
Sborový zpravodaj – březen  2012
  Verš na březen

 Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život  
jako výkupné za mnohé. (Marek 10,45)

     Milé sestry, milí bratři, vážení čtenáři,
skupina  učedníků  spolu  s  Ježíšem stojí  před  Jeruzalémem v  očekávání 
příštích událostí. Tu přicházejí synové Zebedeovi, Jakub a Jan, s přáním: 
"Dej nám, abychom měli místo jeden po tvé pravici a druhý po levici v tvé 
slávě." Jakub a Jan si přejí místo ve slávě, ačkoli nejednou slyšeli Ježíšova 
slova o ponížení a popravě, než bude vzkříšen a vejde do slávy nebeského 
Otce.  Přeslechli  snad  ty  výpovědi  o  utrpení  a  smrti?  Člověk  rád 
přeslechne, co se mu moc nehodí. Považovali snad ti dva učedníci smrt 
svého Pána jen za nutnou, ne příliš významnou episodu, než dojde k tomu 
významnému vstupu do slávy? Jakým způsobem a kde na to mohli přijít? 
.   Možná smýšlení učedníků ovlivnila praxe izraelského bohoslužebného 
života.  Podle  Starého Zákona se  konaly  znovunastolovací  slavnosti.  Při 
nich izraelský král odcházel na několik dní do ústraní, vzdal se své slávy. 
Symbolizoval tak pohanění a utrpení. Potom byl opět slavnostně uveden 
na  trůn,  vrátil  se  ke  své  moci.  Tak  nějak  Jakub  a  Jan  zřejmě  chápali 
Ježíšova slova a předpovědi o utrpení a budoucí slávě. Možná bylo mezi 
Ježíšovými  příznivci  takových  názorů  víc.  Ježíš  projde  odloučením, 
pohaněním a utrpením, aby pak jako král  židů byl uveden na izraelský 
trůn. Bude oslaven a jeho sláva dopadne i na Jakuba a Jana, na ostatní 
učedníky. Všechno se změní, protivníci a pronásledovatelé budou potřeni, 
věřící zaujmou významná místa. Byla to jednoduchá a prostá představa.  . 
.    Příběh Zebedeových synů nás upozorňuje, jak odlišné bývá naše lidské 
smýšlení od Božích záměrů a cest. Člověk si vytvoří představu, jak by co 
mělo  být,  dá  své  víře  vlastní  obsah.  Je  přesvědčen  o  správnosti  své 
zbožnosti  a  životních  postojů.  Přestává  bedlivě  vnímat  Boží  vůli.  Je  to 
velmi nebezpečný stav a také stále živý problém. Týká se různých lidí a 
různých rovin naší vlastní existence. Myslím, že známe jméno spisovatele 
Antoine de Saint-Exupery, jeho Malého prince nebo Citadelu. V Citadele 
velmi ostře napsal o jistých lidech: „Nejvíc nenávidím takové lidi, kteří 
jimi ani nejsou. Psí syny, kteří považují za svobodu, když svobodně mnění 
a zapírají vlastní názory (jak by také mohli vědět, že něco zapřeli, když 
jsou  sami  sobě  soudci?!).  Když  svobodně  kličkují  a  křivě  přísahají  a 
odvolávají  a  mění  názor,  jen  když  jim,  jsou-li  hladoví,  ukážu  žlab.“ 



