
Sborový zpravodaj – březen  2011
                       

Verš na březen
 Vždy přece měj se k Bohu mlčelivě, duše má, nebo od něho jest 

očekávání mé. (Žalm 62,6 K)

Milé sestry, milí bratři, vážení čtenáři,
i  my v dnešní době (  spolu se žalmistou),  dobře víme, co je to strach. 
Známe ten svíravý pocit  ohrožení.  I  nás  dnes  děsí  totéž,  co děsilo  lidi 
vždycky. Přichází různé přírodní katastrofy, na některých místech se otřese 
země, jinde se rozlévají řeky, z žáru letního slunce hoří lesy a jsou tady 
nemoci, které medicína nedokáže vyléčit. Každá tato událost si sebou bere 
nevinné lidské oběti. Na světě je ovšem také zlo, za které jsme my lidé 
odpovědni,  třeba násilí,  počínaje rodinnou hádkou a konče válkou nebo 
zbraněmi  potlačovanou  násilnou  demonstrací.  Stojíme  bezradně  nad 
skutečností  tohoto  zla.  Chceme,  aby  prostě  nebylo,  ale  jak?  Jak  ho 
umenšit? Jak zbavit zloby a nenávisti i ty konkrétní lidi, kteří žijí kolem 
nás?
Takové zlo má na mysli starozákonní zpěvák v Žalmu 62. Je tady nepřítel, 
který ho ohrožuje, vyhrožuje smrtí. I tuto zkušenost známe. Ne každému 
jsme padli do noty, ne, každý nás má rád. Pak je tady však někdo, kdo 
přijde s  otevřenou nenávistí.  Jeho přáním je,  abychom nebyli,  chce nás 
zničit, pošpinit, pomluvit. „Zabitím hrozíte všichni jak stěna nahnutá, jako 
zeď  podkopaná.“(4.v) Nestojíte  rovně,  jste  pokřivení  a  váš  pád  může 
znamenat mnoho bolesti, tak mluví žalmista
Má naše srdce reagovat nenávistí, oplácet stejnou mincí? Máme se rozčílit, 
udeřit ? Zažalovat toho člověka pro pomluvu? Ať si to pěkně vypije, když 
nic, ať aspoň nosí z ostudy kabát!? Snad se i žalmista dovolával soudu a 
spravedlnosti, ale neuspěl. Pak si ale uvědomil, že oproti jiným lidem má 
něco  navíc.  Nemusí  hledat  jistoty  u  člověka.  Ví  o  něčem  lepším  a 
pevnějším.  Ve  chvílích  našich  životních  nejistot  a  zklamání  z  člověka 
poznáváme,  jak je  dobré,  můžeme-li  věřit  v Hospodina.  Za ním smíme 
přicházet se vším, co nás bolí a trápí, u něj nalézáme útočiště, místo, kde 
jsme chráněni. V každý čas v něho doufej. Je to jediné místo, kde se smí 
upokojit má duše, protože ví, kdo ji chrání. 



Často spoléháme na tolik jiných věcí, od kterých čekáme, že nás v životě 
vytrhnou. Čím budeme mít víc peněz, tím budeme silnější a v životě lépe 
obstojíme. Když budeme známí, nejlépe světoznámí, budeme pevně stát na 
zemi,  budeme někdo. Na Boží  váze to nic neváží.  Lidé jsou jen vánek 
pouhý a to co nás podrží, to co nezmizí ve větru je Hospodinovo slovo. 
Hospodin je mocný, chrání ty, kteří v něho doufají. 
Bohu  patří  moc,  i  milosrdenství  je  Panovníku,  tvoje.(12v)  Takto  zní 
vyznání člověka, který okusil sám na sobě Boží milosrdenství. Hospodin 
projevuje svou moc a slávu právě v tom, jak se o nás o lidi stará. Vždyť 
takový se ukázal také v Pánu Ježíši. V něm byl Hospodin na této zemi s 
námi tehdy, takový je i dnes. Je veliký a slavný tím, že se za nás vydal 
cestou bolesti až na kříž, za naše hříchy zemřel a nedělí vzkříšení zvítězil 
nad zlem. Boží moc, je mocí, která zachraňuje. Je dárcem všeho dobra. 
Nikoho neohrožuje, naopak stojí i při těch, kteří ho neznají ( dokonce se 
přiznává i k těm, kteří ho nechtějí znát). Je zárukou i nadějí, že právo a 
spravedlnost nakonec zvítězí. Tak tomu věříme a na to spoléháme. 
Jen v Bohu se ztiší duše má, od něho vzejde mi spása. 
                                                                     (Daniela Zapletalová, Kdyně)

