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na Benešovsku

SOBĚHRDSKÝ BRATR
ÚVODNÍK
Milí čtenáři Věstníku evangelických sborů na Benešovsku!
V tomto čísle se ohlížíme po uplynulém čtvrtletí, kdy jsme prožívali smutné chvíle, ale v naději, že po dlouhém covidovém půstu
přijdou zase dny uklidnění. Přesto jsme slavili Velikonoce a padesátý den po Velikonocích Letnice neboli Svatodušní svátky. Jsou
vyvrcholením, naplněním Velikonoc.
Velikonoce i Letnice mají prapůvod v oslavách přírody: Velikonoce byly původně svátky jara, Letnice oslavou začátku sklizně. Pro
Židy i pro křesťany však oba tyto svátky znamenají mnohem víc.
Židé si o Velikonocích připomínají historickou událost zázračného
vyvedení Bohem vyvoleného národa z egyptského otroctví. O Letnicích si pak připomínají další důležitou událost – darování Desatera Mojžíšovi na hoře Sinaj. Pro křesťany jsou Velikonoce svátkem vzkříšení, zmrtvýchvstání Pána Ježíše, a Letnice jsou svátkem seslání Ducha svatého, svátkem skutečné plnosti života.
Jde tedy o nesmírně veliké věci s obrovským dopadem na život
každého člověka...
To nám připomíná kázání Petra Wagnera

MS
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KÁZÁNÍ SVATODUŠNÍ
Sk 2, 1-11
Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě.
Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky,
rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak
jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech
národů na světě, a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a
užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli
ohromeni a divili se: „Což nejsou všichni, kteří tu mluví, z Galileje?
Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči: Parthové, Médové a
Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kappadokie, Pontu a
Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a krajů Libye u Kyrény a přistěhovalí Římané, Židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové; všichni je
slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích Božích!“
Jan 20, 19-23
Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze
strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš
a postavil se uprostřed nich a řekl: „Pokoj vám.“ Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha
svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je
neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“
Bratři a sestry, pokoj vám!
Setkáváme se v naší osvědčené ekumenické kombinaci znovu
na svátek Letnic a předpokládá se, že na tento den bude v kostele
slyšet především to čtení ze Skutků apoštolských ze 2. kapitoly.
To jsme učinili, jako stovky jiných sborů v naší zemi – hádám, že
pak je otázkou, jaký text zazní kromě toho očekávaného, protože
právě tou kombinací se vytvoří určité napětí. Letos jsme k očekávanému textu přidali evangelium podle Jana – v naději, že obojí
vybrané nám něco přinese v tom průniku.
Na začátek je třeba říct, že i tomu nejznámějšímu textu ze
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Skutků se vlastně křivdí tím, že se z něj tradičně čte ta nejpopulárnější část. Do té druhé kapitoly se toho totiž vešlo strašně moc.
Kromě bombastického začátku pak obvinění z opilosti, evangelizační kázání, křest 3000 lidí a v závěru kapitoly aj idealistické