Vždycky si na Exuperyho vzpomenu, když slyším v TV tu reklamu, při 
které se syn ptá otce: ´Jaké je správné rozhodnutí?´ A otec říká: ´Správné 
rozhodnutí  je  to,  které  můžeš  kdykoli  změnit.´  Exupery  tvrdými  slovy 
vyjádřil, jak žalostně klesne člověk, když přestane vnímat Boží hlas, Boží 
vůli.  Propadne  pýše  a  sebeklamu,  zneužije  Boží  obdarování,  míjí  se  s 
cestou,  kterou  mu  pro  jeho  dobro  připravil  a  předložil  jeho  Stvořitel. 
.    Co  vlastně  žádali  Jakub  s  Janem?  Nepochybujeme,  že  chtěli  být  s 
Ježíšem. Jistě věřili v jeho poslání a hlavně ve slavný závěr. Nepochopili 
jen, že právě utrpení a smrt na kříži budou naprosto reálné, že jsou tím 
nejpodstatnějším výrazem Božího slitování  nad člověkem.  Ježíš  Kristus 
zemře za lidské viny. Nepůjde o symbolickou hru,  půjde o život,  život 
Božího  Syna  a  život  náš.  Ježíš  dychtivým  učedníkům  bortí  jejich 
představy. Nebudou prvními ministry jeho vládního kabinetu. „Nevíte oč 
žádáte. Můžete pít kalich, který já piji, nebo být pokřtěni křtem, kterým já 
jsem pokřtěn?“ Odpovídají, že mohou. Nechce se jim rozumět, že kalich je 
kalichem hořkosti, že životní úděl Kristových učedníků je tvrdou službou 
v  terénu,  cestou  odříkání,  nepohodlí  a  třeba  také  nasazení  vlastního 
časného života. Toto vás čeká, chcete-li být v mé blízkosti v Boží slávě, 
říká jim Ježíš.  Udělovat  místa,  není má věc,  Vždyť Syn člověka přišel 
přeci především proto, aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. 
.  Někteří křesťané dnes dělají stejnou chybu jako synové Zebedeovi. V 
jistotě víry, spasení a věčného života s Bohem zapomínají, že pozemská 
existence má konkrétní obsah. Máme se radovat z odpuštění vin, pokorně 
žasnout nad Kristovou obětí, ale nejen to. Radost a pokora se dají nejlépe 
projevit  odpovědností  ve  službě  Bohu  uprostřed  jeho  lidu  a  ve  službě 
ostatním  bližním.  Nemusí  jít  o  nějaké  převratné  činy.  Někdy  jsou 
rozhodující  právě  ty  drobnosti  svátečního  či  všedního  dne:  věrnost  a 
vytrvalost  v  životě  mého  sboru;  ochota  obětovat  ze  svého  času,  sil  i 
prostředků pro dílo církve v našem světě;  jindy laskavé slovo,  zájem o 
druhého, přátelství a pomoc v nouzi. Nemusíme si myslet, že právě my 
bychom měli vyřešit všechny bolesti světa. Spolu s Kristem však můžeme 
jeho bídu a bolest umenšovat. S Kristovou pomocí můžeme odpuštění a 
vykoupení kříže zvěstovat odpouštěním uprostřed všedních dnů. Ježíš svou 
církev, tedy nás, povolává do služby podle obdarování,  kterých se nám 
dostalo. Proto je na světě církev, proto jsme členy tohoto sboru, abychom 
připomínali, že i za nás dal život, že i nás vykoupil. Spolu s ním pracujeme 
pro jeho panování v církvi,  ve svém okolí,  ve světě.  S důvěrou v jeho 
pomoc můžeme plnit své poslání. A to v naději, že i v budoucnu budeme 
spolu s ním žít v jeho slávě. (kázání ses. Brodské, farářky sboru v Kladně)



Liturgický kalendář:
4.3. -neděle Reminiscere (liturgická barva fialová)

Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. (Žalm 25,6)
11.3. - neděle Oculi (liturgická barva fialová)
Stále upínám své oči k Hospodinu. (Žalm 21,15)

18.3. - neděle Laetare (liturgická barva fialová)
Veselte se s Jeruzalémem. (Izaiáš 66,10)

25.3. - neděle Judica (liturgická barva fialová)
Bože zjednej mi právo! (Žalm 43,1)

Termíny Výročních sborových shromáždění
Merklín 4.3., Přeštice 25.3., Kdyně 25.3.

