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ČÍSLO 110 (1/2022) 
 

DUBEN 2022 
 

 Věstník evangelických sborů 

na Benešovsku 

 

SOBĚHRDSKÝ BRATR 

 
 

POSTNÍ KÁZÁNÍ 
 

Mt 5,13‒16 
Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude oso-
lena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šla-
pali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na 
hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; 
a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli 
vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. 
 
Est 4,1‒17 
Mordokaj se dozvěděl o všem, co se stalo. Roztrhl svůj šat, oblékl 
žíněné roucho a posypal si hlavu popelem. Vyšel doprostřed města 
a převelice hořekoval. Tak došel až před královskou bránu; do krá-
lovské brány totiž nebylo dovoleno vejít v žíněném rouchu. A všude, 
v každé krajině, kamkoli se dostal králův výrok, totiž jeho zákon, 
konali židé veliké smuteční obřady s postem, pláčem a naříkáním; 
mnohým se staly lůžkem žíněné roucho a popel. Tu přišly Esteřiny 
dívky a její kleštěnci a oznámili jí to. Královnu sevřela nesmírná úz-
kost. Poslala šaty, aby Mordokaje oblékli a sňali z něho žíněné rou-
cho, ale on je nepřijal. Ester tedy zavolala Hatáka z královských 
dvořanů, který byl ustanoven osobně pro ni, a přikázala mu, aby od 
Mordokaje vyzvěděl, co se děje a proč si tak počíná. Haták vyšel 
k Mordokajovi na městské prostranství před královskou branou. 
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Mordokaj mu oznámil všechno, co ho potkalo, i obnos stříbra, které 
Haman slíbil odvážit do královských pokladů za židy, aby byli za-
hubeni. Dal mu také opis vydaného zákona o jejich vyhlazení, který 
byl vydán v Šúšanu, aby jej ukázal Ester a oznámil jí to, též aby jí 
vyřídil příkaz, ať vejde ke králi prosit ho o milost a přimluvit se 
u něho za svůj lid. Haták přišel a oznámil Ester Mordokajův vzkaz. 
Ester však řekla Hatákovi a přikázala mu vyřídit Mordokajovi: 
„Všichni královi služebníci i lid králových krajin vědí, že pro každého 
muže i ženu, kteří by bez pozvání vešli do vnitřního nádvoří ke králi, 
platí jediný zákon – usmrtit! Jen ten, k němuž král vztáhne zlaté 
žezlo, zůstane naživu. Já jsem už třicet dní nebyla zavolána, abych 
vešla ke králi.“ Esteřin vzkaz oznámili Mordokajovi. 

Mordokaj však vzkázal Ester: „Nedomnívej se, že v domě krá-
lově vyvázneš životem, jediná ze všech židů. Budeš-li v tuto chvíli 
skutečně mlčet, úleva a osvobození přijde židům odjinud, ale ty a 
dům tvého otce zahynete. Kdo ví, zda jsi nedosáhla královské hod-
nosti právě pro chvíli, jako je tato.“ Ester dala odpovědět Mordoka-
jovi: „Jdi, shromažď všechny židy, kteří jsou v Šúšanu, a postěte se 
za mne. Nejezte a nepijte po tři dny, v noci ani ve dne. Také já a mé 
dívky se budeme takto postit. Potom půjdu ke králi, třebaže to není 
podle zákona. Mám-li zahynout, zahynu.“ Mordokaj odešel a učinil 
všechno, co mu Ester přikázala. 
 

Milé sestry, milí bratři, přátelé v Kristu,  
v postu si víc než jindy připomínáme radikálnost nasazení, 

k němuž jsme byli pozváni křtem. Slovo radikální je odvozeno od 
latinského radix. V postu se máme soustředit na radix – na kořen: 
setřást nános zvyku, který vede k únavě, a probrat se k opravdo-
vému životu, jehož přirozenou součástí jsou taky potřeby druhých, 
včetně druhých, které jsme si nevybrali. A nemá to nic společného 
s tím, že bychom chtěli střádat zásluhy nebo se prokazovat něja-
kými dobrými skutky: ten, kdo je Kristův, zkrátka chce kopat za 
jeho tým. Ne proto, že je to jeho náboženská nebo mravní povin-
nost, ale prostě proto, že nic jiného nedává dobrý smysl. Abychom 
ale byli na Božím hřišti co platní, musíme jednou za čas vyplít duši 
od všelijakého podivného býlí, kterým přes rok zarostla, a obnažit ko-
řen, na který jsme napojeni, z jehož mízy se živíme a čerpáme sílu. 
Radikální víra je taková víra, která ví, kde má kořen. A o hledání 
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kořene je i náš dnešní příběh o židovské dívce, která se původně jme-
novala Hadasa, ale do Bible vstoupila jako královna Ester. 

Přestože se podle ní jmenuje celá kniha, to vyprávění je taky 
ještě o něčem jiném: totiž o tom, jak chutná moc. Jsme v Persii a 
na trůně sedí král Achašveróš, v západních dějinách známý jako 
Xerxes. Achašveróš byl mocný muž: vládl nad 127 státy od Indie 
po Etiopii. V jeho říši to ale chodilo tak trochu jako v Půlnočním 
království: král se obklopil množstvím rádců a úředníků, kteří ří-
kali, co chtěl král slyšet, a on jim za to v opojení mocí a vínem 
svěřoval pečetní prsten, takže jeho jménem mohli dělat, co si us-
mysleli. Zajímavé je, že zatímco židovské krále Bible obvykle ozna-

čuje jménem – Saul, David, Šalamoun ‒, o Achašveróšovi se větši-
nou píše ‒ „král“. Někdo to spočítal a zjistil, že se v útlé knize Ester 
najde celá čtvrtina výskytů slova král ve Starém zákoně. 

Chce se nám tím říct, že tu nejde jen o toho jednoho 
Achašveróše – jde tu o celý princip světské moci a slávy. Perský 
král se chová tak, jak už se takoví všemocní králové, císaři a carové 
chovají: někdy je oblíbencem ten a jindy ten, stejně tak jako někdy 
přijde o hlavu ten a jindy zase onen. V blízkosti takového samo-
vládce si nikdo nemůže být ničím jist. Ani životem ne. 

A do takového světa nás uvádí biblický vypravěč. Na začátku 
toho příběhu Achašveróš zapudil krásnou Vašti, protože nechtěla 
ukázat svou krásu jeho přiopilým kumpánům. Vašti se zachovala 
vzpurně, a proto ji bylo třeba exemplárně potrestat – jinak by se 
svým manželům mohly vzpírat i jiné ženy – a v říši by zavládl 
chaos! Vašti projevila svou vůli, a už je tu zákon – ženy budou 
nadále poslouchat muže a basta. Tak už to u autoritativních 
vládců chodí: vezme se drobná záminka – a už je tu příležitost káz-
nit, trestat, nařizovat.  

Ale v tom světě vysoké politiky jsou i další hráči. Jsou tu Bigtan 
a Tereš, strážci prahu, kteří chtějí krále zapíchnout. A je tu Mor-

dokaj, jeden z židovských přesídlenců, který to králi dá vzkázat a 
tím mu zachrání život. A pak je tu ještě Haman, který je zrovna na 
vrcholu moci, ale nemůže si to dostatečně užít, protože Žid Mordo-
kaj se mu nechce klanět. A tak Haman pojme plán pomsty hodný 
mocného muže v mocném království: rozhodne se nejen že dá Mor-
dokaje pověsit, ale že s ním rovnou vyhladí i všechny Židy. Co 
kdyby se taky nechtěli klanět! Co kdyby to taky byli buřiči! 
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V takovém světě tedy žije Ester. Nevybrala si to. Když král za-
pudil krásnou Vašti, rozhodli se královi rádci vypsat konkurz na 
královnu. Před krále musely všechny „dívky půvabného vzhledu“ a 
ta, která se mu zalíbí, se měla stát královnou. Není to ale příběh o 
Popelce: Ester se sice pro svou krásu stala královnou, ale i tak byla 
jen jednou z mnoha žen Ahašveróšova harému. Král pro ni mohl 
dát čas od času poslat, ale taky nemusel. Nevypadá to úplně jako 
recept na šťastný život. Člověk by té dívce, která kdoví kdy a kdoví 
jak přišla o rodiče, přál něco lepšího. Ale život není to, co bychom 
chtěli, ale to, co je. 

