
Farní sbor ČCE Soběhrdy 

Zpráva staršovstva o životě sboru v roce 2013 
 
Základním kamenem života sboru jsou nedělní bohoslužby. V roce 2013 se konaly 54 krát, z toho 14 krát 
s vysluhováním Večeře Páně. Účast dosti kolísá, od 15-20 osob až po více než 60 při svátcích. Průměrná 
účast byla přibližně 28 osob. 
6. října byly konány při příležitosti svátku Díkůčinění bohoslužby s Večeří Páně na Krásné Hoře. 
Kromě kazatele sboru se na kázání a vedení bohoslužeb podíleli sestry a bratři Šárka Grauová (2x), René 
Hudec (2x), Josef Bartošek, Tomáš Trusina, Romana Čunderlíková, Jaromír Strádal, Petr Kraus a Thomas 
Olickal (farář z Grossraeschen v Sasku). Jednou byly bohoslužby čtené. 
 Varhanní a klavírní doprovod při shromáždění zajišťovali Jan Rataj, Vladimír Vachoušek a Marek Hudec. 
 
Konání pravidelné nedělní školy pro děti se již delší dobu nedaří kvůli nepravidelné docházce dětí. V roce 
2012 byl zaveden systém pravidelné nedělní školy jednou za měsíc, ale tento model se neosvědčil. V roce 
2013 byla nedělní škola konána vždy, když o ni byl zájem, vedla ji Jana Turecká. Záměrem do budoucna je 
zapojit do práce s dětmi více lidí. 
 
Biblické hodiny jsou po bohoslužbách druhou nejdůležitější aktivitou našeho sboru. Stejně jako v 
předchozích letech se konají biblické hodiny v Ládví, v Mnichovicích, v Petroupimi, v Čerčanech. V 
Mnichovicích se biblické hodiny konají také v domově seniorů. Čerčanská biblická hodina supluje obecnou 
biblickou hodinu v Soběhrdech, která byla před lety pro nízký zájem zrušena. S výjimkou Čerčan je účast na 
biblických hodinách nízká. Je to patrně dáno též velkou rozptýleností členů sboru. 
 
Ke konci roku 2013 měl sbor podle kartotéky 215 členů. V roce 2013 se narodily členům sboru dvě děti a 
jedna členka sboru zemřela. Byly pokřtěny čtyři děti a jeden dospělý, bylo požehnáno dvěma sňatkům. 
 
V roce 2013 se scházeli ke konfirma ční přípravě dva účastníci. Proběhlo několik víkendových setkání i 
další možnosti různých akcí na seniorátní i celocírkevní úrovni. Ve sboru však dosud nikdo k rozhodnutí 
přistoupit ke konfirmaci nedospěl. Tato situace trvá už několik let a farář i staršovstvo si její závažnost 
uvědomují. Zdá se, do tradice konfirmace nelze vkládat přehnané naděje. O důležitosti konfirmace jsme 
opakovaně psali i ve sborovém časopise Soběhrdský bratr. 
 
Tradičně probíhají ve sboru společné akce dětí a mládeže. V roce 2013 proběhla dvě víkendová setkání, 
letní setkání dětí v Luhu u Čími, celocírkevní letní akce a vánoční hra.  
Letní setkání dětí proběhlo pod vedením Věry Hudcové, na programu se každým rokem stále více podílí i 
přípravný tým složený z vedoucích. I letos se na přípravě podílel husitský farář Petr Wagner. Akce má 
obecně křesťanský charakter, tábora se účastní děti z věřících i nevěřících rodin. Věřící rodiny pak pochází z 
různých křesťanských denominací. Pořadatelé setkání touží připravit pro děti takový program, aby byli nejen 
seznámeni s křesťanskou zvěstí, ale aby měly jednou hezké vzpomínky společně strávené dny. Jelikož nám 
prostor poskytuje rodina Dany a Samuela Hejzlarových, hraje setkání také roli v posilování vzájemných 
sborových vazeb s Dobříšskými. To potvrzuje i účast některých našich mládežníků na akcích Samuela 
Hejzlara mladšího. 
 
Mládež se schází nepravidelně (zhruba dvakrát za měsíc) v Ondřejově v rodině Hudcových. Vzhledem k 
studijním povinnostem v různých městech je pravidelné setkání mládeže nadále těžko realizovatelné. Po 
dohodě s benešovským farářem Tomášem Trusinou byla v listopadu zahájena setkání mládeže v Benešově v 
pátek nebo v sobotu. Všichni se pak mohou společně setkat na víkendových popř. jiných církevních akcích. 
Setkání mládeže v současnosti nejsou navštěvována všemi mládežníky z rodin našeho sboru.  
O prázdninách také proběhla návštěva mládeže Hamburgu pod vedením Mikuláše Vymětala a Petra 
Tureckého. Záznam akce je dostupný opět ve sborovém časopise. Tato akce byla plánována jako 
celocírkevní. 
 
V tomto roce byla nacvičena vánoční hra pod vedením Věry Hudcové a Pavly Hudcové a Petra Tureckého 



na témata z tábora v Čími. 
 
Střední generace: Střední generace se pravidelně neschází. V minulých létech byly učiněny pokusy o více-
méně pravidelná setkávání v Čerčanech ve spolupráci s tamním farářem Petrem Wagnerem, protože tamní 
husitský sbor navštěvují mladé rodiny. Tato setkání postupně utichla z důvodu malé účasti. Mezigenerační 
setkávání v Soběhrdech probíhá zejména v rámci sborových nedělí nebo po kostele při kávě a čaji. Za 
setkání střední generace lze také označit setkávání rodin s dětmi v Mnichovicích, které se děje z části u 
rodiny Pavlíkových nebo Vášových, či Šmejkalových. 
 