Liturgický kalendář:
6.3. -neděle Estomihi (liturgická barva zelená)

Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je 
psáno u proroků. (Lukáš 18,31)

9.3. – Popeleční středa – začátek postní doby (liturgická barva fialová) 
Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. (Lukáš 19,10)

13.3. - neděle Invocativ (liturgická barva fialová)
Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. (1. Janova 3,8)

20.3. - neděle Reminiscere (liturgická barva fialová)
Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme 

ještě byli hříšní. (Římanům 5,8)
27.3. - neděle Oculi (liturgická barva fialová)

Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království  
Boží. (Lukáš 9,62)

Termíny Výročních sborových shromáždění
Přeštice 13.3., Merklín 20.3., Kdyně 27.3.
(vždy hned po skončení nedělních bohoslužeb)



Judaismus:
25. Adar I. 5771 -  25. Adar 5771
11.Adar (17. březen) - Esteřin půst; 14. adar (20.březen)– svátek Purim; 
15. adar (21. březen) – Šušan purim 
Půst Ester - je připomínkou třídenního půstu, který Židům nařídila 
královna Ester předtím, než šla ke králi Achašverošovi prosit za záchranu 
svého lidu. 
Po vítězství nařídil Mordechaj přípomínat si kromě veselí i půst, který 
předcházel Esteřině prosbě a Hamanově zkáze. Půst je připomínán 13. 
adaru, v předvečer Purim. Jedná se o menší půst, tzn. že platí od úsvitu do 
soumraku. Podobně jako ve všech ostatních případech menších postů 
(postních dnů, které nebyly ustaveny Tórou), i tento půst se přesouvá, 
pokud by měl připadnout na Šabat nebo na předvečer Šabatu; v takovém 
případě se přesouvá na předcházející čtvrtek, tzn. 11. nebo 12. adar, aby 
nenarušil Šabat. 
Půst Ester je považován za výjimečný kvůli několika okolnostem: 
- připomíná se jím událost, která skončila triumfem, nikoliv tragédií. 
- dodržuje se v jiný den, než se stala událost, kterou má připomínat; 
původní Esteřin půst byl v měsíci nisan, v tradici se  uvádí 13.-15. nebo 
14.–16. nisan. 
- původní Esteřin půst připadl na svátek Pesach, kdy je zakázáno se postit; 
Mordechaj přesto půst nařídil a prosadil s ohledem na akutní hrozbu 
zániku celého židovského národa. 
(zdroj – www.cs.wikipedia.cz)

Historický kalendář
1.3.1457 - začátek Jednoty bratrské v Čechách
1.3.1566 - 2. helvetské vyznání
3.3.2000 - papež Jan Pavel II. při mši ve Svatopeterském chrámu požádal 
o odpuštění za hříchy, kterých se katolická církev dopustila za uplynulé 
dva tisíce let
8.3.1422 - sťat Jan Želivský
13.3.1485 - byl zahájen kutnohorský sněm
20.3.1485 - Sněm v Kutné Hoře sjednal mír mezi husity a katolíky
25.3.1420 - v bitvě u Sudoměře husitské oddíly porazily královské rytířské 
vojsko
28.3.1592 - zemřel Jan Ámos Komenský
30.3.1420 - husité založili město Tábor
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Přeštice