A to už jsme rovnýma nohama v našem dnešním čtení: Morde-

chaj zná prostředí paláce v Susách dost dobře na to, aby věděl, co 
Židy čeká. Pogrom. Jedinou nadějí je dívka Ester, královna na 
dvoře, kde se s královnami dá zatočit stejně rychle jako s kýmkoli 
jiným. Až do této chvíle byla Ester úplně pasivní: nekula mocenské 
pikle, nesnažila se zajistit si moc prostřednictvím mužského dě-
dice, nemanipulovala králem, neupozorňovala na sebe. Asi se na 
tom dvoře necítila úplně bezpečně. A teď ji Mordokaj vysílá do 
první linie: jen ty, Ester, můžeš pomoci.  

Jenže Ester se bojí. Ohrožuje ji už sama židovská identita, kte-
rou zatím před králem tají. Umíme si představit, co se jí honí hla-
vou: Co já s tím? Jsem jen židovský sirotek, sama jsem v nebez-
pečí, sama jsem tu na zapřenou a trnu hrůzou, kdy se to provalí. 
Kromě toho už si mě král třicet dní nezavolal, a když se před ním 
bez pozvání objevím, může mě to stát život. Cožpak nemůže po-
vstat nějaký prorok? Nebo kněz? Copak se nenajde někdo jiný? 

Ty kolotoče dobrých důvodů, proč něco nemůžeme udělat, 
známe z vlastní zkušenosti. A to nám obvykle nejde ani o život, 
stačí, že máme vystoupit z komfortní zóny. Mordokaj ale Ester ne-
dovolí, aby se jen tak beze všeho prohlásila za bezmocnou. Je si 
jist Boží pomocí: úleva a osvobození lidu odněkud jistě přijdou. Ale 

možná ne pro Židovku Ester na královském dvoře. Pokud tedy ne-
přijme odpovědnost za širší celek. 

V jednom židovském komentáři ke knize Ester jsem se dočetla, 
že Boží prozřetelnost zasazuje semínko budoucí záchrany ještě 
před tím, než nastane čas nouze. Z toho si máme osvojit jeden dů-
ležitý a hluboký princip – „Boží lék předchází ránu“. Ester se neče-
kaně stala královnou. Mordokaj náhodou odhalil strůjce atentátu 
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na krále Bigtana a Tereše. Král měl špatné spaní a rozhodl se číst 
si zrovna v kronice, kterou jeho úředníci nestihli skartovat, a oko 
mu padlo zrovna na to, jak mu kdysi Mordokaj zachránil život a 
jak za to nedostal žádnou odměnu. Haman přišel za králem s žá-
dostí o popravu Mordokaje v nepravou chvíli. A tak dál. Na tom 
mocném dvoře, kde nevládne pokoj ani řád, je sice možné úplně 
všechno, ale Hospodin své lidi neopouští – neustále jim nahrává. 
Ten pravý trůn je totiž v nebi a Achašveróšové tohoto světa jsou při 
vší své moci příliš malí páni. 

To všechno ale nemění nic na tom, že Ester musela jít do rizika. 
Aby mohla splnit úlohu, k níž byla vybrána, musela dát v sázku 

i vlastní život. Není to nadsázka, když říká: „Mám-li zahynout, za-
hynu.“ Nevěděla, jak to dopadne. Teprve ze zpětného pohledu je 
vidět, že nebeská nitka od počátku tkala příběh tak, aby Esteřino 
úsilí nevyšlo na prázdno.   

Tak jako Ester i my přihlížíme touze mocného vládce porobit si 
národ, který se mu odmítá klanět. Tak jako Ester i my jsme voláni 
k odpovědnosti za svět. Mordokaj říká své schovance: „Kdo ví, zda 
jsi nedosáhla královské hodnosti právě pro chvíli, jako je tato?“  

Ano, Boží lék předchází ránu. Hospodin ale nechce léčit bez na-
šeho přispění – ten lék je svěřen nám. Jaké léky na ukrajinskou 
bolest máme dnes v rukou my? Nemáme snad fary, sborové domy, 
skříně plné oblečení, peníze na účtu právě pro chvíli, jako je tato? 
A není chvíle, jako je tato, přímo stvořená k tomu, abychom vydali 
svědectví o tom, kde je náš kořen? Hospodin chce použít naše ruce 
a naše nohy, ale o lék který máme nést, se postaral. Na nás je jen 
to, jestli se ho chopíme, nebo necháme ležet ladem.  

 

Pomodlíme se slovy Ann Weemsové:  
Už se nemodlím za mír. 
Modlím se za zázraky. 
Modlím se, aby se srdce z kamene 
změnila v srdce plná lásky 
a aby se lidé odvrátili od svých zlých úmyslů 
a hledali milosrdenství. 
Pak všem nasazeným vojákům 
přestane hrozit nebezpečí 
a celý svět padne v úžasu na kolena. 
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Modlím se, aby na sebe všechny ty „řeči o Bohu“ 
vzaly lidskou podobu, aby vstaly 
a odhodily plášť nevíry, do kterého se halily, 
a v pravdě a v moci znovu vykročily. 
Modlím se za to, aby celý svět společně usedl 
a jedl společně chléb a pil víno. 
Někdo říká, že naděje už není, 
ale já jsem vždycky tleskala svatým bláznům, 
kteří se nikdy nevzdávají, 
a ač je to skandální, pořád věří, 
že nás Bůh miluje… 

a že opravdu můžeme milovat jeden druhého. 
Už se nemodlím za mír: 
Modlím se za zázraky. 

Šárka Grauová 
 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVY SBORŮ za rok 2021 
 

➢ SEDLEC PRČICE 
 

Nejdříve pár čísel 
Náš sbor má k 31. prosinci 2021 celkem 64 členů. Členů s hlasovacím 
právem je 32, členů s povinností platit salár je 27. V daném roce zaplatilo 
salár 18 členů. Výše saláru oproti minulému roku nepatrně klesla. Dárci, 
neevidovaní mezi platícími salárníky byli 4.   
Bohoslužebný život a další aktivity sboru a setkání silně ovlivnila proti-
epidemická opatření vlády. 

 

Bohoslužebný život 

• Při nouzovém stavu farářka liturgii s kázáním rozesílala e-mailem, 
členům, kteří nemají počítač, je nosila osobně. 

• Důležitou součástí sborového života je setkávání účastníků bohoslužeb 
při kávě a občerstvení ve sborové kuchyňce, či v zimním období ve 
vytopené kapli. Rozhovory všech generací jsou příležitostí upevňovat 



 7 

sounáležitost sborového společenství. Tato setkání byla také silně 
omezena. 

• Nedělní škola pro mladší děti probíhala v dětské místnosti pod vedením 
s. Petry Bandhauer. V roce 2021 se konala 4x. Rozhodli jsme se nepořádat 
nedělku on-line (děti strávily při školní výuce on-line až příliš mnoho času), 
ale doporučit více pobožností v rodinách. 

• Hudební doprovod při bohoslužbách zajišťuje Klára Kabíčková a Ště-
pánka Pejšová 

• Biblická hodina pro dospělé se konala 11x, pro děti 10x.    

• Dětská vánoční slavnost (divadlo) se konalo. 

• Mládež a děti se scházejí také při různých příležitostech, jako jsou 
víkendové pobyty a letní tábor pro děti a mládež ve Strměchách 
u Pelhřimova. Při těchto akcích se mládež z našeho sboru aktivně ujala 
práce mladších vedoucích. Tento rok se uskutečnil pouze letní tábor a 
podzimní víkend pro děti a mládež v Soběhrdech. 

