
Sborový zpravodaj – únor 2011
                       

Verš na únor
 Samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do 

svobody a slávy dětí Božích. (Římanům 8,21)

Milé čtenářky a milí čtenáři, sestry a bratři v Kristu!
My, lidé, jsme, slovy velikého filosofa minulého století Martina 

Heideggera,  toliko „bytí  k smrti“,  ano, jsme zrozeni,  abychom nakonec 
umřeli, celý náš život je tak jakousi jednou jedinou cestou k smrti. Toho si 
byli dobře vědomi již staří Řekové: „Člověk je temným snem,” praví řecký 
básník Pindar.

Stejně tak je si  toho vědoma i  Bible,  vždyť v ní můžeme číst: 
„Prach jsi a v prach se navrátíš! (Gn 3, 19)” Či řeč žalmistovu: „Lidské dni 
jsou jako tráva, člověk rozkvétá jako polní kvítí, přichází vítr a je ten tam, 
místo, kde stál, více o něm neví! (Ž 103, 15n)”.

A tohle dobře víme i my sami z naší každodenní zkušenosti: Na 
počátku našeho života před námi leží budoucnost dokořán otevřená jako 
prostor ničím neohraničené svobody; ostatně se toho teprve máme mnoho 
naučit,  přijmout  své  životní  povolání,  vstoupit  do  manželství,  založit 
rodinu... pak se však naše cesty biologicky začínají pomalu, ale natrvalo, 
pohybovat směrem k horšímu, tím se rovněž naše budoucnost s každým 
dnem jakoby o kus uzavírá, prostor pro svobodná rozhodnutí se postupně 
zužuje,  až  do  smrti,  jež  nakonec  neponechá  nadále  otevřenou  žádnou 
možnost a žádnou budoucnost.

Člověk  ovšem,  na  rozdíl  ode  všeho  ostatního  stvoření,  o 
skutečnosti  své  smrti  ví  a  může  ji  proto  reflektovat.  Tak  svůj  život 
prožíváme s trvalým zřetelem na smrt, neboť i při tom nejzanedbatelnějším 
každodenním rozhodování v hloubi svého nitra víme, že před ní budeme 
jednou postaveni,  a  to  pouze jednou,  čímž nás  tohle  malé rozhodování 
vede k rozhodování velkému, v němž nejen, že nezvratně určujeme další 
směřování našeho života, nýbrž ho také  určovat chceme, činíce tak tehdy: 
Když si volíme své životní povolání,  když si vybíráme svého životního 
partnera,  když  napevno  zakotvujeme  v  místě  svého  bydliště,  když 
vychováváme děti a souhlasíme se všemi z toho plynoucími omezeními, 
když o sebe nakonec necháváme pečovat ve svém stáří a ovoce této péče 
oprávněně  přijímáme,  když  sepisuje  svou  poslední  vůli.  Naše  vědomí 
vlastní  smrti  nám potvrzuje,  že  si  jsme  vědomi  své  konečnosti,  tedy  i 



hranice své svobody, jež se jinak zdá být nekonečná.
Co ovšem můžeme činit s tímto vědomím? Buďto se jím můžeme 

nechat  vyděsit  a  ve  svém vyděšení  toto  vědomí  potlačit,  můžeme  toto 
vědomí utopit  v každodenním honu za větším či  menším štěstím svého 
života a hrát komedii před sebou samými; pakliže tohle dokážeme, již jsme 
došli jisté smrti, ačkoli se jeví být ještě mnoho cest. „Jezme a pijme, stejně 
zítra zemřeme! (Iz 22, 13 a 1 Kor 15, 32)” Pročež se pak můžeme dívat na 
skutečnost naší smrti jako na sice ukrutný, ale přece „přirozený” běh světa 
–  přirozený,  protože  se  nemůžeme zlobit,  že  se  tato  skutečnost  jednou 
dostaví, a máme být vděčni za to, co nám život dobrého nadělil; ukrutný, 
protože skrze toto se každý lidský život a také každé dobro,  jenž jsme 
směli  prožít,  vposledku  rozplyne  do  nicoty  a  stane  se  úplně 
bezvýznamným.

