. Jako i loni jsme poslali dar sboru v Sedleci-
Prčici. Na přípravě bazaru se již tradičně podílí řada členů sboru, přichází 
ovšem i mnozí další přátelé a příznivci této akce.  
 
Širší společenství církve  
Členové sboru poskytli přístřeší mládeži slovenských luteránů z pražského 
sboru u Michala v Jirchářích, rovněž tak hostům z Grossröschen, kteří v našem 
kostele při bohoslužbách zpívali.  
Ve sboru proběhla vizita a revize seniorátních účetních.  
 
Správa sboru a ostatní sborové činnosti 
Celkový počet kartotéčních členů sboru je 190. 
Staršovstvo se sešlo v roce 2018 jedenáctkrát. Projednávalo různé aspekty 
života sboru. Účast starších je někdy nepravidelná, nicméně vždy bylo 
staršovstvo usnášeníschopné. Předsedou staršovstva je kurátor, který při-
pravuje písemné podklady, které jsou předem rozesílány členům staršovstva. 
Administrativní záležitosti vyřizují členové staršovstva.  
 
Sborový web udržuje Petr Turecký a Jan Rataj. Samuel King navrhuje plakáty 
na různé akce sboru.  
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Sborový časopis vydáváme společně se sbory Benešov, Sedlec-Prčice, Zruč n. S. 
a nepravidelně i s Husovým sborem v Čerčanech. Příspěvky do časopisu 
zajišťuje a sazbu připravuje Marie Stolařová.  
 
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.  
 
Petr Turecký administruje sbor ve Zruči n. Sázavou.  
 
Opravy sborových budov. V roce 2018 byly provedeny dvě výrazné opravy 
farní budovy s investičním charakterem.  
a) Za podpory příspěvku bavorské zemské církve byla provedena plánovaná 

oprava střechy, kdy byla doplněna tepelná izolace na dostatečnou tloušťku 
nejméně 26 cm, zlepšena izolace proti vlhkosti. Tašky krytiny byly sneseny a 
za výrazné podpory členů sboru očištěny, natřeny a znovu instalovány na 
střechu. Celková hodnota opravy přesáhla bez brigádnické práce cca 
550 000 Kč. Vyúčtování grantu bylo předáno a odsouhlaseno.   

b) Jako nouzovou opravu většího rozsahu je možné označit rekonstrukci 
ústředního topení, jehož vedení ve škvárovém zásypu podlahy z 50. let 
prokorodovalo. Za pomoci seniorátní Jeronýmovy jednoty bylo vyměněno 
potrubí a nahrazeno měděným. Topení pak získalo lepší regulovatelnost a 
účinnost. Vyúčtování bylo předáno a odsouhlaseno. Náklady 135 000 Kč.  

c) Členové sboru postupně natírali židle v kostele. Sborové nemovitosti se daří 
udržovat v přiměřeném pořádku drobnými údržbářskými pracemi.  

d) Další údržbářské práce byly provedeny pracovníky mimo sbor.  
e) Velká pozornost byla věnována opatřování paliva pro faru i kostel. Byla 

zakoupena další fůra dřeva a členové sboru je postupně připravují pro 
topení. Tím se snižují náklady na provoz fary. Nicméně s ohledem na 
zdravotní stav faráře se topí většinou peletami.  

f) Finanční situace sboru v roce 2018 vyplývá ze závěrky. Díky darům JJ a 
seniorátu se podařilo realizovat všechny uvedené opravy. Zadlužení sboru je 
150 000 Kč vůči Jeronýmově jednotě s pětiletou splatností a 70 000 Kč vůči 
členovi sboru. S ohledem na stávající stav konta sboru je možné 
konstatovat, že sborové hospodaření bylo díky darům od JJ a seniorátu 
vyrovnané. Bez těchto darů bychom nebyli schopni tyto opravy realizovat.  
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g) Díky vysoké průměrné obětavosti se udrželo standardní hospodaření sboru 
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. Pokladní sboru je sestra Drahuše Bohatová, 
účetnictví provádí sestra Michaela Bartošková.  