(vždy hned po skončení nedělních bohoslužeb)

Judaismus:
7. Adar  5772 -  8. Nisan 5772
13.Adar (7. březen) - Esteřin půst; 14. adar (8.březen)– svátek Purim; 
15. adar (9. březen) – Šušan purim 

Nejveselejším  židovským  svátkem  je  Purim  -  svátek  losů.  Kromě 
bohoslužeb k němu patří veselé hostiny, maškarní průvody, divadelní 
hry, obdarovávání chudých a posílání dárků přátelům. Tento svátek 
se slaví na památku událostí, ke kterým došlo v Perské říši za vlády 
krále  Achašveroše  ve  4.  století  před  naším  letopočtem.  Tehdy  se 
králův první ministr Haman pokusil vyhladit všechny Židy v říši, ale 
nakonec se vše v dobré obrátilo a na oslavu vítězství se slaví Purim. O 
těchto událostech vypráví starozákonní kniha Ester, která se během 
svátku několikrát čte. 

Svitek (megila) knihy Ester začíná své vyprávění na hostině uspořádané na 
oslavu desetiletého panování perského krále Achašveroše, který vládl nad 
127 zeměmi  známého světa.  Na mnohadenní  oslavy do hlavního města 
Šušanu pozval všechny své ministry, vojevůdce, velvyslance a guvernéry. 
Značně posilněn vínem pozval svou ženu Vašti, aby se hostům ukázala v 
Evině rouše. Vašti však odmítla a rozzlobený král ji zapudil. Po čase si 
začal hledat novou královnu, a tak rozeslal posly po celé Perské říši, aby 
mu  přivedli  nejkrásnější  dívky.  Nakonec  se  mu  nejvíce  zalíbila  Ester, 



dívka židovského původu. Ester byla sirotek a vyrůstala u svého strýce 
Mordechaje,  který  jí  poradil,  aby  králi  neprozrazovala,  že  patří  k 
židovskému lidu. Po čase se královým prvním ministrem stal Haman, který 
nenáviděl Židy a chtěl je vyhubit. Zvlášť nenáviděl Mordechaje, který se 
mu odmítal klanět jako lidskému bohu. Protižidovské plány získaly králův 
souhlas a pomocí losu (pur = los, proto purim) Haman určil vhodný den - 
13. adar, kdy měli být všichni Židé v Perské říši vyvražděni.

Ester se vydala za králem, aby se za svůj lid přimluvila. To bylo odvážné, 
protože ke králi  nesměl  nikdo vstoupit  bez vyzvání  -  za  to  hrozil  trest 
smrti. A tak se Ester i všichni Židé v Šušanu nejprve tři dny postili. Poté 
král Ester přijal a vyslechl její prosbu. Navíc se v noci před její návštěvou 
v kronice dočetl o tom, jak její strýc Mordechaj kdysi zabránil spiknutí 
proti němu. Král dal proradného Hamana pověsit na šibenici, a když se 13. 
dne měsíce adaru Hamanovi příznivci pokusili Židy zahubit, byli poraženi. 
A tak dodnes 14. adaru, v den oslav vítězství nad Hamanovými stoupenci, 
slaví Židé svátek Purim. Na oslavách nesmí chybět divadelní hra zvaná 
Purim Spiel,  která buď vypráví příběh o statečné Ester,  anebo je pojatá 
jako  parodie  současných  poměrů.  Radostný  svátek  Purim  je  hodně 
atraktivní také pro děti, jak vypráví Helena Divecká ze Židovské obce v 
Praze: Protože se na Purim stalo přesně to opačné, než se mělo stát, než  
bylo tím zlým Hamanem zamýšleno, tak je i tradicí dělat různé divné věci.  
Třeba někdy se ve škole domluví, že děti mají přijít druhý den na Purim v  
pyžamu a řeknou si ráno "Dobrou noc" anebo jiné blázniviny. A jedna z  
těchto tradičních věcí je karneval, což je pro děti velice lákavé, a karneval  
pak pokračuje soutěží masek. Kromě toho si děti vyrábějí různé purimové  
záležitůstky, každé si něco lepí, barví, vymalovává..." 