• Mládež se také aktivně podílí na bohoslužbách pro mládež i dospělé  (1. 
čtení). 
 
Ostatní sborové aktivity 

• Členové sboru se setkávají při různých příležitostech, jako např. společné 
oslavy narozenin. Nezbytné opravy a úklid konáme svépomocí. 

• Setkání sboru s našimi přáteli ze sboru Střešovice a U Salvátora se 
čtením knihy „Máj“ se letos pro nouzový stav nekonalo.   
  
Pastorační aktivity sboru 

• Pastorační návštěvy konala farářka i členové sboru. Členům, kteří se 
neúčastní pravidelného sborového programu, farářka nosí sborový 
časopis, informuje je o činnosti sboru, zve na sborové akce… 

• Navštěvuje nemocné v místní LDN, v Domově pro seniory a v Domě 
s pečovatelskou službou. Dochází do Dětského domova v Sedlci-Prčici, kde 
vede program s vyprávěním biblických příběhů (Vše jen pokud to nouzový 
stav dovolil). 
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Správa sboru   

• Nové staršovstvo bylo zvoleno sborovým shromážděním 19.9. 2021. 
Staršovstvo má 6 členů a 2 náhradníky. Kurátorem sboru staršovstvo 
zvolilo br. Jindřicha Součka. 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. 
 
Ostatní sborové činnosti 

• Sborový web spravuje br. Jindřich Souček. 

• Sborový časopis SOBR vydáváme společně se sbory Soběhrdy, Benešov 
a s Husovým sborem v Čerčanech. Příspěvky do časopisu sbírá a sazbu 
připravuje s. Marie Stolařová ze sboru v Soběhrdech. 
 
 Aktivita navenek sboru 

• Z důvodu nouzového stavu se v kapli nekonaly koncerty dětí místní ZUŠ, 
houslový koncert ke Dni matek, ani předvánoční koncert Slávka Klecandra.   

• Spolupracujeme s místním informačním centrem. Informace o sboru 
(bohoslužby, sborové aktivity), pozvánky na akce sboru – vychází 
v místním periodiku i na webových stránkách města.  

• 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). Tato shromáždění také nemohla být uskutečněna. 
   
Ekumenická spolupráce 

• Farářka jedná s místním katolickým farářem o možnostech ekumenické 
spolupráce (ekumenické bohoslužby, společné biblické hodiny…). 
 
Finanční situace sboru 

• Není příliš příznivá. Zažádali jsme o dar z Fondu solidarity církve, který 
jsme dostali. Tento dar nám pomohl zaplatit PF za rok 2021 a zbylo i něco 
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málo do budoucna. Děkujeme všem dárcům, kteří nám pomohli se 
zaplacením personálního fondu (sboru Střešovice, Soběhrdy, Vinohrady, 
Joelovi Matějkovi a Veronice Mauerové).Také děkujeme za obětavost 
členů sboru.    
      
Poděkování 

• Děkujeme všem, kdo se podílejí na duchovním životě sboru, 
praktickém provozu sboru a na materiálním zabezpečení sboru. Děkujeme 
všem, kdo svými aktivitami reprezentují sbor navenek. Děkujeme všem, 
kdo si uděláte na sborové aktivity čas, za vlídné slovo, za 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. 

• P. Jandečková děkuje všem za pomoc a podporu v její službě. 
kurátor sboru: Jindřich Souček 

➢ SOBĚHRDY 

• Zpráva o duchovním stavu sboru v roce 2021 – část faráře 

Centrem zvěstování evangelia jsou stále nedělní bohoslužby. Proto se 
snažím vybírat pestrou škálu kazatelů/ek, kteří mají často jiný přístup než 
já, neboť jsem přesvědčen, že rozdílnost názorů nemá vést k roztržkám, 
ale naopak posilovat výběr a ten pak vede ke kritickému myšlení, které 
posiluje víru. Proto i posezení pod pergolou pokládám za důležitou sou-
část neděle, bez ohledu na to, jakým směrem se tu kterou neděli řeči vy-
vinou… 

Nedělní škola je dobrou tradicí; někdy však rodiny chtějí sledovat bo-
hoslužby společně. 

Pastorační rozhovory jsou nejlepší při osobních setkáních, ale situace 
nás často nutila k telefonickým či jinak online rozhovorům, což ne vždy 
plnilo svůj účel, na rozdíl od biblických hodin, kde se jedná převážně o vý-
klad a rozhovor kolem daného textu či tématu. Asi by bylo dobré zavést 
ještě jinou formu neformálních hovorů na faře, třeba jednou měsíčně po-
kec, kde pak záleží na kazateli, jakým směrem hovor povede. 
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Důležitou součástí, která zajišťuje růst sboru, je misie, která se týká nejen 
faráře, ale všech členů sboru, aby „svědčili“ svým sousedům a spolupracov-
níkům, na koho jsou v životě orientovaní a proč a kam že to v neděli chodí. 
Neboť pouze sbor, kde je dostatek lidí v produktivním věku, může zaručit i fi-
nanční zajištění, a tedy i další existenci sboru. Snad na tomto místě si mů-
žeme sáhnout do svědomí a položit si otázku: proč naše dospělé děti do 
sboru v drtivé většině nechodí? Dá se to změnit nebo je pozdě…? 

Já, jakožto farář sboru, se snažím oslovovat co nejširší škálu lidí, často 
možná až příliš urputně, ale stále mám na mysli dobu, kdy jsem sám do 
církve přišel a nikdo mi neřekl: přijď příště zas. Dnešní doba je duchovně 
vyprahlá a lidé hledají. Jde tedy jen o to vhodným způsobem je oslovit a 
nabídnout rovnocenný dialog, nikoliv náboženskou nalejvárnu, kde já 
mám samozřejmě pravdu. 

Dalším mým působištěm je hospic v Čerčanech, kam se snažím aspoň 
jednou týdně jezdit a kde pořádám programy a pobožnosti, mluvím s kli-
enty, někdy i jejich příbuznými a personálem, případně i hosty dobro-
bistra (neboť tam obvykle dochází lidé s určitým vztahem k místu…) účast-
ním se společných mší apod. 

Důležitý je rovněž mezicírkevní přesah. Teď nemyslím jen na etablo-
vané církve v okolí (Katolíky a Husity) ale i neformální křesťanská spole-
čenství, která v bezprostředním okolí jsou, ale o kterých toho víme málo. 
S některými jsem měl společnou slavnost smíření v Mnichovicích a mod-
litební setkání v Katušce v Benešově, kde působí i alternativní škola. Ta i 
jiné alternativní skupiny jsou také předmětem mého působení. 

Další důležitou činností je spolupráce s obcí. Po počátečním váhání ze 
strany některých členů sboru se ukázalo, že spolupráce je oboustranně 
prospěšná. Když jsem při poslední brigádě obcházel vesnici s berlemi, lidé 
mě zdravili a dávali se do řeči; už tedy minimálně vědí, že se s farářem dá 
mluvit. A co teprve za 100 let! 

Jsem rád, že soběhrdský sbor je otevřený, tolerantní, že se lidé scházejí 
rádi a že pohled od stolu Páně mě v neděli ve čtvrt na jedenáct naplňuje 
radostí a euforií a nabíjí mě. Žijeme z Boží milosti a já mám pocit, že na 
našem sboru to je vidět.      Josef Bartošek 
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Zpráva kurátora o stavu sboru v roce 2021 

 

• Bohoslužby: Rok 2021 byl druhým rokem, ve kterém byl sborový život 
ovlivněn covidem. Zejména v první polovině roku jsme se přizpůsobovali 
platným hygienickým omezením, jako maximální počet účastníků bohoslu-
žeb, vysluhování večeře Páně kalíšky, rozmístění účastníků v lavicích. Téměř 
pravidelně zasíláme průběh bohoslužeb a kázání e-mailem všem, kteří o to 
mají zájem. V některých termínech probíhal i přenos a záznam na you tube.  