vyobrazení pořádků v rané církvi v duchu křesťanského komunismu: Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné.
Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili
Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.
No možná zvláště ten závěr kapitoly je důvodem, proč se to
většinou nečte celé, protože to může dneska člověka dost znervózňovat…Přesto mám pocit, že vanutí Ducha, poctivé zvěstování,
obracení dalších lidí, solidarita ve společenství i ta kontroverze
spolu nějak těsně souvisí. Znervózňovat by nás mělo asi hlavně
to, když to v našem společenství církve moc nezaznamenáváme.
Jak máme vlastně daleko my, v našich dobře etablovaných, už
stoletých církvích, k Letnicím?
Máme strach, že když se přižene ten prudký vichr a naplní náš
dům, že se v něm začne otřásat a kácet a třebas i pádem rozbíjet
všechno, na co jsme dobře zvyklí? Máme starost, zda nám ohnivé
jazyky nesežehnou účesy?
Vanutí Ducha svatého je vždycky obrat, vždycky nějaká revoluce – a my spíš chceme klid, bezpečí a pořádek. A řekl bych,
že v obou našich církvích jsme také poměrně hodně podezíraví
k věcem, které provází rozruch a také třeba nějaké příliš výrazné
emoce. Jsme tedy pro tento svůj církevní naturel předem jaksi
vyloučeni ze všeho toho zajímavého dění kolem Ducha? Zbyly
podobné jevy a zázraky jenom na ta rozvrkočená charizmatická
společenství? No, některá z těch letničních společenství by to tak
asi viděla: kdepak, u vás se už nic ze zázraků prvotní církve neodehrává. Ucpali jste všechny škvíry, kudy by k vám Duch mohl
fouknout, v oknech máte izolační trojskla a na plameny pravidelně revidovaný hasicí přístroj věrouky. Ve svém ideově bytelném
domě teď jenom trochu ustrašeně přemýšlíte nad tím, co budete
dělat, až dojdou peníze ze státem vyměřených takzvaných finančních náhrad.
Vážně jsou vyhlídky tak chmurné?
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Teď je ta pravá chvíle podívat se na to čtení z evangelia podle
Jana. Vstupní situace nám může být důvěrně známá – církev sedí pospolu, důkladně zabarikádovaná před vnějším světem – a
má strach o svou existenci. Nemá žádný kloudný plán, nezmůže
se na žádnou akci, ani o tom, že by se intezivně modlila, se tady
úplně nedočteme.
Ježíš, oproti tomu, přijde jakoby nic a postaví se doprostřed
vystrašeného společenství s odzbrojující samozřejmostí. Nikoho
neplísní a nekárá, ani za nedověru, ani za ten strach, prokáže se
znameními svého utrpení a řekne: Pokoj vám!
Pokoj nám, protože jak vidno, žádný pokoj nemáme, potřebujeme ho celé rance, aby se rozpustil ten strach, kterým jsme po
okraj naplněni.
Ale to není celé. Dostaneme pokoj nad veškeré pomyšlení, abychom spolu s ním dostali poslání a spolu s posláním jeho konkrétní náplň: „Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy,
tomu jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“
Já vím, že si to církev často vykládala především jako moc
udělovat někomu pardony a někoho posílat šupem do zatracení,
já tenhle úkol čtu (nebo snažím se číst) trochu jinak: Vyjděte do
světa, před kterým jste se chtěli zabarikádovat a zapouzdřit, s
poselstvím odpuštění. Vždyť svět je v něčem nemocný, není
schopný odpustit si sám. Když to neuděláte vy, nikdo jiný to neudělá.
Dalo by se s Letnicemi začít třebas takhle?
Pane, dávej nám svého Ducha svatého. Přemáhej náš strach, přijď
mezi nás, daruj nám svůj pokoj. Amen