Anebo můžeme uchopit živou naději, kterou nám nabízí a co ruku 
podává Kristovo evangelium. Všechno sice zaniká a je pomíjivé, i my však,  
právě tak jako celé ostatní  stvoření,  jenž si  to ani neuvědomuje,  máme 
naději, že budeme vysvobozeni z této pomíjivosti, že se nerozplyneme do 
nicoty a právě tak, že se do ní nerozplyne to krásné a dobré, co zde smíme  
prožívat, ačkoli tedy jsme „bytím k smrti“ a ač je smrt základní a poslední  
skutečností  našeho  života,  jsme  v  Kristu  spolu  se  všemi,  ano  s  celým 
stvořením,  ujišťováni  o  skutečnosti  věčného  života  vzdor  nepřirozené 
skutečnosti smrti. V Kristu se nám totiž otevírají nové možnosti a dává se  
nám nová nezměrná a nepoznaná svoboda, svoboda slávy Božích dětí.
                                                                                (Tomáš Živný, Merklín)

Liturgický kalendář:
6.2. -5. neděle po Zjevení Páně (liturgická barva zelená)

Pán vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí.  
(1.Korintským 4,5)

13.2. - poslední neděle po Zjevení Páně (liturgická barva zelená)
Nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. (Izaiáš 60,2)

20.2. - Septuagesimae (liturgická barva zelená)
Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale  

pro tvé velké slitování. (Daniel 9,18)
27.2. - Sexagesimae (liturgická barva zelená)

Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru.  
(Židům 3,15)



Judaismus:
27. Švat 5771 -  24. Adar I. 5771
14.Adar I. (18.leden) – Purim katan (“malý purim”) -  Pokud je přestupný 
rok (tzn. že má třináctý měsíc, druhý adar), slaví se Purim až ve druhém 
měsíci adaru. 14. adar I. se ale nazývá jako připomínka na svátek Purim 
katan - hebrejsky „malý Purim“, který má vlastnosti malého svátku a v 
řadě obcí je tak připomínán. Rozdíly mezi Purim a Purim katan jsou 
popsány v Šulchan Aruch (halachististický kodex shrnující židovské 
náboženské právo). 
(zdroj – www.cs.wikipedia.cz)

Historický kalendář
14.2.1402 - Jan Hus se stal kazatelem v Betlémské kapli
17.2.1600 - byl upálen italský renesanční filosof, astronom a matematik 
Giordano Bruno
18.2.1546 - zemřel Martin Luther
18.2.1965 - biskup Jan Beran byl povýšen na kardinála a odjel trvale do 
Říma
20.2.1523 - narodil se Jan Blahoslav, přední teolog Jednoty bratrské
23.2. 1518 - zemřel Tůma Přeloučský, jeden ze tří prvních kněží Jednoty
23.2.1685 - narodil se německý skladatel a varhaník Georg Friedrich 
Händel
25.2.1950 - na následky mučení zemřel katolický kněz Josef Toufar, 
obviněný státní mocí ze zinscenování tzv. Číhošťského zázraku