Na soběhrdské kazatelně se během roku vystřídalo v rozdílné četnosti 
14 kazatelek a kazatelů, což přispělo k velmi pestrému zvěstování evan-
gelia. Přesto, že farář sboru Josef Bartošek pracuje pro sbor na poloviční 
úvazek, není problém s obsazováním kazatelské služby v Soběhrdech. 

• Rozhovory po bohoslužbách: Výrazně se osvědčila pergola na dvoře, 
která umožnila setkávání při kávě a čaji ve venkovním prostoru a minima-
lizovala tak možnost nakažení. Ukázalo se, jak jsou členové sboru otužilí, 
že dokázali tuto možnost využít i za mrazu. Tato výrazná součást sboro-
vého života umožňující vzájemný rozhovor zůstala zachována.  S  někte-
rými členy sboru, kteří měli rozpaky přicházet do shromáždění z důvodu 
covidu nebo karanténních opatření  jsme byli v telefonickém kontaktu.  

• Nedělní škola:  Děti učí šest laických učitelů podle připraveného mate-
riálu Ústřední církevní kanceláře. Nedělní škola nebo chcete-li povídání 
pro děti je vždy, pokud se sejdou nějaké děti. Děti jsme učili i v létě během 
školních prázdnin, pokud děti přišly do kostela. Výuka je někdy náročná, 
protože děti mají velké věkové rozpětí, od  cca 4 let do věku 11 roků. 
U těch nejmenších nám jde zejména o to, aby se děti cítily co nejpříjem-
něji a odnesly si něco alespoň formou kreslení.  

• Pastorační pracovnice. Od 1.6.2021 je pastorační pracovnicí našeho 
sboru na čtvrtinový úvazek Šárka Grauová. Těšíme se z toho. Šárka se po-
dílí výraznou měrou na nedělních bohoslužbách, biblických a pastoračních 
rozhovorech. I skutečnost, že je soběhrdská fara obydlená je příjemná.  

• Biblické: Díky angažování pastorační pracovnice se konaly po celý rok 
2021 biblické hodiny on line, které Šárka vedla. Forma on-line se osvědčila, 
protože umožnila účast na těchto setkáních i těm členům sboru i účastníkům 
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mimo sbor, kteří mají do Soběhrd daleko nebo těm, kteří museli dodržovat 
karanténní opatření. Počet účastníků se tak proti dřívějšku zvýšil. Biblickou 
hodinu však dosud dlužíme těm, kteří nemají internetové připojení.  

• Letní tábor.  Výraznou a léta probíhající aktivitou je letní tábor pod ve-
dením již mladší generace vedoucích. Tradiční místo v Čími na Slapské 
přehradě se osvědčuje. Jsme rádi, že je poměrně stabilní nejen kádr ve-
doucích, ale také jejich mladších pomocníků. Ve sborovém životě se tábor 
projevuje víkendovými setkáními účastníků a přípravnými schůzkami 
v jarních termínech. Je jen trochu škoda, že zapojení táborníků do sboro-
vého života je minimální, s výjimkou vedoucích.  

• Výstavy, koncerty a kulturní akce: během roku proběhly dvě výstavy - 
Weltethos a výstava obrazů Ondřeje Balcara, čímž pokračujeme v tradici 
soběhrdských výstav. Výrazným obohacením se staly také koncerty na 
Noc kostelů, koncert ve spolupráci se školou Archa a letní swingový kon-
cert. Úspěch také mělo loutkové divadlo Buchty a loutky. Snažíme se tím 
nabídnout kulturní akce svému okolí z prostředí mimo sbor.  Se střídavým 
úspěchem. Zajímavým počinem je také diskusní klub o filmech, který za-
tím probíhal v nepravidelných intervalech.  

• Bazar obnošeného šatstva ze zahraničí – byl po roční pauze přesunut 
na letní termín, což se osvědčilo. Obsluha bazaru byla pro účastníky pří-
jemnější než v chladném podzimním termínu. Děkujeme všem, kteří se na 
bazaru podíleli přípravou a organizací a přispěli tak výtěžkem nemalou 
měrou k finanční stabilitě sboru.  

• Prodej zboží obchůdku jednoho světa a jarmark.  Od druhé poloviny 
roku se ve sboru pravidelně prodávají produkty obchůdku jednoho světa. 
Tato skutečnost pomáhá udržovat povědomí o sounáležitosti  s ostatními 
částmi světa. Jeho produkty pijeme i při sborovém posezení. Jarmark se 
nakonec konal kvůli covidovým omezením v malém rozsahu. 

• S věčností konstatujeme, že se daří pravidelně vydávat časopis 
Soběhrdský bratr, který je společný s benešovským a prčickým sborem 
ČCE a čerčanským sborem CČSH. Časopis přispívá k vzájemným kontak-
tům a poznání našich společenství a informuje o práci našich sborů členy, 
kteří nenavštěvují pravidelně naše shromáždění.  
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• Využito bylo také ubytování na půdě fary pro sborové pobyty, pro 
školení ordinovaných presbyterů, duchovní obnovu členů církve, po-
byty dětí a mládeže nejen našeho sboru, ale také jiných sborů praž-
ského seniorátu i jiných církví. Účastníci pobytů  pak oživují i bohoslu-
žebný život našeho sboru.  

• Opravy kostela fary.   V kostele se letos podařilo natřít stůl Páně a ka-
zatelnu, byla opravena a natřena vnější okna kostela a naimpregnovány 
okenice na věži. Vyměněny byly také vstupní dveře od silnice do dvora. 
Částečně byla opravena i původní farní kancelář na dvoře. Stávající farní 
kancelář byla díky daru částečně vybavena novým nábytkem a uspořá-
dána.  Pravidelně se snažíme provádět řezání dřeva pro topení v kostele 
a na faře. A udržovat areál fary a kostela v přiměřeném pořádku. Pravi-
delná údržba areálu bude podstatná i v příštích letech. Údržba a úklid are-
álu má stále ještě rezervy a bylo by ji potřeba zlepšit.  S údržbou areálu 
pomáhá i obec Soběhrdy, která zajišťuje podle možnosti obecních pracov-
níků sekání travních porostů uvnitř areálu.  

• V rámci mikrograntu pražského seniorátu se podařilo dovybavit sbor 
kvalitní promítací technikou, umožňující i  promítání v kostele a venkov-
ním prostoru. Bylo rovněž zajištěno kvalitnější internetové spojení.  

• Staršovstvo se schází pravidelně během školního roku v měsíčních in-
tervalech a řeší rozhodování potřebná pro život sboru. Presbyteři  se za-
pojují do práce podle svých schopností a časových možností. Za jejich 
službu jsme vděčni. 

• Spolupráce s obcí je na velmi dobré úrovni. Probíhá vzájemná infor-
movanost o akcích, obec se podílela finančně na některých akcí sboru, 
sbor poskytl obci výstavu Weltethos a farář sboru měl přednášky i na obci. 
Starosta obce se účastnil několika našich akcí či shromáždění.  