Petr Wagner
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ROZHOVOR S PASTORAČNÍ PRACOVNICÍ
Šárko, kde ses tady u nás
vzala?
Tu otázku si kladu taky.
Máme mezi Sázavou a Českým Šternberkem chatu a
před lety jsme začali ještě
s manželem a synem v létě
chodit do soběhrdského kostela na bohoslužby. Po nějaké
době mě Petr Turecký pozval
na kazatelnu a to už tak nějak zůstalo. Protože jsem
chronik, loni v únoru jsem se
před covidem odstěhovala na
chatu. Tam se ale přes zimu
být nedá, a když jsem nad
tím loni na podzim přemýšlela, Pepík Bartošek mi nabídl,
abych si pronajala byt na
faře. Tak jsem si pronajala
byt na faře a bydlím tu už
přes půl roku.
A jak to, že tě Petr pozval na kazatelnu? Mě třeba nikdy nepozval
…
Už od roku 2002 studuju teologii – pořád tu samou, k ničemu
jsem to studium nepotřebovala, tak jsem si vždycky dopřála čas
na to, abych si problém pořádně rozmyslela. Když už jsem studovala dostatečně dlouho, začala jsem kázat na Jarově… a pak se
to hodilo i tady, když měl Petr dovolenou a tak. Jsem vlastně pirátská kazatelka (bez stranické příslušnosti).
Co je tvoje profese?
Vystudovala jsem angličtinu a portugalštinu na Filozofické fakultě UK a nakonec jsem tam zůstala jako portugalistka se specializací na Brazílii. Soběhrdští si na to před pár lety vzpomněli, když
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jsme uspořádali malý sborový výlet do Portugalska. Tam jsme se
vlastně blíž seznámili.
Zaměření na slovo má asi k teologii blízko. Všimla jsem si, že často
píšeš do církevního tisku. Vypadá to, že tě teologie přitahuje stále
víc.
Já jsem trochu zvláštní případ. Jsem z ateistické rodiny a vlastně
jsem se ke křesťanství pročetla. Ještě jsem nebyla pokřtěná, a už
jsem za sebou měla překlad knížky C. S. Lewise K jádru křesťanství. Díky práci se slovy jsem se seznamovala s církví – se Sváťou
Karáskem nad Boží troubou, s Milanem Balabánem nad knížkou
Kvete-li vinný kmen, dalo by se tak dlouho pokračovat. Byla jsem
redaktorkou Zpravodaje Diakonie, který se pak přejmenoval na
Modré z nebe, jednu dobu jsem dokonce pracovala v redakci Kalicha – a díky tomu jsem pak chvíli byla v redakční radě Českého
bratra.
Křesťanství bez nasazení mi nikdy nedávalo smysl. Ostatně
můj syn byl půldruhého roku dobrovolníkem ve francouzské komunitě v Taizé a pak s přestávkou žil půldruhého roku v komunitě jako mladý bratr. Vyzkoušel si tam nejrůznější formy pomoci,
od služby bezdomovcům v Bruselu po starost o přistěhovalce
z Blízkého Východu. Možná proto, že jsem konvertita, vnímám
ten radikální evangelijní nárok na to, jak žijeme.
Vím, že synodní rada pro tebe na návrh našeho staršovstva schválila zřízení místa pastorační pracovnice na čtvrtinový úvazek. Pro
náš sbor je to vítaná pomoc. Jakou máš představu?
Původně mě něco takového vůbec nenapadlo. Ale když už jsem se
tady na faře ocitla, začala jsem přemýšlet, k čemu bych tu mohla
být dobrá. Začala jsem s biblickými hodinami, občas kážu, a když
už bydlím na faře, je vcelku přirozené, že jsem pro lidi ze sboru i
mimo něj nějak k dispozici. Takže ten čtvrtinový úvazek vlastně
z větší části formalizuje něco, co už se přirozeně děje. Teď, když
nám covid dopřává trochu větší volnost, se moje pole působnosti
může ještě nějak rozšířit. Ale spíš než bych něco plánovala, snažím se dívat kolem sebe, co je třeba. Teď například ořezávám dětem pastelky.
A taky jsem se konečně dokopala k tomu, abych požádala
o ordinaci.
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A pak z tebe bude řádná farářka?
To asi ne. To bych nejdřív musela vystudovat jednooborovou
evangelickou teologii, což by jednak znamenalo dalších pět let
studia – a to už budu skoro pře důchodem -, jednak bych musela
za každý semestr platit 20 tisíc školného, což se mi zdá trochu
luxus. Se vzděláním, které mám, bych se po absolvování vikariátu mohla stát jáhenkou, což je o stupeň míň než farář. Mohla by
ze mě být farářka neřádná.
Vidím, že smysl pro humor ti nechybí.
Co mám taky dělat, když se v pětapadesáti, uprostřed univerzitní
kariéry, rozhodnu stát pastorační pracovnicí na čtvrt úvazku. Při
tom se fakt moc vážně brát nemůžu.
Ale my tě vážně brát chceme, rozhodně jsi už teď pro náš sbor oživením. Přejeme ti hodně sil jak tělesných, tak duševních a Boží
požehnání nad tím vším.
zvědavá byla MS