Přeštice

Narozeniny v měsíci únoru oslaví:
Natálie Součková, Klatovy, 4.2.1981
Jaroslav Smola, Horšice, 7.2.1934
Milan Souček, Klatovy, 8.2.1955
Kryštof Satke, Přeštice, 8.2.2008
Anežka Mišterová, Přeštice, 10.2.1997
Tomáš Haimrle, Přeštice, 16.2.1988
Jana Mazancová, Klatovy, 25.2.1929
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!
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Zprávy ze staršovstva 
Staršovstvo  sboru Přeštice  vyslovuje  obavu nad budoucností  úspěšného 
střediska D-ČCE „Radost“ v Merklíně. Doporučujeme vyhodnocení etapy 
slučování a při záporných výsledcích nové posouzeni návrhu na sloučení 
západočeských středisek.
Stavební úpravy – nabídka p. Bultase vysoká, další pokračování v jednání 
s dalšími firmami, dále smlouva o dílo.
Dopis sborům – požádat pomoc při financování rekonstrukce, ev. splácení 
úroku půjčky.
Palachovo výročí – přednáška prof. ThDr. Jakuba Trojana – termín úterý 
15. nebo 22.února. Zajistit účast a  nocleh.
Bohoslužby  – změny  (kazatel  v  Merklíně);  3.neděle  u  nás  host  či 
M.Francouz. J.Satke v Merklíně.
Smlouva  o  administraci  – snížení  příspěvků  z  Merklína,  úprava  výše 
náhrad faráři.
Výroční shromáždění – 27.03.2011. 
Výročí  sboru –  30.říjen  2011.  Přípravy  probíhají.  Host?  (Kázání 
Pfr.Eppelein z Nittenau, syn. sen. J. Ruml, senior zpč. M. Hamari, ?)
Návštěva z Jižní Koreje (Soul) – 2 Korejky na měsíc (únor); služba ve 
sboru; poznávání církve v okolí Přeštic. 
„Klub absolventů“ mateřského centra – probíhá.
Pastorační  pracovnice  –  dobrovolná služba  mládeže  pro  Dům  s 
pečovatelskou službou (jednou za 14 dní). 
Dohoda o spolupráci se střediskem diakonie Radost v Merklíně – bude 
třeba zvažovat podle dalších informací.
Příští jednání staršovstva – úterý 1.2.2011 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 únoru:
6.2. -  br.f. Jan Satke (kaz. st. Klatovy – br.f. Satke)
13.2. - br.f. Jan Satke (kaz.st. Klatovy – br.f. Satke)
20.2. - br. Francouz (kaz.st. Klatovy – br. Tichý)
27.2. - br.f. Jan Satke (kaz.st. Klatovy – br.f. Satke)

                                                                                                    

Merklín

Narozeniny v měsíci únoru oslaví:
Jindřiška Doláková, Merklín, 5.2.1934
Vojtěch Forberger, Holýšov, 12.2.1944
Michaela Wildová, Merklín, 15.2.1973
Miloslav Hamrle, Merklín, 26.2.1953
Manfred Zpěvák, Hradišťany, 27.2.1936
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva:
Mateřské centrum –  maminky  prostory  využívají,  panuje  spokojenost. 
Informaci o sboru umístí na své webové stránky. Zástupkyním MC bude 
zapůjčen klíč  od budovy – staršovstvo s  tím souhlasí.  Maminky budou 
využívat jeden pokoj v prostorách bytu (nikoliv již Tichotovu síň), navíc 
slouží propagaci sboru v obci (misijní prvek). Díky těmto okolnostem se 
starší  rozhodli,  že  příspěvek na provoz nebude vybírán.  Br.  Živný je  s 
fungováním MC v prostorách bytu srozuměn.
T.Živný – začal svou službu na svátek Epifanias, tedy 6.ledna 2011. V 
tento  den  se  zároveň  přistěhoval.  Děkujeme  všem,  kteří  se  podíleli  na 
závěrečných úpravách bytu. Smlouvu o rozsahu služby a nájemní smlouva 
bude realizována v průběhu začátku roku. Otázkou zůstává topení a teplá 
voda  –  není  dostatečné.  Br.  Živný  je  ochoten  vypomoci  s  topením  v 
kostele. Br. Živný děkuje za vymalování jím obývaných prostor a jejich 
úklid. Konstatuje, že byt je dobře obyvatelný.
Úpravy bytu – bude dokončena výmalba kuchyně a koupelny (požádáme 
o pomoc opět br. Davida Šestáka). Koupelna – úprava podlahy – zajistí 
O.Tichý. Je třeba zprovoznit bojler – závisí na zapojení elektřiny. Bude 
projednáno s p.Pátkem (elektrikář).
Internet  –  bude zřízeno  pevné  ADSL připojení  –  možnosti  a  realizaci 
zajistí br. Tichý.