 
Staršovstvo děkuje všem členům sboru, kteří se podílejí na duchovním životě 
sboru a na materiálním zabezpečení a praktickém provozu sboru.  

sepsal Pavel Stolař, kurátor 
 
 

 Nejnovější události: 
 
Poslední dobou máme neděle pestré. Jednak každou neděli káže 
jiný host, a také poměrně často se koná ještě další program. 

• 17.-19. ledna jsme poskytli prostor Ladislavu Heryánovi, 
katolickému knězi a učiteli, kterého si už tradičně zve Petr Wag-
ner se svými přáteli. Díky jejich pobytu na faře jsme i my mohli 
poznat tuto milou a originální osobnost. Ladislav povídal o svém 
chápání Kázání na hoře a vůbec o víře a vztahu k Ježíši. V neděli 
posloužil kázáním.  

• 24. února po bohoslužbách při kávě vyprávěl Mikuláš Vy-
mětal, farář v Berouně a farář pro menšiny, o svém opakovaném 
pobytu v Izraeli a o snaze o sbližování lidí různých náboženství. 

• 3. března při konzumaci jídel alá Amerika u společného 
oběda nám Jitka Fojtů promítala nádherné obrázky ze západo-
amerických národních parků – chvílemi až neuvěřitelná krajina, 
to všechno viděla Jitka na vlastní oči. 

• 24. března je připravena výstava obrazů Jana Balcara, 
muzikanta a malíře.  

• 31. března po bohoslužbách nám poví Joel Ruml, bývalý 
synodní senior, jak žije evangelická církev v německé Falci. 

• 23. června plánujeme sborový výlet do Jindřichova Hradce, 
zapište si do diáře. 
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Výroční zpráva staršovstva o životě a stavu sboru 
Sedlec-Prčice za rok 2018 
 
Sborový program: 
Členové sboru se scházejí k pravidelným nedělním bohoslužbám. Po boho-
službách 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 se koná každý týden, mládež se schází přibližně 2x 
měsíčně.   
Staršovstvo se schází 1x za měsíc. Má 6 členů a 2 náhradníky. Program jednání 
staršovstva se skládá z rekapitulace událostí ve sboru v minulém měsíci a 
z připomínek členů k těmto událostem. Následuje rozhovor o programu na 
nadcházející období. Staršovstvo reaguje také na podněty a požadavky 
seniorátního výboru a synodní rady. 
 
Náš sbor má k 31. prosinci 2018 celkem 67 členů. 
  
Sborové aktivity: 
1. května jsme se opět sešli na Veletíně ke společnému čtení knihy „Máj“ a pak 
poseděli v místní restauraci. K této akci se připojují i lidé mimo sbor. 

Příležitostně podnikáme společné návštěvy koncertů, přednášek atd. 
O Vánocích děti z našeho sboru hrály divadlo za hojné účasti dětí, i diváků. 
Mládež a děti z našeho sboru se účastnily víkendovek, které jsme pořádali 

ve spolupráci se salvátorským sborem. 
Mládež z našeho sboru se příležitostně účastní předkonfirmačních a 

pokonfirmačních setkání, která se konají ve spolupráci se salvátorským a 
soběhrdským sborem. 

Několikrát ročně se v naší kapli konají koncerty dětí místní ZUŠ za velké 
účasti dětí i posluchačů. Vycházíme také vstříc zájemcům o absolventské a jiné 
koncerty. Tradiční předvánoční koncert Slávka Klecandra se nyní koná v naší 
kapli. 

Scházíme se příležitostně k brigádám. Jedná se hlavně o úklid sborové 
místnosti a kaple. Nezbytné opravy konáme svépomocí. 
 