Jak jsme se poprali s covidem v Benešově
Říká čert Pánu Bohu: „Tak jsem ti zavřel kostely!“
„Ne, ty jsi udělal z počítačů okna do kostelů.“
Měli jsme dvě možnosti:
buď sedět s rukama v klíně a plakat, že se nemůžeme scházet,
nebo to celé vzít jako výzvu...
...protože víra je síla dělat věci jinak, než jsme byli zvyklí, tak
jsme výzvu změnit zajeté způsoby práce přijali.
Jestli se nám to vydařilo, nebo ne, v čem to bylo dobré a v čem
jsme chybovali, ukáže čas.
Velké poděkování všem, kdo vzali situaci kolem covidu jako výzvu
- a modlili se, dávali k dispozici svůj um a své nadšení, hledali
cesty, volali a psali, co je potřeba udělat jinak, poskytli techniku,
školení, podporu, potěšili dobrým slovem... Díky obětavosti mnohých se podařilo:
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našít hromadu roušek pro ty, na které vláda nemyslela, a
dopravit je k nim

zajistit technické vybavení pro konference, streamy a vyškolit lidi, kteří se o konference a streamy starají

začít streamované bohoslužby

připravit pro rodiny na neděli podklady pro rodinné bohoslužby

připravovat a rozesílat tištěné bohoslužby těm, kdo se nemohou připojit on-line

uchystat lidem překvapení: v době úplného uzavření kostela nacházet další a další místa, odkud by se dalo streamovat takhle vznikly bohoslužby na Chvojenu, ve Vlašimi, na Konopišti a dalších místech

nahrávat každodenní zamyšlení

nahrávat písničky

spustit
 semi-on-line i full-on-line biblické hodiny
 on-line nábožko, hrát tématické únikovky a scribble on-line
 přípravy na křest, svatbu, konfirmaci přes Skype

udělat vánoční hru

zrealizovat on-line tvoření adventního kalendáře

udělat dvě velikonoční hry venku

prosedět spoustu hodin s telefonem na uchu a naslouchat
si navzájem

otevřít facebookové stránky sboru

nahrávat podcasty a pozdravy

připojit ty, kdo nemohli přijít a neuměli to s technikou

udělat stránky Noci kostelů

být společenstvím zas trochu jinak


... a další a další věci, kterými jsme zráli.

Katka Frübauerová

NOC KOSTELŮ V BENEŠOVĚ
Ze všech možností, které byly na výběr, jsme v dubnu vybrali online verzi. Snad je on-line pozvání pozváním, třeba pro ty, kdo se
neodváží vstoupit, kdo se bojí – koronaviru, vstupu do neznáma...
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Anonymní kukátko do prostoru, který je jiný, cizí, neznámý, a
přesto – moci se tam jít jen tak anonymně neviděna podívat…
A nastalo chystání – kdo co kdy kde jak… a také spoustu předělávání, přetáčení, přeformulovávání. Pracovní schůzky plné nápadů i „ to chce jinak, ale jak?“a hledání a dotazování a broušení
a jak to udělat ještě líp, než to je ...
až byl tu
Náš program na Noc kostelů
Videa, audia, texty, hromada fotek, on-line únikovka, off-line
hra… sešlo se toho opravdu hodně. Dali jsme lidem nahlédnout
tam, kde nás naše víra nesla – od kořenů sboru přes současnost
až k zákulisí s názvem Jak jsme se poprali s covidem.
Po Noci kostelů zbyla únava a radost z dobře udělané práce a
také radost z počítadla Google Analytics – víc připojení, než byl
můj soukromý tip, ukázalo, že i tato podoba Noci kostelů měla
své příznivce.
A jak to bude příště? Nějaké nápady zbyly, tak se těším, že je zrealizujeme příští rok.
Za tým lidí, kteří Noc kostelů v Benešově připravovali,
Kateřina Frühbauerová, farářka
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NOC KOSTELŮ V SOBĚHRDECH
Soběhrdský sbor měl tentokrát nabídek na program docela hodně. Řešili jsme, kdy začít, aby se všechno vešlo. Nejprve mělo být
povídání o Fair trade, ale nebylo, protože než se sešli lidé, už byl
čas na další bod. Nicméně zboží bylo vystaveno a prodávalo se
průběžně nejen z Obchůdku jednoho světa, ale také ruční výrobky společnosti Meryup Pavlíny Hradečné a knížky s křesťanskou
tematikou. O fair trade se tedy dozvíte písemně v příštím čísle.
Zatím jsme se sešli před promítačkou, aby nám Pepík Bartošek
pověděl o svých cestách do Izraele. Ke třem mořím – Středozemnímu, Mrtvému a Rudému, a ještě ke Galilejskému jezeru, jsme se
v daném limitu stihli podívat, na Negevskou poušť se ještě můžeme těšit. O Izraeli můžeme číst leccos a cestopisné filmy také vidět,
ale konkrétní zážitky z první ruky jsou přece jenom nejlepší.
Ale už je čas na další…. V kostele je už přichystán koncert:
Filip Klinecký feat – Filip jako hudební autor písní, instrumentalista; interpretky – jeho dcera Felicita a kamarádka Daniela
Stolařová. Byl to tedy kousek – za dva týdny připravit víc jako
hodinovou produkci, navrch k tomu stěhování veškeré aparatury!
Ale povedlo se… Díky vám, že vám Soběhrdy stály za to.
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Další muzika byla zahalena větším tajemstvím. Někteří už se
chystali odcházet, ale hned první tóny je přitáhly zpět do kostela.
Skupina EXT Band hraje hudební styl reggae – trošičku poodhalím, o co jde:
Vznikal v průběhu 60. let minulého století na Jamajce na pozadí jazzu, soulu,
rhythm and blues. Projevuje se rychlejším a intenzivnějším stylem. Používá především rytmiku, různé typy bubnů a kytar. Obsahově hudba vznikala kromě zábavy jako kritika poměrů černochů zavlečených z Afriky na ostrovy na otrocké
práce. Na Jamajce se vyvinulo rastafariánské hnutí – náboženské (inspirováno
křesťanstvím, židovstvím, islámem), kulturní, životního stylu. Nejtypičtějším znakem rastafariánů jsou dredy. Díky reggae hudbě se rozšířilo do celého světa.
Takže jsme si užili rytmické muziky a také bylo na co koukat.