Senioři se scházíjí se nepravidelně cca 1x měsíčně. Většinou na faře s tradičním programem biblického 
úvodu, příspěvku k diskusi nad aktuálním tématem a promítání fotografií. Setkání seniorů připravuje z větší 
části René Hudec. Pravidelné setkání seniorů je důležité pro kontinuitu soběhrdského společenství, uchování 
sborové paměti a identity. Někdy se na těchto setkáních objeví zajímaví hosté, jako např. na podzimním 
setkání Paní Mertová z Mezihoří (matka známého písničkáře). Dochází také k postupné generační obměně.  
 
Sborové neděle: V roce  2013 se konalo několik sborových nedělí spojených s událostí křtu nebo narozenin. 
Při Díkůvzdání 6.10. proběhla přednáška Petra Tureckého o Bibli Kralické. 
 
Farář vykonal v roce 2013 celkem 62 pastorační návštěvy. K pastoraci patří také pravidelné každotýdenní 
navštěvování hospice. Pastorační práce presbyterů není evidována. 
 
Staršovstvo se sešlo v roce 2013 desetkrát. V dubnu byl zvolen kurátorem Pavel Goby. 
Mimo pravidelné schůze se sešlo také s benešovským staršovstvem k projednávání otázek budoucnosti 
našich sborů, zejm. způsob financování. Tyto diskuse jsou reakcí na zahájení obecné diskuse v církvi, která 
souvisí s připravovanou odlukou církve od státu. Zápisy ze schůzí jsou vystavovány na sborovém webu pro 
registrované uživatele. O webové stránky sboru se stará Jan Rataj. 
Na jaře proběhla sborová brigáda, byla vymalována sborová místnost a byl vytyčen základ pro 
znovuobnovení náhrobku faráře Jurena. Probíhalo také jednání o obnovení pomníku Mistra Jana Husa k 
blížícímu se výročí.  
. 
Na podzim se konal dobročinný bazar šatstva. V roce 2013 se podělil náš sbor o výtěžek akce s Prčickými i 
Zručskými. Bazar je tradiční významnou společenskou a sborotvornou událostí soběhrdského sboru. 
Již pravidelně se na podzim konala akce organizovaná členem našeho sboru Vítězslavem Pivoňkou - 
Studánka Mačovice. Slovo z evangelia pronesl René Hudec. 
 
Sborový časopis vydáváme společně se sbory Benešov, Sedlec-Prčice, Zruč n. S. Sazbu časopisu připravuje 
Marie Stolařová. Do časopisu přispívají naši členové. 
 
Sbor nepravidelně pořádá kulturní akce . Na jaře proběhla výstava obrazů  Aleše Nováka.  
Konaly se tři koncerty: Slávek Klecandr (25.5.), pěvecký sbor z Grossraeschen (15.9.), Jízda na slonovi 
(20.12.). 
 
Od roku 2013 je farář Petr Turecký administrátorem sboru ve Zruči nad Sázavou (z Poděbradského 
seniorátu), noná zde bohoslužby jednou za 14 dní a biblické hodiny jednou měsíčně. 
Ekumena: V roce 2013 se pravidelně jako i v jiných letech konaly ekumenické bohoslužby. Ekumenické 
bohoslužby jsou min. jednou v roce spojeny s hospicem. V roce 2013 to bylo v květnu při příležitosti svátku 
Dobrého Pastýře, jehož jméno hospic nese. 
Petr Turecký kázal mj. také při ekumenickém sejití v senohrabské katolické kapličce. 
2. 11. se Petr Turecký zúčastnil svěcení zvoničky v Mezihoří. 
Každý měsíc se pravidelně setkávají faráři benešovska. Setkání se více-méně zúčastňují tito faráři-kněží-
kazatelé: Petr Turecký, Tomáš Trusina, Martin Janata, Petr Wagner, Tomáš Trávníček, Gustav Sikora, 
Stanislav Škvor, Miroslav Janoušek. 
René Hudec se za soběhrdský sbor zúčastnil výročí založení hasičského sboru v Soběhrdech.  
 
Sbor poskytuje prostory pro ubytování účastníkům různých akcí: pravidelně jezdí nedělní školai ze sboru 
Praha Strašnice, pořádá zde víkendová setkání Tomáš Trusina, konají akce SOMu. Na tyto akce jsou zváni i 
naši konfirmandi či mládežníci.  



Dále pak poskytujeme prostory skupinám z ekumeny, např. církve bratrské nebo husitské. 
 
Hospic v Čerčanech. Farář a místokurátor byli v roce 2013 členy správní rady. Hospic se na podzim 2013 
transformoval z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost, předsedou správní rady se stal Jan 
Rataj. Petr Turecký koná v hospici pravidelně duchovní péči. Dne 21.6. vykonal pohřeb pacienta hospice 
v Praze Strašnicích.  
 
Aktivity fará ře mimo sbor: Začátkem prázdnin vedl Petr Turecký kurz starší mládeže v Křižlicích.  
Farář na podzim ukončil svou činnost v SOMu a předal svou funkci virilního člena SOMu Matěji 
Opočenskému vzledem k nárůstu činnosti spojené se sborem ve Zruči. 
 