Není tedy divu, že se děti na Purim velmi těší. Helena Divecká k tomu 
dodává:"Dokonce existuje i písnička, ve které se zpívá 'Proč není Purim  
dvakrát za rok?' To je dost přesné vyjádření toho, co si děti opravdu myslí.  
Vždy se  na Purim těší,  protože  je  to  jeden z  mnoha veselých svátků a  
protože je to vzpomínka na příběh, který začal hrozbou a skončil radostně,  
happy endem. A nejen pro děti  je to radostný svátek.  Je to připomínka  
toho, že Židům vždy, když se ocitnou v nebezpečí, Bůh nakonec pomůže." 

(ze stránek www.rozhlas.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
21.3.1685 – narodil se varhaník a hudební skladatel J.S.Bach
24.3.1775 – u Chlumce nad Cidlinou byli rozprášeni sedláci, vzbouření 
proti robotním povinnostem
25.3.1420 - v bitvě u Sudoměře husité porazili královské rytířské vojsko
28.3.1592 – narodil se Jan Ámos Komenský
30.3.1420 - husité založili město Tábor

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 
Sbírka pro Etiopii – podnět z diakonie ČCE. Staršovstvo souhlasí – bude 
vykonána samostatná sbírka.
Obsazení bohoslužeb 3. neděli – O. Tichý dočasně mimo službu. Nový 
systém obsazení 3.neděle v měs. ( br. Francouz / br. Mištera).
Přednáška pro veřejnost – Velikonoční ostrovy – 3. dubna od 17,00 hod 
Pobyt mládeže z ČCE Praha – Libeň – 9.-11.března. Staršovstvo souhlasí.



Aktivios – možnost zajištění 3 – 4 raftů. Zjistí br. farář. 
Pojištění  budovy  –  pojišťovna  dodala  návrh,  probíhá  jednání.  Jednání 
zajišťuje br. Francouz.
Modlitebna – určitě ano / co nejskromnější ! Založit účet na financování 
stavby: „modlitebna“. Jednání o možnosti financování z Norských fondů 
vede br. Francouz. Rozpracování návrhu stavby zajišťuje br. Mištera
Evidence akcí – uskutečňuje se (kniha bohoslužeb a ost. Akcí).
Rozšíření sociálního zázemí – 1. NP – bude vytvořeno bezbariérové WC 
v místě současné zimní zahrady. Rekonstrukce venkovní zdi + zateplení + 
plastová okna. Staršovstvo souhlasí.
Kázání  +  přednáška  o  manželství –  manželé  Zoubkovi  z  Kraslic, 
pozvání na neděli 15. dubna .
Záclony pro podkroví – instalovány.
Dovolená – br. farář  Satke  13 -19.03.2012 – staršovstvo schvaluje.
Výroční sbor. shromáždění – 25.03. v 9:00 hod.
Příští jednání staršovstva – úterý 13.3.2012, 19:15 hod.

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 
– 2. neděle v měsíci – bohoslužba pro děti, Večeře Páně (ostatní neděle 
probíhá zároveň s bohoslužbou nedělní škola); 
- 3. neděle v měsíci – společný oběd po bohoslužbách. 
- 4. neděle v měsíci – na vedení bohoslužeb se podílí mládež 
V úterý od 16,30 dětský klub Benjamínci, od 18,00 biblická hodina. 
Sobota od 11,00 skupinka mládeže. 
Klatovy: pravidelné bohoslužby každou neděli od 14,00 (2. neděle s VP); 
biblické hodiny ve středu od 18,00 (střídavě vlastní a společné s CB)

Rozpis bohoslužeb v březnu:
4.3. -  ses.f. K. Kupfová (kaz. st. Klatovy – br. Živný)
11.3. - br.f. Jan Satke (dětské bohoslužby s vysluhováním sv. Večeře Páně) 
–         (kaz.st. Klatovy – br.f. Satke)                        
18.3. - br. Josef Mištera (kaz.st. Klatovy – br. Mištera)
25.3. - br.f. Jan Satke (výroční sborové shromáždění) 
-         (kaz.st. Klatovy – br.f. Satke)

                                                                                      



Merklín

Narozeniny v měsíci březnu oslaví:
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:
Zprávy z únorového jednání staršovstva najdete v únorovém zpravodaji. 
Připomínáme  termín  Výročního  sborového  shromáždění  –  4.3.2012. 
Seznam členů s hlasovacím právem je vyvěšen na nástěnce – o případné 
doplnění požádejte br. kurátora.
Příští jednání staršovstva bude v  pátek 2.3.2012 od 19,00.