Když jsme se trochu uklidnili, těšili jsme se na koncert klasické
hudby – Čajkovskij, Chopin, který nás dobře ukolébá
k nočnímu spánku. Hudba byla krásná, Vladimír Vachoušek hrál
skvěle, i průvodní slovo měl. Když udeřil do kláves pořádné forte,
noty ve formě „salátu“ se mu opakovaně sesouvaly, takže jsme se
smáli – bylo to legrační a dojemné zároveň. Díky Vladimíre, že
MS
nám takto už leta sloužíš ve vší skromnosti.
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Bolestivá místa historie
Možná jste na tom mnozí podobně jako já a nedává vám spát 17. století.
Rudolfův majestát, stavovské povstání, Bílá hora, exil, Jan Amos Komenský. Pokud nechcete sklouzávat po povrchu anebo přijímat jednostranné
soudy, zkuste prostudovat obecnější, a přitom přesnější pohled na základní fakta oné doby.
Na každý farní sbor ČCE dorazil Pracovní list č.1, Pracovní list č.2 a Pracovní list č.3 Ekumenické komise pro české církevní dějiny 17. století.
Vydala je Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference. Je možné si je vypůjčit. Anebo stáhnout přímo z webu Ekumenické rady:
www.ekumenickarada.cz/271/ceske_cirkevni_dejiny_17_stoleti
Mirka Nulíčková, FS ČCE Benešov

Salvátorsko-sedleckoprčický táborový pobyt
ve Strměchách u Pelhřimova
se letos koná od 18.7. do 25.7.
Téma: Jozue, ten porazil...
Přihlášky jsou na vyžádání k dispozici u f. Tomáše Trusiny (607 588 618).
Také podrobnější informace.
Jste srdečně zváni. Máme ještě pár volných míst.
Jak to probíhá: Jde o týdenní pobyt s programem orientovaným na biblické příběhy, podle nichž zároveň hrajeme hry. Děti jsou rozděleny do
4 skupin, které vedou zkušení vedoucí, dnes, po dvacetiletém konání
těchto pobytů už jde z větší části o naše odchovance. :-) Program je
uspořádán tak, aby se střídaly různé typy aktivit, mimo polední klid a
noční spánek moc volna není. Dle potřeby a skladby účastníků má pobyt
i charakter překonávání různých sociálních či zdravotních bariér.
Tomáš Trusina, Pavla Jandečková, Adam Smejkal
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TÁBOROVÉ SETKÁNÍ V LUHU U
ČÍMI – PŘÍBĚH KRÁLE DAVIDA
14. – 20.8. 2021
Král David je velmi významnou a zajímavou biblickou postavou. Mladík,
který se stal králem, jehož vládu provázelo mnoho útrap i projevů přátelství a
odvahy.
Vydejte se s námi na týden strávený
s tímto hrdinou a prožijte s ním všechna
jeho vítězství i chvíle napětí.