• Rozhovor o rozvojovém plánu sboru nebyl ukončen. Rozhovor se sbory 
v Benešově a Prčici proběhl pod patronací seniorátu v Prčici a měl infor-
mativní charakter o dění v jednotlivých sborech. Je zřejmé, že zejména 
sbor v Prčici bude potřebovat pomoc okolních sborů či pomoc seniorátu. 
             Pavel Stolař 
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Hospodaření sboru za rok 2021 
Náš sbor hospodařil v roce 2021 s celkovými náklady 429.828,-Kč a vý-
nosy 476.227,-Kč, což znamená zisk ve výši 46.399,-Kč. 
Mezi největší položky nákladů patří opravy 37.114,-Kč, spotřeba energie 
36.426,-Kč, která je ve skutečnosti vyšší, ale byla ponižována příspěvky 
od návštěvníků, peletky 34.973,-Kč.  
Odvod do personálního fondu činil 125.246 Kč, repartice činili celkem 
18.760,-Kč a 11.106,-Kč. Účetní odpisy budov a movitých věcí 8.589,-Kč. 
Na bydlení faráři jste přispěli 48.288,-Kč 
Salár za loňský rok vynesl 284.129,-Kč. Na sborových sbírkách bylo vy-
bráno celkem 57.197,-Kč. Významným zdrojem příjmu byl opět bazar, 
který vynesl 44.000,- Kč.  
Půjčku od Jeronýmovy jednoty jsme opět splatili částkou 30.000,-Kč.  
Dar od seniorátní výboru JJ ve výši 22.000,-Kč. Na překlenovací půjčce 
od člena sboru zbývá 15.000,-Kč k doplacení. 
Hospodářský výsledek roku 2021 ve výši 46.399,- převedeme na rozva-
hový účet 932 na pokrytí ztráty minulých let. 
Děkujeme všem salárníkům a dárcům za jejich obětavost. 

Michaela Bartošková Kružíková – účetní 
 

➢ BENEŠOV 
 

• V roce 2021 žilo společenství evangelíků na Benešovsku, Vlašimsku, 
Neveklovsku a Týnecku již pod vedením sestry farářky Kateřiny Frühbaue-
rové. Staršovstvo spolu s farářkou se soustředilo na zajištění nedělních 
shromáždění, nedělní školy, práci s dětmi, biblické hodiny a pastoraci. 

• Pár čísel: K 31. 12. 2021 činil počet členů našeho sboru 258. 

• Bohoslužby: Na přípravě a vedení bohoslužeb se podíleli kromě ses. 
farářky K. Frühbauerové, také výpomocný kazatel T. Dušek a kurátor Jiří 
Zavadil. Kromě prázdninových měsíců byly bohoslužby z benešovské 
modlitebny přenášeny a zaznamenávány pro pozdější shlédnutí. Záznam 
a přenos bohoslužeb zajišťovali bratři Igor Turzik, Vojtěch Komárek a On-
dřej Douša.  
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• Na hudební nástroje doprovázeli Daniela Veselá, Markéta, Václav a 
Matěj Doušovi, Adam a Igor Turzikovi a Vojtěch Komárek.  Děkujeme! 

• Bohoslužby byly v době covidu omezeny počtem 10% kapacity sálu – 
i proto se staršovstvo rozhodlo otevřít dva časy bohoslužeb v Benešově. 
V lednu a únoru a o Velikonocích byly v Benešově každou neděli boho-
služby dvoje, od 8.30 a od 10.00, s vysluhováním VP. Ve Vlašimi bylo kvůli 
omezením možno začít konat bohoslužby až od května. S ukončením plat-
nosti opatření jsme přešli na standardní režim bohoslužeb – ve Vlašimi 
8.30, v Benešově 10.00. 

• Přibližně 20 lidí shlédne v průměru každý týden on-line přenos či zá-
znam bohoslužeb. 

• Lidem, kteří se nemohou dlouhodobě účastnit bohoslužeb, je doručo-
vána tištěná verze kázání. 

• Dokonce i pokostelová káva se někdy přenášela on-line. 

• Pokud to bylo možné, probíhala i nedělní škola, kde se dětem střídavě 
věnovaly: Markéta Doušová, Iva Kašparová, Tereza Kašparová, Věra Hud-
cová a Michaela Turziková. Nedělku koordinuje Markéta Doušová.  

• Proběhl i táborák a výlet k ukončení nedělky a táborák k zahájení ne-
dělky v září. 
 

• Biblické hodiny chápeme jako otevřené společenství nad Biblí. Biblické 
hodiny probíhaly, jak to situace dovolovala – prezenčně, on-line i hyb-
ridně, včetně bonusu v podobě tvorby biblického haiku. 

• Běží i pilotní projekt Zažít Bibli – biblická hodina II. Liší se způsobem 
práce s Biblí – kreativněji, jinak, nověji – a přitom věrně Bibli a jejímu po-
selství. Tato forma biblické práce si své příznivce ještě hledá.  

• On-line aktivity – S potěšením je možno konstatovat, že většina sbo-
rových aktivit má i svoji on-line verzi či probíhaly/probíhají hybridně. 
Velký dík patří bratřím s IT zkušenostmi – přechod do on-line provozu pro-
běhl rychle a hladce. 

• Sestra farářka pečuje o sborový Facebook (FB). Jsou zveřejňovány po-
zvánky na akce i aktuality. Provozováním sborového FB se pokoušíme 
oslovit i lidi okolosborové.  
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• Pro sborový FB připravila ses. farářka  ve spolupráci s Tomášem Duš-
kem adventní kalendář pro děti i dospělé. Malý úkol + audioúvaha zlákaly 
ke sledování stránek sboru i lidi nesborové. 

• Noc kostelů proběhla v Benešově on-line. Kousek z historie, kousek ze 
současnosti – ale nejnavštěvovanější byla část „Jak jsme se poprali s kovi-
dem“ :-) Součástí byla i on-line únikovka. Sestra farářka děkuje celému 
přípravnému týmu! 

• Tomáš Dušek po celý rok připravoval video/audio nahrávky podle pří-
ručky „Na každý den“ a umisťoval je na www stránky sboru. Za tuto 
službu mu staršovstvo děkuje. 

• Speciální poděkování sestry farářky Markétě Doušové a Igorovi Turzi-
kovi za trpělivost při všech těch on-line školeních…, díky za tipy a nápady, 
jak udělat on-line věci líp. 

• S dětmi – Náboženství pro děti bylo ve formě, která byla vhodná pro 
aktuální epidemiologickou situaci – jako materiály pro rodiče, kteří chtěli 
učit děti nábožko sami, jako on-line či hybridní nábožko;  a hned jak to šlo 
i prezenčně. Pro děti byly v průběhu nábožka jako opakování větších celků 
připravovány i on-line únikovky. Proběhla i burza modliteb před jídlem. 
Při a dost často i po on-line nábožku se hrál on-line scribble. 

• O Velikonocích byla na Konopišti připravena pro malé i větší děti a je-
jich rodiče rodinná šifrovací hra s osmi stanovišti – co stanoviště, to ma-
lovaný kamínek, úkol, otázka, či audioúvaha pro rodiče a starší děti. Jo, 
kámen není ámen… tuto hru jsme otevřeli ekumenicky pro všechny církve 
v Benešově a i v on-line verzi pro ty, kdo na Konopiště přijít nemohli. 

• O Vánocích proběhla ve spolupráci s neveklovskou YMKOU a za jejího 
finančního zaštítění vánoční hra jako vánoční rodinná šifrovačka – pro-
cházka po Benešově se čtyřmi stanovišti, čtyřmi úkoly, s cílem na výstavě 
Betlémů, kde byla vydávána výhra v podobě brožurky s vánočním příbě-
hem a svíčky. Ke hře byly zvány rodiny z našeho sboru, rodiny benešov-
ských sborů a farnosti i veřejnost. Výhru si vyzvedlo v Benešově 14 rodin-
ných týmů, další šly „jen tak”, další týmy se účastnily té samé hry v Neve-
klově. 
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• Od října běží na evangelické faře projekt Deskovky. Kateřina Zvánov-
cová (YMCA) a s. farářka vedou hry pro děti –  o Deskovky je zájem i ze 
strany nesborových dětí. Finančně zaštiťuje YMCA Neveklov. 

• Ses. farářka připravovala tři páry ke svatbě. Setkání probíhala, jak to 
šlo – pomocí Skype, jitsi i prezenčně.  

• Proběhla konfirmace Ondřeje Douši. 

• Společně jsme oslavili diamantovou svatbu manželů Krásových – díky 
letité spolupráci sboru s paní Vondráčkovou jsme mohli slavit i s jejím zpě-
vem Cohenova Haleluja.  Děkujeme!  