Finanční situace sboru
Milí bratři a sestry,
chtěli bychom Vás též informovat o finanční situaci našeho sboru. Je to 
především proto, že mnozí z Vás na provoz našeho sboru přispíváte – a za 
to  mnohokrát  děkujeme.  Skutečnost  je  opravdu  taková,  že  sbor  nemá 
žádné jiné příjmy,  než  z  darů  bratří  a  sester  (ať  už  se  jedná  o  salár  – 
každoroční příspěvek členů, nebo o další dary). Ze státních peněz náš sbor 
nedostane vůbec nic  (!),  navzdory představám mnoha  neinformovaných 
lidí. Stát dotuje pouze plat kazatele, a to navíc jen z části.
Jak si tedy stojí náš sbor? Stručně nejprve příjmy: 
1.sbírky 53264,-Kč
2.dary 81004,-Kč
3.salár 5700,-Kč
4.opravy (věž) 240868,-Kč.                                   



A jak je to s výdaji? 
Nejvíce peněz spolkne placení  elektrické energie.  Ne proto,  že bychom 
nešetřili,  ale  protože  je  el.  energie  spotřebovávána  na  vytápění  bytu 
kazatele, který je v současné době neobsazen. Přesto, že se vytápění děje 
tepelným čerpadlem, které by mělo být úsporné,  je spotřeba el.  energie 
jako největší zátěž. Již nyní jsme protopili více, než máme zaplaceno na 
zálohách.
Řešení tohoto problému je v příchodu kazatele, který by obýval sborový 
byt a přispíval tak na režijní náklady a rovněž se podílel na finanční situaci 
sboru  placením  nájmu.  Příchod  kazatele,  případně  věřící  rodiny,  stále 
vyhlížíme, prosíme, modlete se za něj.
V uplynulém roce jsme rovněž měli velké výdaje s opravou věže. Byla 
vyměněna stará okna, kterými zatékalo a která již vůbec netěsnila. Byla 
opravena fasáda a rekonstruován kovový kalich ve štítu. Na opravu jsme 
získali  dotaci  prostřednictvím  MAS  Aktivios,  nicméně  náš  podíl  byl 
zhruba 30 000,- Kč.
Výsledek  hospodaření  tak  skončil  v  mínusových  číslech,  nicméně 
doufáme,  že se  nám podaří  během roku tento schodek dorovnat.  Navíc 
máme  opravenou  věž,  což  je  velmi  pozitivní,  protože  nebude  vdalších 
letech vyžadovat investice.
Závěrem děkujeme všem dárcům, kteří přispěli našemu sboru, neboť bez 
nich by existence sboru nebyla možná.
(Jan Satke, administrující kazatel)
Informace  o  loňských  sborových  akcích  zazní  na  Výročním  sborovém 
shromáždění a přečtete si je v připravovaném velikonočním dopise

Témata na přímluvy - naši nemocní, hledání  kazatele nebo věřící rodiny, 
další směřování sboru, okrajoví členové sboru, práce s dětmi a mládeží, 
středisko Diakonie Radost

Pravidelné bohoslužby a shromáždění
pátek od 18,00 biblická hodina pro dospělé 
neděle od 9,00 pravidelné bohoslužby (1.+3. s vysluhováním Večeře Páně)
Rozpis bohoslužeb na březen: 
4.3. - br. f. Jan Satke (výroční sborové shromáždění) 
11.3. - br. Tomáš Živný
18.3. - br.f. Jan Satke (s vysluhováním sv. Večeře Páně)
25.3. - br. Tomáš Živný 



      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: 
2.3. – Ekumenická bohoslužba v 18h Světový den modliteb 
19.3. – schůze Seniorátního výboru u nás ve Kdyni od 15h, v 17h setkání 
se staršovstvem sboru 
25.3. – Výroční sborové shromáždění, dopolední bohoslužby připraví 
sestra farářka spolu s dětmi, v tuto neděli bude z rozhodnutí staršovstva 
vykonána sbírka na Etiopii, sbírka je vyhlášena stř. HRP Diakonií ČCE 
31.3. – Presbyterní konference v Rokycanech, téma: Malé sbory

