
Sborový zpravodaj – únor 2012
                       

Verš na únor
 „Všecko je dovoleno“ - ano, ale ne všecko prospívá. „Všecko je 

dovoleno“ - ano, ale všecko přispívá ke společnému růstu. Nikdo ať 
nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého. (1.Kor. 10,23-24) 

Milí bratři, milé sestry, vážení čtenáři,
   Autor úvodních veršů, apoštol Pavel, promlouvá jako velmi svobodný 
člověk: “Všechno mohu, všechno si mohu dovolit. Nic nemá na to, aby mě 
nějak omezovalo můj život.” Křesťanský život, život ve víře, život přijatý 
od Ježíše Krista - to je život  nesený a naplňovaný svobodou. Apoštol říká, 
že křesťanství není náboženstvím povinnosti, ale náboženstvím svobody. 
   Je velkou chybou, že na tenhle základní tón víry církev ráda a pravidelně 
zapomíná. A že mnoho křesťanů neumí dopřát svobodu sobě ani druhým. 
Křesťané  všech  konfesí  umí  sice  vyhlašovat  spoustu  zákazů a  příkazů, 
pravidel a nařízení, ale často neumí zvěstovat, žít a působit svobodně. A 
právě toto často působí na lidi mimo církve odpudivě.
   Pavel  píše  křesťanům,  kterým na  rozdíl  od  nás  nečinilo  potíže  této 
svobody užívat plnými doušky Oni se naopak tou svobodou téměř zalkli.
Proto už v 6. kapitole tohoto dopisu Korinťanům jízlivě podotýká:
“Všechno je mi dovoleno` ano, ale ne všechno prospívá. ,Všechno je mi  
dovoleno` ano, ale ničím se nedám zotročit.”
   Upnout se totiž na svobodu v tom smyslu, že si člověk jen kolem dokola 
opakuje  všechno  je  mi  dovoleno, může  vést  k  tomu,  že  se  darovaná 
svoboda obrátí v pravý opak. V otroctví, v otročení těm věcem, kterých si 
chtěl člověk libovolně užívat, jichž si chtěl bez omezení a odpovědnosti 
dopřávat. Neplatí to jen o pití či jídle, ale o čemkoli. Upnout se na to, co je 
mi  dovoleno,  čeho  všecho  si  mohu  užívat,  přivede  nakonec  člověka  k 
tomu, že ztratí  sebe sama. Ztratí  svoje kořeny i dobrý životní cíl.  A ze 
svobodného se rázem stane ubohá troska, zotročená svými vášněmi.
   Apoštol říká, že víra je nejen duchovní - ale i tělesná. “Nevíte, že vaše  
těla jsou údy Kristovými?”, píše. A když říká vaše těla, nemyslí tím jen 
žaludek či další orgány, ale všechno, co k tělesné, biologické a fyzické 
rovině našeho života patří. Jídlo, milování - i jakoukoli podobu vztahu k 
druhým lidem - jak je ve své každodennosti prožíváme. Každodenní práce, 
setkání, rozhovory, obstarávání živobytí, kontakty s druhými lidmi - tohle 
všechno není rovina života, se kterou víra nemá co dělat. Naopak, toho 



všeho se víra dotýká. I když nejsme v nedělním, ale v montérkách nebo v 
zástěře, i tehdy žijeme jako ti, jichž se týká Kristovo vykoupení. I tehdy 
zůstáváme údy jeho těla. 
   A to není povinnost, ale možnost. Totiž, že křesťan smí zůstávat Kristův 
nejen v neděli v kostele, ale všude, kam přijde. Svoboda, kterou nám Ježíš 
vydobyl, se týká i vztahů, do nichž pravidelně vstupujeme od pondělka do 
soboty.  Při   všech nejrozmanitějších  situacích  a  činnostech  smím vždy 
jednat jako svobodný úd těla Kristova. Jako ten, kdo přijal, zakusil, uslyšel 
a uvěřil, že mu patří vykoupení a vysvobození - a s tím i naděje a nový 
pohled právě na ten každodenní život. 
   To je možná nejpodstatnější rys křesťanské svobody. Že si ji smíme brát 
sebou všude, kam přijdeme. A především tam, kde by nám chtěly diktovat 
zaběhané  zvyklosti,  či  naše  vlastní  sobectví  nebo  sebedůležitost.  Ano, 
žijeme ve světě, kde se snadno prosazuje závist, lež, nevěra. Ve světě, kde 
se právě všem těmto podobným špinavostem mnozí ochotně podřizují. Ve 
světě,  kde  svobodu  lidé  nejdřív  zaměňují  za  bezhlavé  uspokojování 
vlastních potřeb a choutek. Ale to ještě neznamená, že bychom se tomu 
museli podřizovat, že by nám takové zvrácené poměry měly určovat  chod 
našeho vlastního života.  A už vůbec to neznamená,  že bychom si  měli 
stěžovat, zvedat prst a lacině nadávat.
   My přece smíme jít tímto světem jako svobodné děti Boží. Jako ti, jimž 
svobodu vydobyl Kristus. Jako nespoutaní svědkové Jeho spravedlnosti a 
velkorysosti. Jako ti, kdo svou svobodou druhé neválcují ani nezraňují - 
ale naopak je ke zdroji svobody pozvou. A i když je to cesta menšiny - má 
zaslíbení a skutečný cíl. AMEN
(podle kázání br. Petra Tureckého)