Byla uzavřena smlouva o nájmu bytu mezi farářkou a farním sborem ČCE 
v Sedlci-Prčici. Příspěvek na nájemné činí 2000,- Kč. Farářka se vzdává příspěvku 
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500,- Kč od sboru na telefon a internet. Od 1.10.2019 bude farářka platit sboru 
3500,- Kč (nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu). 

 
V dětské místnosti dále probíhá nedělka, většinou metodou založenou na 

pedagogických principech Marie Montessori s názvem „Godly Play“ pod 
vedením Petry Bandhauer. Od roku 2016 zde pořádáme semináře pro zájemce 
o tuto metodu s názvem Vzdělávání v katechezi. Certifikovaný kurz pro 
vypravěče Godly Play. Jedná se o projekt podporovaný z grantového systému 
ČCE pro mikroprojekty. Realizaci seminářů si vzala na starost Petra Bandhauer. 

Dětská místnost je víceúčelová, využíváme ji také pro přespání při 
víkendových pobytech dětí a mládeže. Od prosince 2018 jsme místnost otevřeli 
i pro širší veřejnost s nabídkou katecheze dětí. Setkání povede Petra Bandhauer. 

Od listopadu má v našem sboru sídlo nově zakládaná organizace s názvem 
Godly Play Česká republika, z. ú. 

 
František Hodík se již třetím rokem účastní kurzu „Základy evangelické 

teologie“. Po dokončení kurzu a složení zkoušek může být ordinován ke službě 
ordinovaného presbytera.    

Byly rozšířeny webové stránky sboru. Lze zde najít pronesená kázání, 
aktuální informace o sboru, nabídky setkání, pozvánky, fotogalerii. O webové 
stránky pečuje František Hodík. 
 
Ekumenická spolupráce: 
Farářka stále (zatím neúspěšně) 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. Dochází do 
Dětského domova v Sedlci-Prčici. 

Nabídku osobních rozhovorů (pastorační péče) využilo několik zájemců (lidí 
mimo náš sbor i mimo církev).   

Spolupracujeme s místním informačním centrem. Informace o sboru 
(bohoslužby, sborové aktivity), pozvánky na akce sboru – vychází v místním 
periodiku a na webových stránkách města. 
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Spolupracujeme s místním městským úřadem (starostkou města). Farářka se 
účastní různých shromáždění města (uctění památky padlých ze světových 
válek, výročí republiky, adventní shromáždění (promluva, modlitba).   
     
Poděkování: 
Děkujeme všem, kdo přispívají na práci sboru formou salárních i jiných darů, 
nedělních sbírek, prací, praktickou pomocí či radou.   
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 děkujeme také sboru v Soběhrdech a účastníkům bohoslužeb 
v  kostele Martin ve zdi. 
Děkujeme Petře Bandhauer za vedení nedělky a seminářů. 
Děkujeme Štěpánce Pejšové za realizaci dětské vánoční hry. 
Děkujeme Františkovi Hodíkovi za reprezentaci sboru (schůze kurátorů, JJ, atd.) 
a za jeho péči o webové stránky sboru. 
Děkujeme Kláře Kabíčkové za hudební doprovod při bohoslužbách. 
Děkujeme Evě Roztočilové za výrobu dárků pro děti. 
Děkujeme Václavovi Jandečkovi za přípravu modlitebny na bohoslužby během 
zimního období a za neplacenou práci kostelníka.   
Děkujeme sestře farářce Jandečkové za její práci a vyjadřujeme svou 
spokojenost s její péčí o sbor.    
P. Jandečková děkuje všem za pomoc a podporu v její službě. 

za staršovstvo: kurátor sboru: Petr Dubský 
 
 
Výroční sborové shromáždění – Sedlec-Prčice 31.3.2019 
Milé sestry a milí bratři v Kristu, milí přátelé, 

farní sbor ČCE v Sedlci-Prčici vás srdečně zve na výroční sbo-
rové shromáždění, při kterém proběhne opakovaná volba farářky 
Pavly Jandečkové na další 3 roky.  