Bohoslužby  –  Staršovstvo  souhlasí  s  tím,  aby  br.Živný  nosil  při 
bohoslužbách talár (ordinace v luterské církvi). O případné službě v taláru 
u dalších “nefarářských” kazatelů budeme ještě jednat.
Diakonie – prosba o využití Tichotovy síně od března 2011 do konce roku 
vyjma  prázdnin.  Rozhodnout  můžeme  pouze  na  základě  rozhovoru  se 
zástupci střediska – termín bude domluven a včas oznámen všem členům 
staršovstva. V případě vyslovení souhlasu bude vytvořena řádná nájemní 
smlouva. Zajistí J.Satke.
Výroční sborové shromáždění – neděle 20.3.2011.
Časopis  IN –  nebude  platit  nadále  sbor,  pro  středisko  bude  kupovat 
ses.Tichá. Děkujeme.
Inventura –  zajistí  br.Nozar.  Proběhne  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), 
budeme postupně  připravovat  dústojnou formu oslav  –  uvítáme návrhy 
členů (nejen) našeho sboru.
Příští jednání staršovstva bude v  pátek 4.2.2011 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 únor: 
6.2. - br. Tomáš Živný 
13.2. - br. Tomáš Živný

20.2. - br.f. Jan Satke
27.2. - br.f. Jaroslav Vokoun



Kdyně na Šumavě           

Narozeniny v měsíci únoru oslaví:
Jaroslav Adámek, Kdyně, 2. 2. 1953
Blažena Pospíšilová, Kdyně, 3. 2. 1938
Josefa Váchalová, Kout na Šumavě, 5. 2. 1927
Josefína Zapletalová, Kdyně, 8. 2. 2006
Jaroslava Przecková, Kdyně, 9. 2. 1947
Anna Šimková, Prapořiště, 10. 2. 1940
Božena Mochanová, Starec, 11. 2. 1930
Marie Blahníková, Kout na Šumavě, 19. 2. 1942
Barbora Šťastná, Kout na Šumavě, 21. 2. 1939
Šárka Strnadová, Kdyně, 25. 2. 1971
Miroslav Mochan, Bořice, 25. 2. 1955
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva: 
Ses. farářka seznámila staršovstvo se škodou, kterou způsobil tající sníh ve 
farním bytě a také na fasádě sborového domu. S. farářka bude kontaktovat 
jednatele České pojišťovny ( u které je sborový dům pojištěn) a zjistí, zda 
se způsobená škoda vztahuje k pojistce.
Br. Altynski se za účelem odvlhčovacích prací spojí se stavařem,aby se 
připravil rozpočet. Na začátku roku oslovíme Vinohradský sbor se žádostí 
o finanční podporu – odvlhčení – izolace celého objektu.
Před Vánoci 2010 došlo ve sboru k informačnímu šumu ohledně ubytování 
jednoho  bratra  z  Prahy,  díky  tomu  nebylo  v  den  jeho  příjezdu  v 
hostinských  pokojích   zatopeno.  Staršovstvo  se  rozhodlo  zjednodušit 
předávání informací o hostech na faře. Jedinou kontaktní osobou bude ses. 
Janečková.  Kontaktní  údaje  změní  ses.farářka  také  na  internetových 
stránkách sboru. 
Na  jaře  bude  v  hostinských  pokojích  probíhat  vyklízení  nepotřebného 
nábytku, snaha o zútulnění pokojů v rámci našich možností.
Sestry a bratři sboru se budou aktivněji podílet na nedělních bohoslužbách. 
Jeden z bratří sboru bude číst biblický text prvního čtení.
Další schůze staršovstva 17.02 2011.