Staršovstvo kdyňského sboru zvažuje možnost přidat se k akci Noc kostelů 
, která celostátně proběhne dne 1.6.2012. 
V létě bychom mohli pokračovat se zvelebováním sborového domu. Sestra 
farářka navrhla vymalování malého sálu a vstupní chodby. Při své 
návštěvě Ostravy pozvala na brigádu mládež z Moravskoslezského 
seniorátu. Čekáme na jejich odpověď.

Přístup do sboru: o členství ve sboru zažádala ses. Eva Škopková. 
Staršovstvo souhlasí. S. farářka domluví se s. Škopkovou příhodnou neděli 
k představení ve sboru. Bohoslužby vyznání a díků.
Br. kurátor podal rezignaci  ze  zdravotních důvodů na post  kurátora 
kdyňského  sboru.  Rezignace  je  podána  k  datu  Výročního  sborového 
shromáždění  25.3.2012.  Ke  stejnému  datu  podává  svou  rezignaci  také 
současné  staršovstvo  sboru.  Rezignace  staršovstva  bude  odeslána 
seniorátnímu  výboru.  Volba  staršovstva  nového  bude  při  Výročním 
sborovém shromáždění.
Další schůze staršovstva 22.03 2012.



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:
4.3. -  ses.f. Daniela Zapletalová
11.3. - ses.f. Daniela Zapletalová
18.3. - ses.f. Daniela Zapletalová (s vysluhováním sv. Večeře Páně)
25.3. - ses.f. Daniela Zapletalová (dětské bohoslužby) 
-          (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 
pátek 2. 3. 2012 v 18h v modlitebně FS ČCE ve Kdyni. 
Téma: Dopomáhejme ke spravedlnosti. 
Všichni  jste  zváni  k  bohoslužbám.  Po bohoslužbách jsou všichni  zváni 
zdržet se k vzájemným rozhovorům při kávě a čaji. 

Výroční sborové shromáždění
Toto sborové shromáždění  je  důležité  pro  život  sboru.  Při  dopoledních 
bohoslužbách 25.3.2012 v 9h uslyšíme evangelium z úst „ maličkých“. Po 
skončení bohoslužeb bude probíhat výroční sborové shromáždění. Při něm 

mailto:email.kdyne@evangnet.cz


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. 
Součástí  letošního  Výročního  sborového  shromáždění  bude  také 
mimořádná  volba  nového  staršovstva  sboru.  Své  návrhy  kandidátů  na 
členy staršovstva prosím sdělujte sestře farářce Zapletalové.

Motto roku 2012: NADĚJE 
Římanům 12,12: 

"V naději se radujte, v souženích buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí..."

     Heslo v úvodu tohoto článečku není titulkem z nějakého konkurenčního 
vydání  Hesel  Jednoty  bratrské.  Je  to  verš,  kterým  Duch  svatý  oslovil 
pastory, kteří na svých pravidelných schůzkách v Klatovech m.j. připravují 
také tzv.  “Celošumavská shromáždění”.  A tak bude toto slovo apoštola 
Pavla  provázet  všechna  společná  setkání  křesťanů  z  Klatov  a  širokého 
okolí. Křesťanů z mnoha různých míst a denominací. Byla to, jsou a dá-li 
Pán tak také  nadále budou setkání ekumenická,  byť o tomto zvláštním 
slovu se tam vlastně téměř nikdy nemluví. A o čem je tam tedy řeč?