Při sborovém shromáždění se dále můžete dozvědět více 
o životě sboru i o jeho hospodaření, k tomu se ptát, diskutovat a 
podávat návrhy. Přijďte všichni, kdo o život sboru a jeho úkoly, 
radosti i problémy máte zájem. Sborové shromáždění se koná 
v rámci bohoslužeb v neděli 31.3.2019  v 9.00. 

       Pavla Jandečková 
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Život v benešovském sboru 
Odchodem br. faráře Tomáše Trusiny do pražského sboru v září 
minulého roku nás nezastihl nepřipravené. Bohatý život našeho 
sboru, který br. Tomáš Trusina vytvořil, pokračoval dál. O to se 
velmi zasloužili všichni členové našeho staršovstva a br. farář Jiří 
Ort z Uhříněvsi, který náš sbor administruje, má nás na starosti. 
Všem těm patří náš velký dík a vděčnost. 

Stále během bohoslužeb se koná současně nedělní škola pro 
děti. V pondělí, pravidelně po čtrnácti dnech se odpoledne koná 
hodina náboženství pro malé děti a pak biblická hodina, na které 
s br. farářem J. Ortem probíráme Pavlovu epištolu Římanům. Na 
ní se dovídáme, jak v osobě apoštola Pavla na sebe navazuje ži-
dovská a křesťanská víra v Boha a jak se tím také prohlubuje. 
Ve čtvrtek odpoledne se starší členky a členové sboru scházejí na 
kavárničce, kde při dobré kávě a čaji si povídáme, řešíme občas i 
nějaké problémy, zkrátka je nám spolu dobře. Občas nás někdo 
navštíví, kdo se zrovna nachází v Benešově, například sestra Ma-
rie Stolařová a také br. farář Ort. Rádi mezi námi uvítáme další 
bratry a sestry z našeho nebo soběhrdského sboru.  

Členové staršovstva měli před sebou velmi důležitý úkol, a to 
zajistit úpravu bytu pro naši novou sestru farářku, která se na-
stěhuje už 1. července. A tak museli zajistit řemeslníky, po nich 
uklidit, místnosti větrat a další a další úkoly a povinnosti. To nej-
těžší a nejdůležitější mají již za sebou. Zednické a malířské práce 
jsou hotové, zbývá opravit podlahy, instalovat kuchyňskou linku 
a pak ještě nějaké maličkosti. Za jejich příkladnou obětavost mají 
náš obdiv a velkou vděčnost.   

František Šturc 
 
 
V pátek 22. března v 19:00 se v naší modlitebně koná 

nádherný koncert Dětského pěveckého sboru  

při Domě dětí a mládeže a Sukova komorního sboru.  

Tento dobročinný koncert se pořádá v rámci akce  

Zpíváme pro UNICEF. 
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Zpráva staršovstva za rok 2018 - Benešov 
Uplynulý „sborový“ rok měl dvě různá období. Do srpna 2018 žilo společenství 
evangelíků na Benešovsku, Vlašimsku, Neveklovsku a Týnecku v zaběhlé podo-
bě a rozmanitých formách pod vedením Tomáše Trusiny. Od září 2018 je sbor 
administrován Jiřím Ortem z Uhříněvsi a život sboru je nevyhnutelně poněkud 
redukován. Staršovstvo se soustředí na zajištění nedělních shromáždění, ne-
dělní školy, práci s dětmi, biblické hodiny a mezigenerační setkávání (kavárnič-
ka). Dalším úkolem je úprava farního bytu pro nastěhování rodiny Kateřiny 
Frühbauerové, která byla zvolena a SR potvrzena za farářku našeho sboru 
s nástupem od 1. 9. 2019. 
 
Pár čísel 
K 31. 12. 2018 činil počet členů našeho sboru 259 duší. Svátost křtu byla udě-
lena 1 dítěti a 2 mladistvým, 2 dívky byly konfirmovány. Zemřel 1 člen sboru, 
odstěhovalo se 8. Bylo požehnáno 3 manželským svazkům mimo sbor.  
 
