
Zpráva o dění ve sboru Soběhrdy 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 bohoslužeb, vysluhování večeře Páně kalíšky, rozmístění 
účastníku 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 evangelia.  Přesto, že farář sboru Josef 
Bartošek pracuje pro sbor jen 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 minimalizovala tak možnost nakažení. 
Ukázalo se, jak jsou členové sboru otužilí, že dokázali tuto možnost využít i za mrazu. Tato 
výrazná součást sborového života umožňující vzájemný rozhovor zůstala 
zachována.  S  některými 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 materiálu 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 nejpříjemněji 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 podílí výraznou měrou na nedělních 
bohoslužbách, biblických hodinách 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 biblických se osvědčila, protože umožnila účast na 
těchto setkáních i těm členům sboru i účastníkům mimo sbor, kteří mají do Soběhrd daleko, 
nebo těm, kteří museli dodržovat karanténní opatření. Počet účastníků biblických hodin se 
tak proti dřívějším biblickým hodinám zvýšil. Biblickou hodinu však dosud dlužíme těm, kteří 
nemají internetové připojení.  
 
Letní tábor.  Výraznou a léta probíhající aktivitou je letní tábor pod vedením již mladší 
generace vedoucích. Tradiční místo v Čími na Slapské přehradě se osvědčuje. Jsme rádi, že je 
poměrně stabilní nejen kádr vedoucích, 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 sborového života je minimální, 
s výjimkou vedoucích.  
 
Výstavy a 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 koncert. 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 zatím 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 příjemnější 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.  
 
Prodeje zboží obchůdku jednoho světa a jarmark.  Během druhé poloviny roku se ve sboru 
pravidelně prodávají produkty obchůdku jednoho světa. Tato skutečnost pomáhá udržovat 
povědomí o sounáležitosti  s ostatními částmi světa. Nelze pominout skutečnost, že káva a 
čaj jsou dobré a dárkové předměty povětšině vkusné. A tak jsme již zakoupili zboží v hodnotě 
přes 50 000 Kč.  
 
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 kontaktům a poznání našich společenství a informuje o práci našich 
sborů členy, kteří nenavštěvují pravidelně naše shromáždění.  
 
Využito bylo také ubytování na půdě fary pro sborové pobyty, pro školení ordinovaných 
presbyterů, duchovní obnovu členů církve, pobyty dětí a mládeže nejen našeho sboru, ale 
také jiných sborů pražského seniorátu i jiných církví. Účastníci pobytů  pak oživují i 
bohoslužebný život našeho sboru.  
 
Opravy kostela a fary.   V kostele se letos podařilo natřít stůl Páně a kazatelnu, 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 
uspořádána.  Pravidelně se snažíme provádět řezání dřeva pro topení v kostele a na faře. A 
udržovat areál fary a kostela v přiměřeném pořádku. Pravidelná údržba areálu bude 
podstatná i v příštích  letech.  S údržbou pomáhá i obec Soběhrdy, která zajišťuje podle 
možnosti obecních pracovníků sekání travních porostů i uvnitř areálu. Údržba a úklid areálu 
má stále ještě rezervy a bylo by ji potřeba zlepšit. 
V rámci mikrograntu pražského seniorátu se podařilo dovybavit sbor kvalitní promítací 
technikou umožňující i  promítání v kostele a venkovním prostoru. Bylo rovněž zajištěno 
kvalitnější internetové spojení.  
 
Staršovstvo se schází pravidelně během školního roku v měsíčních intervalech a řeší 
rozhodování potřebná pro život sboru. Presbyteři  se zapojují do práce podle svých 
schopností a časových možností. Za jejich službu jsme vděčni. 
Rozhovor o rozvojovém plánu sboru nebyl ukončen.  
Spolupráce s obcí je na velmi dobré úrovni. Probíhá vzájemná informovanost 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 se sbory v Benešově a Prčici proběhl pod patronací seniorátu v Prčici a měl 
informativní charakter o dění v jednotlivých sborech. Je zřejmé, že zejména sbor v Prčici 
bude potřebovat pomoc okolních sborů či pomoc seniorátu.  
 
 
 