• Pastorační služba – I zde bylo nutno pokračovat formami vyhovujícími 
aktuální epidemiologické situaci. Do pastorace po telefonu se zapojili 
i starší sboru. Pokračovaly i osobní pastorační návštěvy.  

• Po biblických hodinách se ještě chvíli povídalo po netu, stejně tak se 
po staršovstvu občas chodí na pivo ...  Pro všechny byly tyto neformální 
rozhovory velmi důležité.   

• Umíte nakreslit milosrdenství? Děti z nábožka to stíhají on-line v časo-
vém limitu 80 vteřin. Hraní scribblu on-line při nábožku i po něm bylo pro 
děti vítaným prostorem zažít spolu trochu legrace i při všech omezeních. 
U prezenční formy nábožka byl prostor mezi střídáním skupinek – děti 
měly prostor být spolu, farářka měla prostor neformálně mluvit s dětmi. 

• Sestra farářka docházela do nemocnice v Benešově na oddělení ODOP. 
Někteří bývalí členové našeho sboru se touto formou, po dlouhé době, 
dostali do kontaktu se sborem a jeho životem. I zde velmi, velmi pomohl 
FB a sborové stránky – bylo co ukázat, na co odkázat, jak zprostředkovat 
kontakt, který není omezený na osobu farářky. Práce zde probíhá v eku-
menickém týmu s Marcelem Timkem (ŘK) a Tomášem Trávníčkem (CB).  

• Mezi pastorační úkoly lze zařadit i přípravu občerstvení pro bezdo-
movce a jejich dopravu do Holešovic. Náš sbor pravidelně zajišťuje dva 
termíny o prázdninách díky Miroslavě Nulíčkové, coby hlavě týmu. 

• Spolupráce se střediskem Diakonie ve Vlašimi se v roce 2020 rozvíjela 
po více liniích. V Dozorčí radě působí M. Nulíčková a J. Macháček. 

• Pandemická situace nedovolovala přímou práci s dětmi v azylovém 
domě.  



 18 

• Ke sborovým aktivitám (bohoslužby, hra na Konopišti, deskovky, vá-
noční hra) byly zvány i rodiny z Diakonie. 

• Ekumenické bohoslužby se konaly dvakrát. V Benešově v adventu pro-
běhly ekumenické bohoslužby v kostele u svaté Anny, ve Vlašimi tradičně 
na Štěpána na zámku spolu s církví husitskou a církví bratrskou. 

• V Benešově také proběhlo jedno setkání “flanďáků benešovských”. 
 

• Sborový život ve stínu koronaviru 

• V průběhu celého roku probíhala úprava sborové kartotéky. I. Turzik 
a J. Macháček navrhli a postupně provádějí změny ve struktuře kartotéky. 
Podle kartotéky je aktualizován seznam emailových adres „Evangelíci Be-
nešov“, na který sestra farářka rozesílá pravidelně každý týden sborovou 
poštu. Jsou také zařazovány povinné položky dle církevního zřízení.  

• V průběhu celého roku se staršovstvo zabývalo stavem komínů a ští-
tové zdi na sousedním domě. Zatím se nepodařilo zjednat nápravu a po-
žádali jsme stavební úřad o pomoc. 

• Od prosince 2020 probíhala sborová sbírka na zakoupení repasova-
ných varhan a cílovou částku 100 tis. Kč se podařilo vybrat v průběhu 
dubna 2021, kdy byla sbírka ukončena. V září jsme se dozvěděli, že město 
Benešov přispělo částkou 10 tis. Kč. Varhany jsou již složeny v modlitebně 
a čekají na postavení. Děkujeme partě, která stěhovala. 

• V květnu se začalo staršovstvo zabývat přípravou tzv. rozvojového 
plánu sboru (RPS). T. Dušek se ujal přípravy osnovy (platformy) pro pří-
slušné jednání staršovstva, které proběhlo 16. června na farské zahradě. 
Setkání proběhlo prezenční formou, pouze br. kurátor byl připojen on-
line. T. Dušek ve spolupráci s členy staršovstva zpracoval závěry jednání a 
další podněty do rozsáhlého materiálu, který měl být projednán na mimo-
řádné schůzi staršovstva v prezenční formě 20. ledna 2022. Tato schůze 
byla přeložena na 31. března. 

• V srpnu proběhla výměna oken v části farského bytu. V říjnu jsme při-
vítali návštěvu sboru z Jindřichova Hradce. 

• 22. 10. proběhlo v Sedlci-Prčici, z podnětu seniorátního výboru, jed-
nání o budoucnosti sborů na Benešovsku. Jednání bylo organizováno 
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také v souvislosti s přípravou RPS a za nás se zúčastnila K. Frühbauerová 
a J. Zavadil; dále ze Soběhrd P. Stolař a P. Goby; za Prčici J. Souček, ses. 
Součková, P. Jandečková a ses. Brandauerová; T. Fendrych a senior R. Ma-
zur za seniorátní výbor.  

• V listopadu (6. 11.) se konalo sborové odpoledne věnované historii 
sboru – odpolední Kavárnička pro všechny generace. Setkání proběhlo na 
popud a za organizace Igora Turzika, který utřídil, naskenoval, připravil a 
obsluhoval technické zázemí pro projekci fotografií. J. Zavadil připravil 
prezentaci, která posloužila jako průvodce odpolednem. Zemanovi kon-
trolovali covid-pasy a prováděli testy. A je poptávka po pokračování. 

• Z iniciativy ses. farářky byl náš sbor také zapojen do ekumenické akce 
"Cukroví pro zdravotníky", která proběhla 12. prosince v benešovské ne-
mocnici ve spolupráci s katolickou farností v Benešově a CB z Neveklova.  
Solidarita lidí předčila všechna očekávání a zdravotníkům přinesla tolik 
potřebnou podporu. 

• Pod vedením Jiřího Šímy proběhl i novoroční výlet. 

• Spolu se soběhrdskými vydáváme časopis Soběhrdský bratr.  

• Staršovstvo sboru 

• Po celý rok pracuje staršovstvo ve složení T. Dušek (místokurátor), 
K. Frühbauerová (farářka), J. Šíma (pokladník), I. Turzik, D. Veselá, J. Zava-
dil (kurátor) a H. Zemanová. Schůzí staršovstva se účastní a na práci se 
podílejí i náhradníci – M. Doušová, I. Kašparová, J. Macháček a M. Nulíč-
ková (účetní).  

• Sborové účetnictví je zpracováváno mimo náš sbor paní Alenou Musi-
lovou z Prahy v součinnosti s Mirkou Nulíčkovou.  

• Děkujeme  

• Za podporu modlitební – modlitba otevírá poklady staré i nové k užitku 
sboru. Za podporu pracovní – brigády na odklízení suti na farské zahradě 
postupně mění zahradu na krásný prostor pro sborové aktivity, pravidelný 
úklid vytváří ze sborových prostor prostor přívětivý. Za podporu finanční 
– aby sbor mohl pečovat o své členy a sborové prostory. 
Děkujeme. A prosíme, pokračujte v této podpoře – potřebujeme ji. 