Bohoslužby  
se konaly v Benešově 55×, ve Vlašimi 40× s průměrnou účastí Benešov 26 (vč. 
dětí v nedělce), Vlašim 4 účastníci. Na přípravě a vedení bohoslužeb se podílejí 
hosté a T. Dušek. 
Děkujeme všem, kdo doprovázejí společný zpěv na harmonium, kytaru, klarinet 
či klavír.  
Pravidelně se konaly ekumenické bohoslužby spolu s ostatními křesťany v Be-
nešově, dvakrát také ve Vlašimi.  
Po celý rok probíhala nedělní škola, kde se 2-9 dětem střídavě věnují: Markéta 
Doušová, Iva Kašparová, a Míša a Igor Turzikovi. V první polovině roku také 
Zuzana Herzová, Jana Trusinová a Natanael Trusina. Učitelé se scházeli spolu 
s farářem a později administrátorem k pravidelným poradám. Porady koordi-
novaly Jany Trusinová s Ivou Kašparovou a nyní porady koordinuje Igor Turzik 
s Ivou Kašparovou. Péčí Igora Turzika a rodičů dětí byly pro potřebu NŠ hezky 
upraveny dvě místnosti v podkroví. Igor si také vzal na starost obsluhu vytápění 
sborových prostor, což bylo v zimním období velmi důležité. 
 
Biblické hodiny  
se konaly na Benešovsku a ve Vlašimi. V první části roku jsme se věnovali Ma-
toušovu evangeliu (kapitoly 6. a 7.) a od října probíráme epištolu Římanům. 
Společenství kolem biblických výkladů je otevřené i necírkevním zájemcům. 
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S dětmi  
se na biblických hodinách na faře v rámci cyklu „Obrázky pro malé darebáky“ 
probírala konkrétní etická a životní témata. Podle dohody (někdy i 3× měsíčně) 
pokračovala „kočárkárna“, setkávání maminek s malými dětmi, kde se schází 
okruh 4-6 maminek s 4 - 8 dětmi. Rodinná biblická se konala v Mirošovicích 
(pondělí; 4×). Konfirmační setkání se v r. 2018 konalo 1x měsíčně v sobotu 
odpoledne společně se sborem v Soběhrdech, Sedleci Prčici a v Praze 1 Starém 
Městě. Na přípravě spolupracovali faráři Jandečková, Trusina, Turecký. V r. 
2018 proběhlo 8 setkání střídavě v Benešově, Soběhrdech, Sedleci Prčici a u 
Salvátora. Setkání se pravidelně účastnilo 4-6 mladých lidí z Benešova. Dvě z 
nich při konfirmaci přijaly křest, dvě byly konfirmovány - a nadále se se zbyt-
kem skupiny účastní společných setkání. 
 
"Kavárnička" 
pokračovala téměř každou středu (ve druhé polovině roku čtvrtek) mimo 
prázdnin díky péči sestry Evy Lomozové a Jany Voslářové. Setkávají se tu zá-
stupci starší generace, ale zrovna tak je otevřená i pro ty, kdo např. z širého 
okolí zavítají v ten den do Benešova. 
Všechna uvedená shromáždění jsou nevelká počtem účastníků, ale inspirativní 
obsahem i společenstvím. Možná máme kolem sebe, mezi přáteli, sousedy či 
kamarády někoho dalšího, koho by sem stálo pozvat.  
 
Pastorační služba 
V nemocnici na oddělení dlouhodobě nemocných a odd. sociálních lůžek se 
kazatel účastnil pravidelné kaplanské služby.  
Spolupráce se střediskem Diakonie ve Vlašimi pokračovala v první části roku 
po dvou liniích. Lidem v různých pracovních, sociálních, finančních či úředních 
problémech sloužila občanská poradna v Benešově na faře.  
Ve Vlašimi se konalo zpívání a vyprávění s dětmi klientek, což bylo nejnavště-
vovanějším setkáním v rámci týdenního programu. 
 