Témata na přímluvy - naši nemocní, misijní činnost mezi neaktivními 
členy sboru, 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 únoru:
6.2. -  ses.f. Daniela Zapletalová
13.2. - ses.f. Daniela Zapletalová
20.2. - ses. f. Daniela Zapletalová (s vysluhováním Svaté večeře Páně)
27.2. - br.f. Jan Šoltész

Co potěšilo farářskou duši
   Ještě jednou bych se vrátila k dětským bohoslužbám, které proběhly v 
našem sboru 25. 12. 2010. Vím, že je to už stará zpráva, ale v tomto týdnu 
jsem nechávala vyvolat fotografie z vánočních bohoslužeb a opět jsem si 
uvědomila, jak vzpomínka na dětskou mini hru, zpěv i jednoduché kázání 
u  mne  vyloudí  úsměv  na  tváři.  Pouhá  vzpomínka  a  jak  umí  zahřát  a 
potěšit. Doufám, že tento příjemný pocit nemám pouze já, ale že vánoční 
bohoslužby byly pro nás všechny příjemným a svátečním setkáním. 
   Ráda bych proto pokračovala v práci s dětmi při bohoslužbách. 
   Děti mají v naše sboru zatím jen dvě možnosti, buď zůstat doma hezky v 
teple  postýlky  a  nechat  se  bavit  dětskými  pořady v  televizi,  a  nebo jít 
statečně  se  svými  rodiči  do  kostela  a  „nudit  se  dospěláckými“ 
bohoslužbami.  Vážím si  toho,  že  děti  tuto  cestu  se  svými rodiči  podle 
možností podnikají. 
   Ráda bych v příštích měsících připravila bohoslužby spolu s dětmi, pro 
děti i dospělé a hlavně ke chvále našeho nebeského Otce.
   A ještě bych zmínila jednu událost, která mě velmi potěšila Ekumenické 
bohoslužby.  Ekumenické bohoslužby u nás proběhly v rámci  Týdne za 
jednotu křesťanů.  Sešli  jsme se v úterý  18.1.  2011 u nás  ve sborovém 
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domě. Do přípravy bohoslužeb se zapojily sestry z Římskokatolické církve 
a přidali se i členové našeho českobratrského sboru. 
   Tak se  stalo,  že  bohoslužby nebyly věcí  dvou farářů,  ale  bratrským 
společenstvím těch, kteří věří, že Boží blízkost a milosrdenství jde napříč 
církvemi. 
   Děkuji našemu Pánu, že jsme v Jeho Jménu směli okusit setkání: 
„Sjednoceni v učení apoštolů, společenství,lámání chleba a modlitbě“ 
(srov. Sk 2,42)
Důležité je, že jsme z bohoslužeb odcházeli s přáním opět se takto setkat  
při společných bohoslužbách ( vypadá to na březen 2011).
                                           (Daniela Zapletalová Grollová, Kdyně)

Ekumenický leden
Jak se již stalo dobrou tradicí, byl i letos první měsíc roku ve znamení 
dvou  ekumenických  akcí.  Nejprve  to  byl  od  9.  ledna  Alianční  týden 
modliteb  a na něj hned navázal Týden modliteb za jednotu křesťanů. Do 
obou  akcí  se  zapojily  i  naše  sbory.  A  to  jak  pasivně,   účastí  na 
shromážděních v jiných sborech, tak i aktivně uspořádáním modlitebního 
setkání “u sebe doma”. O tom, jak to bylo ve Kdyni, si můžete přečíst v 
příspěvku  ses.f.  Zapletalové,  o  Přešticích  a  Merklíně  zkusím  pár  slov 
napsat sám.
Nejprve ATM – proběhlo několik požehnaných modlitebních setkání, letos 
poprvé i za aktivní účasti klatovského sboru Církve adventistů sedmého 
dne (CASD). Právě v tomto sboru proběhlo setkání první, které bylo jediné 
bez účasti někoho z Merklína či Přeštic. Ovšem zprostředkované ohlasy 
zněly velmi pochvalně. Stejně tak se požehnané modlitební společenství 
sešlo  i  v  klatovském  KS  (Křesťanské  společenství)  a  CB  (Církev 
bratrská).Tradiční  závěr  pak  proběhl  v  malé  modlitebně  merklínského 
sboru ČCE.  V každém sboru to bylo trochu jiné,  ale  jedno bylo všude 
společné. Jak jsem si nedávno přečetl v jedné pozvánce na Facebooku – 
účast potvrdili Bůh Otec, Syn i Duch svatý. Díky za to!
Druhý týden modliteb se už musel obejít bez aktivní merklínské účasti – v 
obci se pořád nepodařilo prolomit barikádu ducha rozdělení. Modlete se 
prosím i vy za změnu v této, pro pohled světa na nás, důležité oblasti. Co 
se  nedaří  v  Merklíně,  to  se  o  to  víc  daří  v  Přešticích.  Tam  proběhla 
postupně  tři  setkání.  Ve  sboru  KS  kázal  “náš”  br.f.  Satke,  na 
římskokatolické faře posloužil slovem br. Jendele a nazávěr na faře naší 