Narozeniny v měsíci březnu oslaví:
Libuše Jägerová, Přeštice, 10.3.1924
Miroslav Szewczyk, Přeštice, 10.3.1952 
Květuše Volfová, Přeštice, 14.3.1953
Miloslav Stehlík, Přeštice, 17.3.1932
Hynek Haimrle, Přeštice, 20.3.1991
Václav Bažant, Přeštice, 22.3.1935
Klára Boříková, Dolce, 25.3.2006
Karel Voler, Přeštice, 27.3.1974
Marcela Šůsová, Klatovy, 30.3.1963
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva 
Stavební úpravy –  v nejbližší době bude proveden definitivní výběr 
dodavatele, odsouhlasena nabídka na objednání RI-oken (jednomyslně).
Dohoda  o  spolupráci  se  střediskem  Radost  –  nutno ukončit 
(naformulovat  důvod,  chceme  se  distancovat  ,neboť  nesouhlasíme  se 
sloučením středisek; jinak chceme činnost střediska Radost podporovat – 
modlitby, konkrétní pomoc).
Periodika –  zvážit  zda a  která odebírat  (Kostnické jiskry  6oo,-,  Český 
bratr 29o,- Protestant ?)
Přednáška o Koreji – 1.3. - zajistí br. Satke 
Výroční sborové shromáždění – změna termínu na 13.3.
Přednáška o Izraeli – M.Francouz – před velikonocemi (duben).
Setkání s panem starostou – 4.února 2011. Bude informován o aktivitách 
sboru za uplynulý rok i o budoucích. Základ – stručná výroční zpráva.
Žádost  o dotaci  – od města – bude podána začátkem února na částku 
65.000,- (velký rozvoj činnosti, vše zdarma).  
Příprava přednášky prof. ThDr.Ing. Jakuba Trojana o Janu Palachovi.
Výročí  sboru – 30.říjen 2011, přípravy probíhají – zvažujeme,  kterého 
kazatele  pozvat,  stejně  tak  i  jak velký bude rozsah oslav – staršovstvo 
uvítá náměty od ostatních členů sboru.
Příští jednání staršovstva – úterý 1.3.2011 v 19:15.

Témata na přímluvy - naši nemocní, směřování sboru, nová modlitebna, 
oprava fary, kazatelská stanice Klatovy, práce s dětmi a mládeží



Pravidelné bohoslužby a shromáždění:
Neděle od 9,00 pravidelné bohoslužby - druhá neděle v měsíci – 
bohoslužba pro děti, Večeře Páně (ostatní neděle probíhá zároveň s 
bohoslužbou nedělní škola); třetí neděle v měsíci – společný oběd po 
bohoslužbách. 
V úterý od 16,30 dětský klub Benjamínci, od 18,00 biblická hodina. 
Sobota od 11,00 skupinka mládeže. 
Klatovy: neděle od 14,00 bohoslužby; ve středu od 18,00 biblická hodina

Rozpis bohoslužeb v březnu:
6.3. -  br.f. Jan Satke (kaz. st. Klatovy – br. Živný)
13.3. - br.f. Jan Satke – výroční sb. shromáždění – (k.s. Klat. – br.f. Satke) 
20.3. - br. Oto Tichý (kaz.st. Klatovy – br. Tichý)
27.3. - br.f. Jan Satke (kaz.st. Klatovy – br.f. Satke)

     
                                                                                                    

Merklín

Narozeniny v měsíci březnu oslaví:
Jana Cinková (Šalomová), 4.3.1983
Petra Nováková, Klatovy, 5.3.1992
Bohumil Vaska, Buková, 8.3.1929
Gabriela Nováková, Klatovy, 13.3.1990
Jaroslava Drozdová, Merklín, 13.3.1944
Ondřej Biľ, Buková, 13.3.1998
Kristýna Wildová, Merklín, 13.3.1998
Věra Kaiserová, Merklín, 21.3.1958
Mariana Koudelková, Stod, 25.3.1941
Olga Pokorná, Merklín, 29.3.1951
Helena Hlůžková, Stod, 31.3.1948
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva:
Úpravy bytu – s br. Davidem Šestákem předjednáno dokončení výmalby 
bytových prostor (termín bude domluven – březen?). Bojler zprovozněn.
Internet –  v kanceláři bylo zřízeno pevné ADSL připojení (od O2) – po 
celé budově je možné bezdrátové připojení (jen je třeba vyžádat si heslo).
Kancelář – postupně je vracen nově očalouněný nábytek (židle + lavice).