Úpravy farního bytu 
Probíhají poměrně rozsáhlé opravy a úpravy farního bytu. Vlastními silami 
(Zemanovi s občasnými pomocníky) byly provedeny nové el. rozvody v bytě a 
práce ještě budou pokračovat ve sklepě. Následující zednické práce a vymalo-
vání provedla firma pana M. Murgače. Ještě nás čeká renovace parketových 
podlah ve dvou pokojích, oprava nátěrů dřevěných prvků v bytě a položit no-
vou podlahovou krytinu v jednom pokoji a obývací kuchyni. 
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Spolu se soběhrdskými 
jsme absolvovali Noc kostelů (letos ji plánujeme samostatně) a vydáváme 
Soběhrdského bratra. Faráři obou sborů byli v čilém kontaktu. 
 
Ekumenická setkání 
pokračovala v zhruba dvouměsíčním pravidelném rytmu v Benešově (4×), hostí 
je katolíci, evangelíci a církev československá husitská. Na Vlašimsku se konala 
setkání v rámci aliančního modlitebního týdne, s Církví bratrskou navíc i 26.12. 
bohoslužby na zámku. Pravidelně se setkávali duchovní z Benešova a okolí. 
 
Sbor poskytuje sborové prostory pro pravidelné zkoušky pěveckého sboru 
DDM pod vedením paní učitelky Vašákové. Dále pokračuje spolupráce s paní 
prof. Vondráčkovou, která vede hodiny zpěvu v modlitebně sboru. Prostor je 
také poskytován pro setkávání rodičů z církevní školy ARCHA. Na druhou stranu 
Diakonie od září 2018 přenesla svoji Občanskou poradnu v BN do jiných pro-
stor.  
 
Staršovstvo sboru 
Po celý rok pracuje staršovstvo ve složení T. Dušek (místokurátor), M. Nulíčko-
vá (účetní), J. Šíma (pokladník), I. Turzik, D. Veselá, J. Zavadil (kurátor) a H. Ze-
manová. V první části roku ve spolupráci s farářem sboru T. Trusinou a ve dru-
hé části roku ve spolupráci s administrátorem sboru J. Ortem. Schůzí staršov-
stva se účastní a na práci se podílejí náhradníci - M. Doušová, I. Kašparová a J. 
Macháček.  
 
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. 
Chceme poděkovat sestrám a bratřím, kteří zajišťují úklid sborových prostor a 
ses. Květě Kubíčkové za stálý přísun čerstvých květin. 
Přijďte to vše na sborové shromáždění probrat a neostýchejte se vystoupit s 
vlastním námětem. 

Za staršovstvo benešovského sboru Jiří Zavadil 
 
Sborové shromáždění v Benešově se koná 24. března v 10:00 
v rámci bohoslužeb. 
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 Zpráva o hospodaření sboru za rok 2018 
 
Rok 2018 byl pro benešovský sbor hodně netypický. Z pohledu hospodaření šlo 
především o přípravu na velkou akci – úpravu farního bytu. Původně jsme v 
rozpočtu na rok 2018 už počítali se začátkem prací, ale nakonec téměř celá 
akce bude provedena v roce 2019. Ale v roce 2018 už na ni přišly i finanční dary 
od jednotlivců (85 322 Kč) i od Jeronýmovy jednoty (40 000 Kč). Také jsme si 
nastřádali finanční prostředky v průběhu minulých let z běžného hospodaření. 
Ovšem stále očekáváme vyšší náklady, než jsme původně uvažovali, a proto 
pro rok 2019 vyhlašujeme na tuto akci sborovou sbírku. 