Farářka a staršovstvo benešovského sboru 
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Jak jsme hospodařili v uplynulém roce v benešovském sboru 
Pro rok 2021 jsme počítali s několika většími akcemi. Plánovali jsme 
úpravy sborového domu (především výměnu oken v bytě), také instalaci 
varhan. Protože se stále zvedají i odvody do personálního fondu a odvody 
repartic, bylo nám zřejmé, že náš  výsledek hospodaření tentokrát skončí 
ve ztrátě. 
Dopředu chci ale ujistit, že účetnictví a finanční situace (peníze v pokladně 
a na účtě) jsou dvě trochu odlišné věci – a finanční prostředky zatím 
máme; ovšem naše ztráta se prohloubila víc, než jsme očekávali. Je to i 
proto, že stále na účtě máme 100 tisíc na varhany – ale v účetnictví jsou 
vedeny na fondech, nikoliv ve výnosech.  Také je třeba vzít v úvahu, že se 
zvedají náklady (ceny) energií. 
Zároveň upozorňuji, že na ztrátu jsme si v uplynulých letech vytvořili určitý 
„polštář“, čili jsme s ní v  dlouhodobém kontextu počítali. Ovšem nejde to 
tak stále, a tak musíme hledat možnosti úspor. 
A teď ke konkrétním číslům. 
Nejprve hlavní údaje: 
Rozpočtované náklady     565 000,- Kč 
Skutečné náklady  554 849,- Kč 
Rozpočtované výnosy  472 000,- Kč 
Skutečné výnosy  428 283,- Kč 
Plánovaná ztráta    93 000,- Kč 
Skutečná ztráta  126 566,- Kč 
 
Z podrobnějšího rozboru jednotlivých nákladových položek je zřejmé, že 
jsme oproti rozpočtu ušetřili běžnou údržbu (o 77 650,- Kč), ovšem v 
některých položkách jsme náklady překročili, a to především ve 
spotřebách materiálu (o 8 263,-), energií (o 26 920,- Kč) a ostatních služeb 
(o 36 170,- Kč). Rozdíl ve službách je způsoben nákupem účetního 
programu pro novou paní účetní a také několika nově vyžadovanými 
službami (požární ochrana) ap. 
Ve výnosech jsme měli značně vyšší částky než plánované především v 
saláru a darech. To bych ráda znovu zdůraznila – obětavost členů sboru je 
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velká, děkujeme za ni. Pro srovnání uvádím, že máme účetně vedených 38 
dárců (plátců), ovšem někteří přispívají i za další členy své rodiny. Ve sboru 
je několik dárců s vysokými příspěvky, ale jsme vděčni za každý salár či dar.  
Pevně doufáme, že bude obětavost i nadále značná, neboť nás čekají stále 
se zvyšující odvody; v tomto roce (2022) budou do personálního fondu 
činit 227 tisíc, což je o 40 tisíc víc než vloni. Z více důvodů tudíž počítáme 
se ztrátou hospodaření sboru pro rok 2022 ve výši 85 tisíc korun; můžeme 
ještě využít „polštáře“, čili nerozděleného zisku z minulých let. 
 
Povzbuzujme se navzájem, neklesejme na mysli (i když nám to statistika 
vyčíslí:-). 

Mirka Nulíčková 
 

Vzpomínka na advent v nemocnici 

 
 

Modlitba voněla vanilkou... 
 
Na začátku byl nápad: 

Jak mluvit k lidem, kteří už mají kapacitu naslouchání 
vyčerpanou? Jak říct: Jsem tu pro tebe, jsem tu s tebou tím 
málem, které můžu. Vážím se tvé práce, vážím si tvého umu. A je 
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mi líto, že to nikdo moc nevidí, že jsou lidi agresivní vůči tobě, a 
právě vůči tobě, která/který pro ně tady celým tělem celou duší jsi. 
 

Před Vánoci nebylo nutno jít pro nápad daleko – cukroví: taková 
drobnost, ale nejde jen o ni. Jde o ten vzkaz schovaný v tom 
cukroví. O solidaritu. Protože jinak máme svázané ruce a víc dát 
nemůžem. 

S pýchou na svůj sbor jsem nesla prádelní koš plný cukroví na 
katolickou faru. S pýchou jsem se dívala na katolické faře na ty 
krabičky vonící vanilkou a kakaem. Kolik asi lidí peklo ty drobnosti 
a dávalo je do krabiček? Háčkovat ty pidiandělíčky,  to bych fakt 

nechtěla. Je tam krátkých sloupků jak na kabátě. 
Když se dá tisíckrát dohromady troška, jsou plné stoly.  Až mě 

to zaskočilo –  že něco málo bude, jsme tajně doufali, ale tolik? 
Vonělo to jako v cukrárně pro duši. A to jsem si frajerka myslela, 
jak těch pár balíčků odnesem v prádelním koši. Bylo to dost i na 
kufr auta. 

 
Co potřebujete? My nic nepotřebujeme, my vám něco neseme. 

Pozdrav a poděkování s úctou k vám. Od lidí z našich kostelů a 
sborů. Děkujeme Vám. 

Pochopili to. Zastavili se. Ti pečující byli na chvíli zase těmi, kdo 
péči přijímají, kdo nejen dávají ale také smějí brát. Ne stroje na 
profi laskavou péči, ale zase lidé. S cukrovím a háčkovanými 
andělíčky přijímají i solidaritu druhých s nimi, jejich vanilkou 
vonící modlitbu. Narovnali se, nadechli se, zpomalili, ztichli. A sedli 
si. Jedna sestřička dostala andělíčka. Malého růžového holčičího 
andělíčka. Vzala ho něžně do dlaní a řekla On je jak já. A já viděla 
její duši, tu drobnou štíhlou duši v tom rozměrném těle, jak jemně 
a citlivě s láskou přistupuje i k pacientům nelaskavým a hrubým. 
Pane Bože, chraň tuhle drobounkou ženu! Je tak křehká. 

 
Co napsat na konec? Když je Pán Bůh u díla, člověk tak nějak 

šťastně ztichne. Viděla jsem, jak Pán Bůh přistupuje k lidem skrze 
maličkosti.  Viděla jsem, jak  je ten Jeho dotyk léčivý i pro ty, kdo 
sami léčí. Viděla jsem, kolik lidí lidských rukou bylo pro tu chvíli 
ve službách Božích. A bylo to boží – Boží! 

Katka Frühbauerová  
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Koncert pěveckého sboru DDM v naší modlitebně 
 

 
 
Už několik let do našeho sborového domu chodí nacvičovat svá 
vystoupení pěvecký sbor Domu dětí a mládeže Benešov, který vede 
paní Alenka Vašáková. A čas od času u nás uspořádají i koncert 
pro rodiče a příznivce. Tak tomu bylo i letos na úplném začátku 
roku. Protože v tomto uskupení účinkuje i několik dětí „sbo-
rových“, byla modlitebna při vystoupení zaplněná do posledního 
místečka. 

Koncert byl velmi povedený, zpěváci a hudebníci jsou skutečně 
nadaní a paní Alenka umí vybrat vhodný repertoár. Slyšeli jsme 
lidové písně, koledy, spirituály, ale i písně moderní (Rise od Katy 
Perry); občas s kytarovým doprovodem. Také jsme vyslechli báseň, 
klavír a housle, saxofon … Všechno bylo provedené na vysoké 
úrovni, nadšení posluchačů pak přímo hmatatelné. 
Těšíme se na další koncert. 
A děkujeme.           Za FS ČCE Mirka Nulíčková 
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Pozvánka na letní setkání v Luhu u Čími 

na Slapské přehradě 

Byl jednou jeden král David 

Termín: 30. 7. 2022 – 5. 8. 2022 
Cena: děti 2500 Kč; praktikanti 2000 Kč. 

 
 

Přihlaste děti na oblíbené prázdninové  

setkání s Biblí, přáteli, přírodou… 

 

Dotazník se skrývá v tomto QR kódu,  

nebo zavolejte Jirkovi Fojtů 702 099 450 či 

napište mail Katce Slavíkové 

slavikova.katerina@gmail.com 
 

Víkendovka pro děti z tábora i mimo 
6.-8. května v čerčanském husitském kostele od 18:00 

Povede Petr Wagner, na podrobnosti se ptejte na  

tel. 608 066 406, mail: petr.wagner@ccshpraha.cz 

 

Novinky ze Soběhrd 
V Soběhrdech proběhlo 13. března výroční sborové shromáždění, 
které zvolilo na příštích 6 let nové staršovstvo. 
Členy staršovstva byli zvoleni následující sestry a bratři: 
Jiří Fojtů, Vladimír Podroužek ml., Pavel Goby, Aleš Bubla  
Petr Wagner, Michaela Šmakalová, Šárka Přibylová, Vlasta Ma-
toušková. Za náhradníky byli zvoleni: Pavlína Hradečná, Petra 
Macháčková, Vladislav Vlasák. 
Po dvou setkáních nového staršovstva se nakonec služby kurá-
tora ujal Jiří Fojtů. Přejeme mu mnoho sil a trpělivosti v této ne-

lehké roli a Boží požehnání k tomu. 