Liturgický kalendář:
5.2. - Septuagesimae (liturgická barva zelená)

Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale  
pro tvé velké slitování. (Daniel 9,18)

12.2. - Sexagesimae (liturgická barva zelená)
Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru. (Žd 3,15)

19.2. - Estomihi (liturgická barva zelená)
Hle jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je  

psáno u proroků. (Lukáš 18,31)
26.2. - Invocavit (liturgická barva zelená)

Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. (1. Janova 3,8 b)



Judaismus
8. Švat 5772 -  6. Adar I. 5772
15.Švat (8. únor) – Tu bišvat  - Nový rok stromů - V Izraeli touto dobou 
začínají kvést ovocné stromy a pomalu začíná jaro. V historii byl Tu bišvat 
spojen s předpisy o odvádění zemědělských dávek, dnes je zvykem na Tu 
bišvat sázet  nové stromy a napomáhat tak osidlování Erec Jisrael(Země 
Izrael).  Dále  je  zvykem pořádat  slavnostní  večeře  a  jíst  mnoho  druhů 
ovoce  a  jiných  plodů,  mezi  kterými  by  nemělo  chybět:  víno,  fíky, 
granátová  jablka,  olivy,  datle,  pšenice  a  ječmen.  Jíme-li  na  Tu  bišvat 
ovoce,  snažíme  se  tím  napravit  hřích  prvních  lidí,  kteří  snědli  plod 
zakázaného Stromu poznání.     (www.mezikulturnidialog.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!



Zprávy ze staršovstva 
Umístění ukazatele/reklamy na zeď sborové zahrady (kadeřnictví v DPS) 
– staršovstvo nesouhlasí. 
Spolupráce – s novou Diakonií – západ – středisko Radost Merklín. Náš 
odmítavý postoj ke spojení středisek i nadále trvá. Domníváme se, že nově 
zavedená změna vztahu mezi ČCE a Diakonií je krok špatným směrem.
Přízemí – rekonstrukce: rozšíření soc. zázemí – budeme postupovat dle 
možností sdružení Aktivios a spolupráce p. účetní Bělohlavé.
Výroční  sborové  shromáždění –  termín:  25.03.  –  ohlášení  11.03.  + 
seznam členů s hlasovacím právem.
Noc kostelů – aktivní zapojení našeho sboru (br. far.) – 1.6.2012, v kostele 
sv. Ambrože na Vícově (dohodnout program). Zastávka v naší modlitebně.
Dar ze  Západního  sboru v  Plzni (cca  7  tis.  Kč)  –  vzájemné  setkání 
staršovstev po Velikonocích. Detaily domluví br. farář.
Nová  modlitebna  –  určitě  ano  / co  nejskromnější  !  Založit  účet  na 
financování stavby: „modlitebna“.
Směřování sboru v r. 2012 – prohloubení duchovního života – větší důraz 
na modlitbu; předání víry mladším. Odpovídá staršovstvo.
Příští jednání staršovstva – úterý 21.2.2012 v 19:15.

Témata na přímluvy - naši nemocní, směřování sboru, nová modlitebna, 
opravy 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 únoru:
5.2. -  br.f. Jan Satke (kaz. st. Klatovy – br. Tomáš Živný)
12.2. - br.f. Jan Satke – dětské bohoslužby s vysluhováním sv.Večeře Páně 
-         (kaz.st. Klatovy – br.f. Jan Satke)
19.2. - ses. Kupfová (kaz.st. Klatovy – br.f. Jan Satke)
26.2. - br.f. Jan Satke (kaz.st. Klatovy – br.f. Jan 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:
Kazatel pro merklínský sbor – hledat faráře, ordinovaného presbytera, 
pastoračního  pracovníka?  Na  lednovém staršovstvu  probrány  výhody  a 
nevýhody různých variant. Nakonec zvoleno rozšíření inzerátu s tím, že 
rozhodnutí  přijmeme  až  podle  případných  přihlášených  zájemců.
Každopádně by na faře měl bydlet člověk, který může sloužit kázáním.
Kandidatura br. Miloše Poppa pro Merklín. Sbor se s br. Poppem mohl 
seznámit při jeho přednášce 7. ledna. Reakce členů sboru jsou nejednotné. 
Bylo  by  třeba  podrobnější  rozhovor  a  vyjasnění  některých  důrazů  ve 
službě.  Br.  Popp  dostal  základní  informace  o  možnostech  služby  a 
kandidaturu zvažuje. Br. Satke jej bude kontaktovat s dalšími informacemi 
o možnosti služby pastoračního pracovníka.
Budoucí financování církve –  br. farář seznámil přítomné s vyjádřením 
br.  synodního seniora  J.  Rumla a náměstka  syn. kurátorky P.  Stolaře  z 
Českého bratra (1/2012) k možné restituci církevního majetku. Je zřejmé, 
že  se  odvody  do  personálního  fondu  budou  zvyšovat  (souvisí  se 
zvyšováním obětavosti  členů sboru),  sbory  se  případně budou slučovat.
Myšlenka – existence mimo struktury ČCE.
Rezignace na funkci staršího – na únorovém jednání staršovstva podal 
br. Oto Tichý  rezignaci na místo staršího ve sboru z důvodu životní krize. 
Na  uvolněné  místo  nastoupí  náhradník  (ses.  Michaela  Wildová).
Rezignací tak rovněž zaniká možnost duchovní služby ve sboru – kázání 
Slova  a  vysluhování  svátostí  (br.  Tichý  přestal  být  presbyterem).
Bude zachována služba tvorby Sborového zpravodaje, spravování sborové 
pošty, informace ve skříňce u vchodu a provozní věci dle potřeby.
Služba  vysluhování  večeře  Páně  –  vysluhování  večeře  Páně  bude 
zaručena 1x do měsíce, při přítomnosti ordinovaného kazatele i vícekrát.
Pronájem kanceláře – návrh pronájmu br. Nozarovi.