Hostinská  místnost  – zřídíme  se  zatím  nevyužívaného  pokoje,  koupi 
koberce  zajistí  br.  Tichý  (po  provedení  úklidu  podlahy),  postelemi  a 
dalším nábytkem budeme zařizovat postupně dle možností.
Diakonie – prosba o využití Tichotovy síně – br. Tichý připravil základní 
návrh  smlouvy  –  po  zapracování  prvních  připomínek  (stanovení 
nájemného atd.) bude smlouva dána k dispozici všem členům staršovstva i 
ředitelce střediska ses.  Š. Nozarové.  Během týdne bude možno podávat 
návrhy  na  opravy,  škrty  a  doplnění.  K  podrobné  prohlídce  prostor 
pozveme i zaměstnance ze Soběkur. K definitivnímu rozhodnutí o znění 
smlouvy a jejím přijetí se sejdeme na mimořádném jednání staršovstva v 
pátek 11.2. od 19,00 hod. - Pozn. - na mimořádném staršovstvu oznámil 
br. Šalom, že v týdnu proběhlo jednání se ses. ředitelkou Š. Nozarovou 
a že středisko svou žádost o využití prostor stáhlo. Budeme hledat jiné 
možnosti pomoci středisku Radost.
Výroční sborové shromáždění – v neděli 20.3.2011. bude shromážděním 
volebním – budeme volit dva náhradníky do staršovstva.
Inventura – trvá termín  do výročního sborového shromáždění. Členové 
inventarizační komise: J.Nozar, P.Šalom, V.Kohout.
Výročí sboru – slavíme letos 80 let od otevření kostela (21.6.1931). Na 
20.6. máme přislíben koncert skupiny Spirituál kvintet. V neděli 20.6. by 
mělo být nedělní shromáždění slavnostní – pokusíme se pozvat co nejvíce 
kazatelů, kteří prošli našim sborem. Postupně budeme pracovat na dalším 
programu, včetně případné koordinace s akcemi diakonie.
Příští řádné jednání staršovstva bude v  pátek 4.3.2011 od 19,00.

Témata na přímluvy - naši nemocní, hledání nového kazatele či 
kazatelky, další směřování sboru, okrajoví členové sboru, práce s dětmi a 
mládeží, středisko Diakonie Radost

Pravidelné bohoslužby a shromáždění
pátek od 16,00 biblická hodina pro děti 
pátek od 18,00 biblická hodina pro dospělé 
neděle od 9,00 pravidelné bohoslužby (1.+3. s vysluhováním Večeře Páně)

Rozpis bohoslužeb na březen: 
6.3. - br. Tomáš Živný 
13.3. - br. Tomáš Živný
20.3. - br.f. Jan Satke (výroční sborové shromáždění)
27.3. - br.f. Jaroslav Vokoun



Kdyně na Šumavě           

Narozeniny v měsíci březen oslaví:
Nový Jaroslav, Kdyně, 1. 3. 1928
Cziel František, Kdyně, 3. 3. 1962
Holub Josef, Kdyně, 6. 3. 1936
Potužník Karel, Hyršov, 14. 3. 1951
Altynski Jan, Brnířov, 19. 3. 1971
Nový Jaroslav Josef, Kdyně, 20. 3. 1989
Andrsová Ladislava, Prapořiště, 23. 3. 1944
Kůtová Vlasta, Kdyně, 29. 3. 1963
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva: 
Při zatečení do farního bytu navlhl také jeden z hostinských pokojů. Na 
jaře  bude  v  hostinských  pokojích  probíhat  vyklízení  nepotřebného 
nábytku, snaha o zútulnění pokojů v rámci našich možností. K této naší 
snaze přibude ještě potřeba vymalovat hostinské prostory.
Farní  byt  navštívil  a  prohlédl  likvidátor  České  pojišťovny,  uznal  část 
škody  jako  pojistnou  událost.  Čekáme  na  písemné  vyrozumění  z 
pojišťovny.
Br. Altynski se za účelem odvlhčovacích prací spojí se stavařem,  aby se 
připravil rozpočet. Tato návštěva byla uskutečněna druhý den po schůzi 
staršovstva.  V tuto chvíli  máme v rukou rozpočet a před námi je  úkol, 
připravit žádost na JJ. 
Sestra  farářka  požádá  br.  Jana  Zemana  o  pomoc  při  obnově  a  úpravě 
webových stránek sboru.
Budeme připravovat ekumenické bohoslužby: Světový den modliteb
Výroční  sborové  shromáždění  se  bude  konat  27.3.2011.  Dopolední 
bohoslužby připraví sestra farářka spolu s dětmi.
Další schůze staršovstva 10.03 2011.