Odstupujícím presbyterům děkujeme za jejich letité služby. 

https://d.docs.live.net/bd28bdaf9b5506d1/Dokumenty/Soběhrdský%20bratr%2077-109/110/slavikova.katerina@gmail.com
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Buď láska 

Dnipro, Charkov, Kramatorsk… Byla to jen místa na mapě, 
označená žlutočervenými ikonkami výbuchu. Teď je sleduju s na-
pětím. Naši přátelé tam bydleli, tam se obracejí ve vzpomínce, tam 
telefonují, podle toho, co se tam děje, je na soběhrdské faře veselo, 
nebo se naopak kouří a pláče. 

Ti první, Dniprovští, přišli 11. března. Byli unavení, napjatí, 
v obavách z toho, co je čeká v té neznámé vesnici, kam je život za-
vál. Babička Tania slavila hned 12. března šedesátiny. Koupili 
jsme grilované kuře, víno, kytku, Pavlína přinesla kus dortu, za-
pálili jsme svíčku. Víc jsme za daných okolností nezvládli. Trvalo 
pár dnů, než se vyspali, vzchopili a rozhodli se začít zase žít. Paní 
Tania vysmejčila faru, zametla dvůr a začala vařit. Boršč, nudle, 
bramborová kaše, zelný salát – nosí mi je s láskou v kteroukoli 
denní dobu. Nasťa s Nazarem se dopoledne učí online, píšou úkoly. 
Maminka je webová designérka, z humanitární dávky si koupila 
repasovaný notebook, pracuje na dálku. Chtějí se postavit na 
vlastní nohy. S pomocí bratra faráře Hamariho se pro ně našlo 
bydlení ve sborovém domě v Plzni – musí jen počkat, až se byt 
uvede do pořádku po dřívějším obyvateli.  

Pro ty druhé jsem o týden později vyrazila do Kongresového cen-
tra – byli jsme jako ubytovatelé zaregistrovaní od první chvíle, ve 
zprávách se mluvilo o docházejících kapacitách – a my jsme měli 
pořád volné tři pokoje. Přivezli jsme s Pavlem čtyřčlennou rodinu 
z Charkova a dvě maminky s dětmi z Irpyně. Maminky s dětmi nás 
hned druhý den opustily, asi byly příliš rozrušené na to, aby se 
zapojily do našeho malého poklidného společenství, chtěly být víc 
mezi svými, sdílet, co je potkalo – v Praze. Charkovští přišli jen 
s málem – bez kartáčků na zuby a bez peněz. Když jsme šli druhý 
den nakupovat, musela jsem je přesvědčovat, ať si koupí něco na 
sebe: sebrali jsme přece mezi sebou dost peněz na to, aby měli něco 
do začátku. Koupili jsme taky čokoládu, kolu a čipsy – je třeba 
znovu nabrat dech a znovu se odhodlat k malým radostem, i když 
je to těžké. Odpoledne jsem celou rodinu zastihla u svého roky ne-
mytého auta: měli kbelíky a hadry, vycídili mi ho z vděčnosti do 
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poslední špínky. Zotavují se pomaleji než Dniprovští, jsou méně 
iniciativní, ale postupně se zabydlují. Maminka chodí pracovat, 
děti z obou rodin se začaly kamarádit, hlavně kluci. Marie je vylá-
kala k brigádě na zahradě ‒ a zůstal za nimi kus práce. Půjde to. 

Za pár dní volali z Kongresového centra, že mají ještě jednu ma-
minku s dítětem a kočkou. Odpoledne hasiči přivezli paní Nadiu 
s desetiletým Davydem, z Kramatorsku. Teprve když byla v brance 
u fary a viděla, že pětidenní cesta je u konce, dovolila si plakat. 
Vysprchovali se, vyspali, pro Nadiu jsme našli nějaké oblečení – a 
když jsem Davydovi třetí den dávala polštářek se sobí hlavou, po-
prvé se usmál. To pro změnu rozplakalo mě. Taky Kramatorští při-

šli s málem a to málo bylo navíc zimní. Marie přinesla paní Nadie 
pantofle, Ivě jsem dala seznam toho, co potřeboval Davyd, a druhý 
den dopoledne už byla na faře s plnou taškou nových věcí. Nadia 
hned začala chodit do práce. Je na ni spoleh. A malá Nasťa z Dni-
prova má konečně na faře jen o málo staršího kamaráda. 

Moc děkuju všem, kdo svými dary a různou pomocí umožňují 
náš společný soběhrdský život. Vláďa a Petra pomohli jako řidiči, 
Pavel zjistil co a jak na pracáku, díky dalším jsou v pokojích 
skříňky a stoly, ve sborové místnosti je namísto druhého piana po-
hovka. Z Diakonie díky Míše přicestovaly výtvarné potřeby a různé 
hry pro děti, Jana Vášová zase přinesla výtvarný balíček pro Ky-
rilla, který rád kreslí. Architekt Honza vylepšil poklop nad kuchyň-
kou, takže se dá zamykat a nikomu už nemůže spadnout na hlavu. 
A zatímco píšu tohle povídání, odděluje horní patro farního bytu 
od dolního, abychom v případě potřeby mohli zvýšit kapacitu ještě 
o jednu místnost. Jiní přispěli finančním darem, přinesli oblečení, 
postýlku, hygienické potřeby…  

Včera přijela paní Tatiana z Kyjeva s kočkou. Zatím se moc ne-
známe, i proto, že mnoho věcí už probíhá bez mé asistence. Ti první 
řeknou druhým, ti vysvětlí, co je třeba, třetím, spoustu toho zvlád-

nou sami. Takže jsme se mohli začít učit česky. Někteří bojují s la-
tinkou, ale všichni se snaží. Ř nám dává zabrat, ale nakonec to 
nějak půjde. Musí to jít.  

„Ahoj, Liudo, jak se máš?“ ptám se. „Dobře,“ odpoví rozesmátá 
Ljuda. Možná to říká proto, že je to tak v učebnici. Ale snad je to 
aspoň trochu pravda. Prosím se ukrajinsky řekne „Buď láska“. Ří-
káme si to na soběhrdské faře celé dny. A láska tu s námi aspoň 
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někdy je – i když tíha z toho, co se děje tam, kde jsou naši hosti 
doma, nás neopouští ani na chvíli.  

Když se filosof Bohumír Janát kdysi ohlížel za listopadem 1989, 
napsal, že to nebyla revoluce, ale revelace. Revelace jako okamžik 
zjevení, doslova nadzvednutí závoje, který předtím halil to pod-
statné. Takové okamžiky revelace ‒ odhalení ‒ živí naši víru: v to, 
že lidé můžou spolupracovat, vzájemně se podporovat a že tak spo-
lečně můžeme zakoušet něco z Božího království, které je mezi 
námi. Jsem vděčná, že můžu být u toho. Buď láska. Vydržme.  

      Šárka Grauová 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 Společná brigáda 
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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, pastorační pracovnice Šárka Grauová e-mail: sobehrdy@evangnet.cz, 

www stránky:sobehrdy.evangnet.cz.  

You Tube: čce soběhrdy; Číslo účtu 1190782/0300. 

Kurátor: Jiří Fojtů 

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 

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 zdarma. 

 
Uzávěrka příštího čísla Soběhrdského bratra bude 20. června 2022 

 
 

 

 

Soběhrdský bratr:  

Vydává sbor ČCE v Benešově a 

sbor CČE v Soběhrdech 
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