církve přeštický děkan p. Plavec. Všude se sešlo plno bratří a sester a i 
tady platilo to, co už jsem psal o ATM. Přítomni byli ... Bohu díky!
Do  sféry  ekumenických  akcí  by  se  dala  jistě  zařadit  i  událost  velmi 
důležitá pro sbory naší církve. V neděli 16. ledna proběhla v plzeňském 
Korandově slavnostní instalace br.f. Mira Hamariho jako nového  seniora 
Západočeského  seniorátu.  Kromě farářů  ze  všech  západočeských  sborů 
naší  církve  byl  samozřejmě  přítomen  i  synodní  senior  br.  Ruml,  ale  i 
plzeňský biskup Radkovský a zástupci většiny církví, které mají v Plzni 
své sbory. Prostě ekumena v praxi.
Věřím, že jsme svůj “ekumenický potenciál” nevyčerpali už teď, ale že 
nám ho dost zbylo i na příští měsíce tohoto roku. Nebo jste se snad při 
některém setkání rozcházeli se slovy: “Tak zase za rok!”? 
                                                                                    (Oto Tichý, Merklín)

Mateřské centrum Myška v Merklíně
Pro přeštické není mateřské centrum nic nového, ale pro merklínské zajisté 
ano. Proto jsme moc rádi, že se maminky s dětmi u nás na faře postupně 
“zabydleli”, líbí se jim tam a rádi tam chodí. Schůzky jsou vždy ve čtvrtek 
od 16,00. Program je vždy dopředu zveřejňován na nástěnce v obci i na 
webových stránkách. Předmětné stránky najdete na webové adrese 
www.mcmyska.cz. Jsou moc pěkně dělané. Doporučujeme ke shlédnutí. A 
pokud jste z Merklína či z blízkého okolí, určitě budete vítáni i na nějakém 
tom “tvořeníčku”.

Co je před námi
Lednovými modlitebními týdny zcela jistě církevní život neskončil. Takže 
dále si můžete přečíst malou průřezovou nabídku toho, co, kdo, kde, kdy 
atd. Předem se omlouvám, pokud tam nenaleznete zrovna tu “svoji” akci. 
Ale snad si i tak něco vyberete, případně budete inspirováni k hledání na 
jiných webových stránkách a v dalších médiích. Pravda, někdy není třeba 
chodit  daleko,  stačí  jen  pozorně  poslouchat  ohlášení,  podívat  se  na 
sborovou nástěnku. A taky si nenechat pro sebe info o něčem zajímavém. 
Pro sbor nejlepší je pak najít dost času a sil k uspořádání něčeho vlastního. 
Jestli  se  vám  zdá,  že  ten  čas  opravdu  chybí,  tak  nezapomeňte,  že  už 
M.Luther měl pro případ “nabitého” dne řešení – modlit  se ráno o dvě 
hodiny více. Požehnaný únor vám všem! (O.T.)
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Uchem jehly 
Česká televize připravila nový cyklus pořadů s názvem Uchem jehly. V 
půlhodinových rozhovorech představí známé osobnosti, které ve svém 

oboru dosáhly něčeho významného a zároveň se zamýšlejí nad duchovním 
rozměrem lidského života. Celým cyklem budou diváky provázet střídavě 

dva moderátoři Z. Czendlik a P. Klinecký. Pavel Klinecký je farářem 
Českobratrské církve evangelické v Praze – Strašnicích. První díl z řady 

talk show uvede Česká televize v neděli 30. ledna v 17.15 hod. na 
programu ČT 2. Hostem Pavla Klineckého bude novinář a spisovatel 