Témata na přímluvy - naši nemocní, podpora práce ses. farářky, další 
směřování a růst sboru.

Pravidelná sborová setkání:
Děti jsou zvány každé úterý v 15h do kanceláře k biblické hodině pro děti.
Dospělí jsou zváni k biblickým hodinám ve středu v 17.15 na faru. 



Bohoslužby se budou konat pravidelně každou neděli vždy od 9h.
Pro  všechny,  kteří  nespěchají  po  skončení  bohoslužeb  domů,  je  v 
prostorách farní kanceláře připravena káva a čaj. Kancelář v tomto čase
ožívá rozhovorem a vzájemným sdílením. Všichni jste zváni.

Kontakt na faráře sboru:
Daniela Zapletalová Grollová, Dělnická 359, 345 06 Kdyně, 
tel: 732 971 981, email - kdyne@evangnet.cz
Farní dům ve  Kdyni je otevřen úterý a středa 9h-14h, v jiný čas zvoňte na 
farní byt.

Bohoslužby v březnu:
6.3. -  ses.f. Daniela Zapletalová
13.3. - br.f. Petr Grendel (s vysluhováním Svaté Večeře Páně)
20.3. - ses.f. Daniela Zapletalová 
27.3. - ses.f. Daniela Zapletalová (výroční sborové shromáždění)

Pozvání do našeho (kdyňského) společenství  

Ekumenické bohoslužby
Při  příležitosti  Světového dne  modliteb  se  v  našem sboru budou konat 
ekumenické  bohoslužby.  Na  jejich  přípravě  se  podílí  církev 
Římskokatolická  a  náš  evangelický sbor.  K bohoslužbám se sejdeme v 
úterý  8.  3.  2011 v 18h v modlitebně  FS ČCE ve Kdyni.  Téma:  Kolik 
chlebů máte? Všichni jste k těmto bohoslužbám zváni.

Výroční sborové shromáždění
Toto  sborové shromáždění  je  důležité  pro  život  sboru.  Při  dopoledních 
bohoslužbách 27.3.2011 v 9h uslyšíme evangelium z úst „ maličkých“. Po 
skončení bohoslužeb bude probíhat výroční sborové shromáždění. Při něm 
budeme otevírat  otázky které  náš  sbor  trápí:  růst  a  směřování.  Také si 
položíme  otázku:  Co  se  před  námi  otevírá?  Co  můžeme  našemu 
společenství,  ale  také  městu  nabídnout?  Projednány  mohou  být  také 
jakékoli připomínky k životu sboru vzešlé z diskuse. Budeme rádi, když 
přijdete se svými návrhy, podněty a příspěvky k rozhovoru o životě sboru.

mailto:email.kdyne@evangnet.cz
mailto:email.kdyne@evangnet.cz
mailto:email.kdyne@evangnet.cz


Jižní Korea - přenáška
Zveme všechny zájemce na besedu s promítáním fotografií na 

téma JAK SE ŽIJE V JIŽNÍ KOREJI.
KDY: úterý 1.3.2011 v 17 hodin

KDE: evangelický sbor, Rebcova 557, Přeštice
Besedu vedou hosté z Jižní Koreje.

Bude připravena též ochutnávka korejských specialit.
Zve Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Přešticích.

Několik možností pro postní období

40 dní s Biblí 
Asi se nezapojíme jako celé sbory, ale možná bude pro někoho 
zajímavé jako osobní prožití letošního půstu.
Jedná se celocírkevní akci vyhlášenou Radou Církve bratrské.
Náplní má být osobní čtení Bible po dobu 40 dní a rodinné pobožnosti.
Cílem je prohloubení duchovního života.
Inspirace biblickými texty - rozpisy každodenního čtení Bible.
Novým zákonem za 40 dní a další nabídka pro jednotlivce - materiály pro 
mládeže či skupinky, kniha Tunelovaný Ježíš atd.
Připravila Rada Církve bratrské. Další info na: http:/www.cb.cz/akce