A TEĎ K VÝSLEDKŮM: 
Náklady celkem činily za uplynulý rok 181 135 Kč, což je o 168 tis. Kč méně 
proti roku 2017 a o 145 tis. Kč méně proti rozpočtu. Největší úspora je v běžné 
údržbě (nebyla provedena úprava farního bytu) a v nižší spotřebě energií. Navíc 
v roce 2017 byl vyšší odvod do personálního fondu. 
Výnosy celkem (296 148 Kč) byly také v letošním roce nižší; proti rozpočtu o 30 
tisíc Kč a proti skutečnosti roku 2017 o 111 tisíc Kč. Rozdíl proti rozpočtu je 
především v zatímním nevyužití daru od JJ (nebyl zaúčtován ve výnosech, stane 
se tak v roce 2019). A v roce 2017 byly výnosy vyšší jednak využitím (zaúčtová-
ním) darů a sbírek na tehdejší úpravy ve sborovém domě (výměna dvou plyno-
vých kotlů), jednak vyššími příjmy z hospodářské činnosti (biblioterapie atd.).  
Je však třeba zdůraznit, že výrazný objem výnosů sboru je zajišťován členy sbo-
ru – salár, sbírky a dary činí přes 238 tisíc Kč! 

Ve výsledku hospodaření za rok 2018 vykazujeme zisk ve výši 115 tisíc Kč. 

Nerozdělený zisk z minulých let i ten za rok 2018 tvoří dobrý základ pro prove-
dení úprav farního bytu a instalaci nové kuchyňské linky. 
 
Děkujeme všem dárcům a salárníkům. 

Za staršovstvo FS ČCE Benešov Mirka Nuličková 
 

VELIKONOCE 
Velký pátek 19.4. – pašijová bohoslužba se SVP 19:00 hod. – Soběhrdy  
Velikonoční neděle – 21.4., bohoslužby s vysluhováním VP – ve Vlašimi 8:30, 
v Benešově a Soběhrdech v 10:00.  
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BLAHOPŘEJEME         
 
  K narozeninám 
Duben: Věra Chobotská, Přestavlky – 69 let; Jitka Kvídová, Bedrč – 
68 let; Novotná Eva, Poříčí – 67 let; Pavel Stolař, Čerčany – 67 let; 
Marie Stolařová, Čerčany – 68 let; Jiří Velebil, Vodslivy – 81 let; Bo-
háčová Zdeňka, Vranov – 76 let; Robert Šmejkal, Mnichovice – 50 let 
 
Květen: Vlasta Matoušková, Petroupim – 68 let; Libuše Podroužko-
vá, Čerčany – 86 let; Věra Křížková, Přestavlky – 77 let;  
 
Červen: Marie Pivoňková, Mačovice – 76 let; Jiřina Vošická, Nahoruby 
– 70 let; Zdeněk Luzum, Ostředek – 66 let; Pavel Zavadil, Přestavlky – 
72 let; Božena Dostálová, Přestavlky – 66 let; František Vaněk, Čer-
čany – 71 let; Jaroslav Zach, Vranovská Lhota – 78 let; Polesná Jitka, 
Vlkovec – 65 let 
 
Děti 
Duben: Anička Turecká, Soběhrdy – 7 let;  
Květen: Stanislav Kysela, Přestavlky – 12 let; Anna Svobodová, Pře-
stavlky – 21 let; Jakub Jakubec, Petroupim – 13 let;  
Červen: Filip Bubla, Klokočná – 18 let; Kačka Šafaříková, Praha – 21 let 

 
Největší gratulace patří  
Mařence Boháčové, která se 
koncem února dožila 95 let.  
 
Moc si vážíme naší vzácné sestry, 
která nám svou milou a skromnou 
povahou dává příklad důvěřivého 
spoléhání na Pána Boha.  
 
Mařenko, přejeme Vám ještě  
mnoho přidaných dnů a hodné lidi 
kolem Vás! 
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FS ČCE Benešov: Husova 656, 256 01 Benešov. Kazatel: momentálně uprázdněno, 
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 2019 
 
 Soběhrdský bratr:  
Vydává sbor ČCE v Benešově a 
 sbor CČE v Soběhrdech 
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