Martin Komárek. (z www.e-cirkev.cz)

Benefiční ples Diakonie ČCE – stř. Radost 4.2. 2011 
od 20,00 hod. Kulturní zařízení ALFA, Americká 17, Plzeň 

Dovolujeme si Vás pozvat na benefiční ples Diakonie ČCE - střediska 
Radost v Merklíně. Rádi bychom Vám zpříjemnili zimní večer krásnou 

zábavou. K tanci bude hrát taneční orchestr Miroslava Novotného O 
zajímavé vystoupení se postarají také uživatelé střediska Radost a 

umělecká taneční skupina. Čeká Vás rovněž bohatá tombola, kde můžete 
mimo jiné získat výrobky pocházející z dílny střediska a půlnoční 

překvapení. Jste srdečně vítáni.

Den otevřenných dveří 
bude ve Speciální škole Diakonie ČCE v Merklíně ve středu 9.2.2011 v 

čase od 9,00 – 16,00 hod.

Národní týden manželství 2011
5. ročník Národního týdne manželství se bude konat ve dnech 
14.2. - 20.2. 2011. 
Mottem Národního týdne manželství 2011 je: Věrnost není slabost. 
Tak snadno mnozí manželé i manželky zapomenou na slib, který si dali ve 
svatební den, a ze zvědavosti, z nudy, nebo i proto, že věrnost považují za 
slabost, jej poruší. Věrnost není slabost, věrnost je odvážný čin a proto 
také něco stojí - znamená nezradit toho druhého, odolat pokušení, dodržet 
co jsme slíbili, chovat se odpovědně ke svému partnerovi, ke svým dětem. 
Ale věrnost se vyplatí. Váš tým NTM 
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Je škoda, že žádný z našich sborů se ani letos k  aktivitě NTM zřejmě 
žádnou akcí nepřipojí. Snad se tedy domluvíme alespoň na nějaké formě 
modlitební podpory.Pokud se mýlím v tom nepořádání žádné akce, budu 
vděčen za informaci, případně pozvánku. Merklínským pak připomínám 
možnost uskutečnění Manželského semináře (cca v březnu). Pamatujte na 
to ve svých plánech. V  Přešticích hodnoceno velmi kladně. (O.T.)

Přednáška prof. ThDr. Jakuba Trojana
Uskuteční  se  v  úterý  22.  února  od  17,00  v  modlitebně  sboru  ČCE  v 
Přešticích. Základním tématem bude Jan Palach, ale zcela jistě dojde i na 
farářování ve Kdyni a spoustu dalších zajímavostí.  Všichni jste  srdečně 
zváni. P.S. Bude postaráno i o žíznivé a hladové.

Celošumavské shromáždění 
Letošní první Celošumavské shromáždění se uskuteční v neděli 27. února 
tradičně  od  16,00  hod  v  prostorách  klatovského  Křesťanského 
společenství. Slovem by měl posloužit br. Jan Zpěváček (kazatel sboru CB 
v Sušici), hosty by měli být i dvě sestry ze sboru v Soulu. 
KS Klatovy se ke konci minulého roku přestěhovalo do nových prostor – 
nyní je najdete v Kolbenově ulici, v budově firmy JAMALL.

Merklínský sbor na Facebooku
Nevím nakolik je kdo z vás příznivcem využívání internetu (a konkrétně 
právě Facebooku). Toto téma bylo velmi zajímavě zpracováno v lednovém 
čísle Života víry, takže o tom nechci diskutovat na tomto malém prostoru. 
Takže spíš jen taková reklama na to, že náš sbor najdete i na té výše 
uvedené sociální síti - 
http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Merklinsky-sbor-
CCE/179899548697536
Takže i tam budete vítáni vy i vaše příspěvky. Pán s vámi se všemi!

------------------------------------------------------------------------------------------
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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