   Nejlepší bude, když se některého ze shromáždění sami zúčastníte (to 
první letošní je od 16,00 právě dnes 26. února, kdy vychází toto číslo SZ). 
Pokud se tam ovšem dnes ani příště nedostanete, tak je pro vás připraveno 
jakési virtuální informační centrum. A to konkrétně na nově spuštěných 
webových  stránkách.  Adresa  je  jednoduchá  www.celosum.cz.  Na 
ochutnávku tady je tu několik vět z úvodní stránky:

Na našich společných veřejných shromážděních se setkávají lidé ze všech 
koutů severozápadního pošumaví a Šumavy. Jsme přátelé napříč církvemi 
a denominacemi. Můžete mezi námi potkat lidi od katolíků i evangelíků, 
adventistů i charizmatiků či lidi, kteří nejsou v žádné konkrétní církvi.
Zvláštní místo náleží ale i těm, kteří se přišli jen kouknout a třeba by se za 
věřící ani neoznačili.     Jan Satke: “Celošumavská shromáždění jsou pro mě 
naplněním Ježíšovy modlitby "aby všichni jedno byli". Při těchto 
společných shromážděních mohu zažívat jednotu Kristovy církve, jeho 
těla. To je pro mě velmi vzácné. Jsem rád, že se mohou setkávat nejen 
dospělí, ale také děti. To připravuje jednotu církve i do budoucna.”

file:///sbory
file:///sbory
file:///sbory
http://www.celosum.cz/


Světový den modliteb 2012 (o 2.březnu ve Kdyni viz. sborové info.)
     Celosvětové hnutí křesťanských žen mnoha tradic, které se každoročně 
setkávají na různých místech ke společným modlitbám, pořádá i  v roce 
2012 Světový den modliteb s tématem: Dopomáhejme ke spravedlnosti, 
který se uskuteční v pátek 2. března. Téma nás má vtáhnout do přemýšlení 
o Bibli a její zvěsti v kontextu jednoho konkrétního místa, reálných situací 
a  našich  životů  ve  společenství.  Letos  je  oním  místem  Malajsie. 
…..Hnutí  Světový  den  modliteb  vzešlo  z  Presbyteriánské  církve  ve 
Spojených státech Amerických a do současné podoby se ustavilo v roce 
1927 na mezinárodní konferenci v Jeruzalémě. Růst hnutí po celém světě 
vyžadoval mezinárodní spolupráci při plánování a organizaci hnutí a jeho 
akcí, a proto byl v roce 1967 ustaven mezinárodní výbor, který se schází 
jednou za čtyři roky v některé části světa. Hnutí je aktivní ve více než 180 
zemích světa. Shromáždění Světového dne modliteb má každý rok zvláštní 
téma, které připraví vždy ženy z jiné země. (www.e-cirkev.cz)

Autopůst 2012
     Poradní  odbor  pro  otázky  životního  prostředí  při  synodní  radě 
Českobratrské církve evangelické pořádá už poněkolikáté akci s názvem 
Autopůst,  jehož  garantem  je  Česká  křesťanská  enviromentální  síť. 
Smyslem  projektu  je  prověření  vlastní  mobility  v  postní  době,  t.j.  od 
Popeleční  středy  22.  února  do  Bílé  soboty  7.  dubna  2012.
     Akce má být impulzem k objevení a vyzkoušení existujících alternativ: 
„Objevte  a  vyzkoušejte  si  v  tomto  období,  a  třeba  nejen  vněm,  jiné 
alternativy: kolo, vlak, autobus, chůze, spolujízda. Budete mít dobrý pocit 
ze  zlepšení  vlastní  fyzické  kondice  a  společně  pak  přispějeme  malým 
dílem  k  budoucnosti,  která  si  více  váží  života  na  Zemi,“  uvádějí 
organizátoři  akce.  (více  na  www.e-cirkev.cz)  K  tomu  si  dovolím  malý  
komentář. Předpokládám, že tento nápad je cílen spíše do měst, neboť v  
diasporních sborech, jako je ten náš, by důsledné  dodržování autopůstu  
vedlo ke snížení  účasti  na bohoslužbách.  Byť pravda občas s větším či  
menším zahanbením sledujeme jak na kole  přijíždí,  a  po bohoslužbách  
zase odjíždí, senior našeho sboru, br. Václav Kohout z Chotěšova. Kolik  
kilometrů našlape si prosím zjistěte za domácí úkol.       (O.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
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