AUTOPŮST
Poradní  odbor  pro  otázky  životního  prostředí  při  synodní  radě 
Českobratrské  církve  evangelické  iniciuje  projekt  s  názvem  Autopůst, 
který  je  zaštítěn  Českou  křesťanskou  enviromentální  sítí.  Smyslem 
projektu je prověření vlastní mobility v době od Popeleční středy 9. března 
do  Bílé  soboty  23.  dubna  2011.  Má  být  „impulzem  k  objevení  a 
vyzkoušení existujících alternativ: kolo, vlak, autobus, chůze, spolujízda a 
příspěvkem  ke  zlepšení  vlastní  fyzické  kondice.  Projekt  je  možností 
společně  spoluvytvářet  budoucnost  vážící  si  života.  -  V  našich 
podmínkách  asi  než  až  tak  lehce  proveditelné  (diaspora,  vesnice  o 
víkendu bez dopravního spojení atd.), ale pokud přesto cítíte, že byste 
to rádi zkusili, tak se podívejte na bližší info na www.autopust.cz  .  

http://www.autopust.cz/


Postní přednáška 9. března 2011 ve 20:00 hod 
na Plzeňském biskupství

Pastorační centrum ve spolupráci s MC Plzeňské panenky zve na cyklus 
postních přednášek pro veřejnost. První přednáška se koná na Popeleční 
středu 9. března 2011 ve 20:00 hod. v učebnách Plzeňského biskupství, 
nám. Republiky 35, Plzeň. Na téma SMYSLUPLNÁ ASKEZE přednáší 
Kateřina Lachmanová. Vstupné na přednášky: jednotlivé 30,-Kč, pár 50,-
Kč.  Zveme všechny  zájemce  z  řad  věřících  i  veřejnosti.  Těšíme se  na 
setkání  s  Vámi.  Za  organizační  tým  Majka  Lachmanová,  pastorační 
centrum. Asi se těžko kdo z nás v tento čas do Plzně dostane, ale pokud 
přeci, tak určitě bude stát za to, dozvědět se něco více o postní době, 
jejíž tradice v naší církvi zůstává tak nějak pozapomenuta. (O.T.)

Pozvání z Klatov na

VEČER CHVAL

Kdy: 19.3.3.2011 
Od: 17,00 do: 22,00 
Kde: CB Klatovy 

Masarykova 367 (naproti hotelu Centál)

Budou hrát skupiny: 
G.O.S.P.E.L. 

EXUSIA 
CB Plzeň 
My Way

VSTUP ZDARMA. Další info na www.vecer-chval.wz.cz

http://www.vecer-chval.wz.cz/


Dopis ERC v ČR pro členy církví ke Sčítání lidu, 
domů a bytů v březnu 2011

Vážení bratři, vážené sestry, v březnu letošního roku se opět uskuteční 
sčítání lidu, domů a bytů, které je tradičním aktem, opakujícím se každých 
deset let. 
Sčítání se týká všech lidí, kteří se ve stanovený okamžik, o půlnoci z 25. 
na 26. března 2011, zdržují na území České republiky. Je pak povinností 
každého takového člověka vyplnit sčítací formulář, který převezme od 
sčítacích komisařů - ti navštíví všechny domácnosti. Další možností je 
vyplnit formulář elektronicky, po převzetí registračního čísla od komisaře. 
Jednou z otázek, jejichž zodpovězení ve sčítacím formuláři je dobrovolné 
(nepovinné) a proto jim zdánlivě není přikládán takový význam, je otázka 
číslo 12, náboženské vyznání. Pro církve, náboženské společnosti a jejich 
členy je zodpovězení této otázky naopak velmi důležité, i když není 
povinné. Pokud člověk údaj vyplňuje, je potřeba jej vyplnit správně, tedy 
opsat přesný a celý název církve, ke které se hlásíte z přiloženého seznamu 
církví. Jedině tak bude údaj platný a údaje o počtu věřících jednotlivých 
církví v České republice nebudou zkresleny. 
Dlouhodobě se na vládní úrovni vede debata o tom, že počet věřících v 
České republice stále klesá, jedním z faktorů, o který se opírají vládní a 
úřednické statistiky a posléze i argumenty pro celkově malou podporu 
církví v ČR ze strany vlády, je právě sčítání lidu a počet lidí, kteří se k 
církvím hlásí. Přesto jsme přesvědčeni, že Česká republika je zemí, jejíž 
občané jsou k duchovním hodnotám nakloněni a pro věřící lidi je církev 
duchovním domovem, ke kterému se při sčítání lidu přihlásí. 
Apelujeme na vás, sestry a bratři, abyste se přihlásili k té církvi, jejímiž 
jste členy či sympatizanty a správně vyplnili údaje ve sčítacích 
formulářích. 
Děkujeme vám za čas, který jste věnovali tomuto dopisu! 
Za Ekumenickou radu církví v České republice, 
Mgr. Joel Ruml, předseda 
Ing. Daniel Fajfr, 1. místopředseda 
Dušan Hejbal, 2.místopředseda