Účet u FIO banky – bude zřízen po shromáždění potřebných dokumentů.
Diakonie  –  sbor  uvítá  vznik  poradních  skupin  na  úrovni  bývalých 
středisek  –  umožňuje  kontakt  rodičů,  členů  sboru  i  dalších  zájemců se 
zařízením. Preferuje otevřené společenství – ne volené členství.
Příští jednání staršovstva bude v  pátek 2.3.2012 od 19,00.

Témata na přímluvy - naši nemocní, hledání nového kazatele či 
kazatelky (případně věřící rodiny s dětmi), 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 únor: 
5.2. - br.f. Jan Šoltész – s vysluhováním sv. Večeře Páně
12.2. - br. Tomáš Živný
19.2. - br.f. Jan Satke – s vysluhováním sv. Večeře Páně
26.2. - br. Tomáš Živný

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: 
6.-10. února - jarní prázdniny – dovolená s.farářky 
19. února – hostem ve Kdyni br.f. J. Šoltész - bohoslužby s VP 
(ses.f. Zapletalová pozvána do Třebíče vést dětský sborový den) 
Manželé Václavovičovi projevili zájem o Velikonoční koncert Radosti v 
našem sboru. Staršovstvo s jejich návrhem souhlasí a doporučuje soboty 
před a po Velikonocích (31.3. nebo 14.4). 
Z lůna sborů Domažlice – Kdyně vzešel návrh společných bohoslužeb. 
Výhled je založení každoroční tradice, kdy se hostitelský sbor pravidelně 
mění. V roce 2012 kdyňský sbor přivítají Domažlice. Společný termín 
domluven s Domažlicemi na neděli 13.5.2012 v Domažlicích od 09.30. 
Ses. f. Zapletalová by ráda na jaře připravila setkání „vánočních 
herců“ nejlépe červen 2012. Neučesaná představa je: hry, písně, táborák. 
Zváni jsou samozřejmě také rodiče a členové sboru. 
Br. kurátor Jaroslav Nový podal k 31.01.2012 rezignaci na post kurátora 
kdyňského sboru ze zdravotních důvodů. Po domluvě se staršovstvem 
sboru datum své rezignace posunul až do Výročního sborového 
shromáždění v březnu 2012. 
Staršovstvo zvolilo za místokurátorku sboru ses. Danuši Janečkovou.

Další schůze staršovstva 18.02 2012.

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 15.15h do kanceláře k biblické hodině pro 
děti. Dospělí jsou zváni k biblickým hodinám ve čtvrtek v 17.15 na faru.
☺V únoru se však biblická hodina pro dospělé nekoná.☺
☺V týdnu 6. 2-10. 2. jsou Jarní prázdniny a prázdniny také přijdou na 
evangelickou faru.☺ Přijměte proto pozvání ke společným setkáním až od 
neděle 12. 2. 2012
Ve čtvrtek 16. 2. v 18h je pravidelná schůze Staršovstva
Ve středu 22. 2. v 15h se koná Kavárnička na faře ( nejen )pro dříve 
narozené. - Z Moskvy do Vladivostoku.
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 farářku 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:
5.2. -  ses.f. Daniela Zapletalová 
12.2. - ses.f. Daniela Zapletalová
19.2. - br.f. Jan Šoltész (s vysluhováním sv. Večeře Páně)
26.2. - ses.f. Daniela Zapletalová (s vyshováním sv. Večeře Páně)

K a v á r n i č k a 
n a   f a ř e

( n e j e n )
p r o   d ř í v e   n a r o z e n é

ve středu 22. února 2012  v 15.00 hodin 
sborový dům ČCE (Dělnická 359)   

z Moskvy do Vladivostoku

Program: vyprávění a promítání fotografií z cesty 
po Transsibiřské magistrále
( Daniela Zapletalová Grollová, farářka sboru ČCE ve Kdyni)

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

mailto:email.kdyne@evangnet.cz