Informace podá: j.fojtu@gmail.com
Tel.:702 099 450

Recept na prázdniny:
Recept na tortily
•
•
•

350 g hladké mouky
4 lžíce sádla/oleje
200 ml horké, téměř vroucí vody (podle savosti mouky; někdy je to víc,
někdy míň)
• kávovou lžičku soli
Smíchám mouku a tuk, přileju vařící vodu, promíchám, nehnětu - čím víc se
těsto hněte, tím je výsledek tvrdší.
No a pak rozpálím troubu na 200°C s horkovzduchem, na dno položím plech
(na dno, ne do drážky!), vyválím tortilu velikou přes celý plech a peču z obou
stran. Jde to neskutečně rychle. A výtečně se tortilky pečou na ohni - máme
ohniště pod úrovní země, takže se na něj dá položit plech a péct tortilky venku.
Jsou snad ještě lepší než z trouby.
Na tortilky dávám, co zrovna je, k nim zeleninový salát, co zahrádka dala.
Prý se dají dát do zásoby do mrazáku. Dobrou chuť :-)
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K přemýšlení…
1) Vyhovuje vám současná podoba bohoslužeb?
• Přáli byste si změnit něco v tom, jak se káže Boží slovo?
• Vyhovuje vám obvyklý výběr písní?
• Uvítali byste, kdyby vás v neděli ráno někdo vyzvedl autem a
po bohoslužbách zase odvezl domů?
• Vyhovuje vám bohoslužebný prostor?
• Je něco, co vás na bohoslužbách ruší?
2) Nacházíte ve sboru prostor pro svou zbožnost?
• Je něco, co by vám pomohlo na cestě víry a ve sboru to nenalézáte?
• Je naopak něco, bez čeho byste se spíš obešli?
3) Cítíte se ve sboru dostatečně přijati?
• Vnímáte, že váš názor je pro sbor/staršovstvo důležitý?
• Když je vám těžko, máte se na koho obrátit?
• Stáli byste o pravidelné/občasné pastorační návštěvy?
• Je něco, co vás na sborovém životě dráždí?
4) Funguje dobře komunikace mezi sborem a staršovstvem?
• Pokud ne, co navrhujete zlepšit?
5) Jaké sborové aktivity postrádáte?
• Těšil by vás pravidelnější program po bohoslužbách – například
jednou měsíčně?
 Přednáška?
 Diskuse?
 Neformální posezení?
 Společný sborový oběd?
• Měli byste zájem o společnou týdenní sborovou dovolenou?
 Častější výlety, třeba jen do okolí?
6) Chtěli byste se do něčeho ve sboru zapojit a nemáte pro to prostor?
7) Přejete si raději sbor, na němž lidem záleží a intenzivně v něm žijí, nebo vám stačí nedělní bohoslužby, případně předem dohodnuté „služby“ (křtiny, svatba, pohřeb)?
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FS ČCE Benešov: Husova 656, 256 01 Benešov. Kazatel: Kateřina Frühbauerová;
tel: 731 177 145, e-mail: benesov@evangnet.cz, www stránky: benesov.evangnet.cz.
facebook: Evangelíci Benešov
Číslo účtu 233563947/0300
Kurátor: Jiří Zavadil
FS ČCE Soběhrdy: Soběhrdy čp. 21, 256 01 Benešov. Kazatel: Josef Bartošek;
tel: 604914582, e-mail: sobehrdy@evangnet.cz, www stránky:sobehrdy.evangnet.cz.
You Tube: čce soběhrdy; Číslo účtu 1190782/0300.
Kurátor: Pavel Stolař, 603 830 938
FS ČCE Sedlec-Prčice: Karla Burky 150, 257 92 Sedlec-Prčice. Kazatel: farářka
Pavla Jandečková, , tel. 604 185 520, email: sedlec-prcice@evangnet.cz
Číslo účtu 191782497/0300
Kurátor: Jindřich Souček
FS ČCE Zruč nad Sázavou: Zahradní 189, 285 22 Zruč nad Sázavou,
email: zruc@evangnet.cz, administrátor: Matěj Opočenský
Číslo účtu: 0162121008 /0300
Husův sbor CČSH: Náboženská obec Církve československé husitské
Adresa: Husova 280, 257 22 Čerčany. Farář Wagner Petr
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. září 2021
Soběhrdský bratr:
Vydává sbor ČCE v Benešově a
sbor CČE v Soběhrdech
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