P.S. - Předpokládám, že jste už ve svých sborech četli, případně máte 
k dispozici, dopis, který k tomuto tématu přišel ze SR ČCE. A tak jen 
připomínám, že správný název naší církve, který bychom měli 
vyplňovat je ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ. (O.T.)



Hnutí Pro život ČR pořádá XI. ročník 
Pochodu pro život v Praze

Přijeďte v sobotu 26. března do Prahy na XI. Pochod pro život. Za 
poslední rok zemřelo kvůli umělému potratu 25 tisíc dětí. Zůstali zde jejich 
zranění rodiče. Nastal čas na změnu," tímto sdělením pozvalo občanské 
sdružení Hnutí Pro život ČR (HPŽ ČR) lidi z celé republiky na pravidelný 
Pochod pro život centrem Prahy. 
Pochod se uskuteční jak je pravidlem vždy o nejbližší sobotě k Slavnosti 
Zvěstování Páně a zároveň připomínce Dne nenarozeného dítěte 
(každoročně 25.3.), vyhlášené Českou biskupskou konferencí. V letošním 
roce jde o sobotu 26.března. 
V loňském roce se s velkým zájem setkal dopolední program, který 
předcházel mši sv. a samotnému průvodu. I letos pořádá HPŽ ČR 
dopoledne dvou a půl hodinový program v podobě workshopů, na kterých 
se představí různá občanská sdružení, která se věnují obnově kultury 
života, podpoře předmanželské a manželské čistoty a podpoře rodiny. 
Setkání proběhne v pražském dominikánském klášteře (Husova 8, Praha 
1). Ve 13 hodin bude v kostele sv. Jiljí sloužena mše svatá obětovaná za 
děti zabité při umělých potratech, za uzdravení a obrácení rodičů a lékařů. 
Po 14. hodině se z Husovy ulice průvod účastníků pochodu vypraví 
směrem k Václavskému náměstí. 
Bližší informace o programu lze najít na  www.prolife.cz  .             

Závěrem  jen několik málo slov o přednášce prof. J.S.Trojana, která se 
uskutečnila v úterý 22. února v Přešticích. Mnozí jste tam byli, takže jste 
stejně jako já viděli zaplněnou modlitebnu. To samo o sobě vždy potěší. 
Tady  navíc  bylo  možno  vidět  nebývalou  společnost  lidí  věřicích  i 
nevěřících,  dokonce  i  několik  členů  přeštického  zastupitelstva  v  čele  s 
panem  starostou.  Skvělá  atmosféra,  kde  nás  Duch   svatý  nenápadně 
provedl od pohřbu Jana Palacha až na cestu víry, po které br. Trojan pevně 
šel  i  v  dobách nepříliš  veselých.  Ať tedy  i  vás  provází  tento  Duch po 
všechny další (a nejen březnové) dny! (Oto Tichý, Merklín)

Sborový zpravodaj vychází pro vnitřní potřebu sborů ČCE ve Kdyni, Merklíně a Přešticích.
sbor Přeštice           - br.f. Satke, tf 776116899, mail: prestice@evangnet.cz
sbor Merklín           - br. Živný, tf 739244735, mail: merklin@evangnet.cz
sbor Kdyně            - ses.f. Zapletalová, tf  732971981; kdyne@evangnet.cz
Sborový zpravodaj  - br. Tichý, tf 721237733, mail: o.tichy@volny.cz

http://prolife.cz/?a=181
http://www.prolife.cz/
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