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Verš na červen
Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdežto ten, kdo je skoupý, mívá 

nedostatek. (Přísloví 11,24)

Milé sestry, milí bratři, vážení čtenáři,                                                  
   V Markově evangeliu čteme v oddílu 6,30-34 v příběhu o nasycení 
velikého zástupu o divu, o zázraku, který se děje i dnes. Ježíš z mála tvoří 
mnoho a nasytí ty, kdo mají hlad.

Pán Ježíš chce, aby si učedníci odpočinuli. Před nedávnem byli vysláni 
do světa, aby kázali a uzdravovali. Teď jsou zpět, unavení, vyčerpaní a 
mají toho mnoho co vyprávět. A tak odjeli lodí na pusté místo. V klidu se 
najíst, být chvíli sami se svým učitelem a znovu načerpat sílu. 

Jenže lidé na břehu vidí Ježíše a učedníky odjíždět. A jako neodbytné 
děti běží za nimi, běží pěšky po břehu, a na místě, kam mířil Ježíš, byli 
dřív než on. 

 „Když Ježíš vystoupil,  uviděl zástup a bylo mu jich líto, protože byli  
jako ovce bez pastýře. A začal je učit mnohým věcem.“ Bylo mu jich líto. 
Ježíš vidí jejich touhu být s ním, vidí jejich osamělost a ztracenost, o které 
možná ani sami nevěděli. Jsou jako ovce bez pastýře, dezorientovaní, cosi 
hledající,  snad  záchranu,  smysl,  naději.  A  přesto,  že  jich  bylo  veliké 
množství, byli jeden vedle druhého sami. Samota ve velkém davu.

Ježíš je pohnut soucitem. To je ten první, základní Boží postoj k člověku. 
Bůh se setkává s člověkem, který hledá,  ptá se,  za něčím či  za někým 
utíká, který doufá, že někde najde odpověď a pokoj. Bůh tohoto člověka 
nenapomíná, neopravuje, nezlobí se na něj, jak svoje hledání vede. Bůh s 
námi soucítí, cítí lítost nad naší ztraceností, cítí k nám lásku. Neobrací se k 
nám zády, ale oslovuje nás, mluví s námi.  

A Ježíš je začal učit.
Jenže čas pokročil, je doba k jídlu. Učedníci na to upozorňují Ježíše. Je 

pozdě, ať si lidé jdou nakoupit něco k jídlu! Kolem jsou vesnice a nějaké 
dvory, to je možnost, že by se nějaké jídlo dalo pořídit. Ale Ježíš s tím 
nesouhlasí. Mají se zase rozběhnout každý sám? Zase každý sám hledat, 
kde  by  se  nasytil?  Obrací  se  k  učedníkům  a  upozorňuje  je  na  jejich 
odpovědnost. Vy jste už něco přijali, tak teď dejte. „Dejte vy jim jíst!“

Učedníci nechápou. Peníze sice mají, ale to zdaleka na chleba pro tak 
velký dav nestačí. Jak si to Ježíš představuje? 



Jinak  si  to  představuje.  Nechte  peníze,  nechoďte  nikam nic  kupovat. 
Dejte  z toho,  co máte.  Učedníci  nerozumí.  Spočítají,  co je  k dispozici. 
Někde  něco mají,  pravda  pro  vlastní  potřebu.  Chtěli  se  přece  původně 
najíst.  Je tady pět chlebů a dvě ryby. To ale v žádném případě nemůže 
stačit  pro všechny! Máme sotva pro sebe,  jak bychom z toho mála,  co 
máme mohli dát jiným? Učedníci vidí, jaká je reálná situace. A to, co vidí, 
jim bere naději.  Hledí  na to, co je  vidět,  co lze spočítat,  a to jim bere 
odvahu k činu.

Ježíš  musí  sám  převzít  iniciativu.  Stává  se  pastýřem  ztracených  a 
hostitelem hladových.  Nechá lidi,  aby se posadili  na zelený trávník,  po 
skupinách, tak aby na sebe při jídle viděli. Aby nebyli každý sám za sebe, 
ale spolu. Na jedné veliké hostině. 

Ježíš bere to málo, co je, pět chudých placatých chlebů a dvě rybičky. 
Jako dobrý hospodář a hostitel se nejprve obrací ke svému Otci a prosí, 
děkuje, chválí Boha. Láme chléb, dává učedníkům, a ti rozdávají všem. 
Lidé  sedí  na  trávě  a  účastní  se  zvláštní  hostiny.  Není  tu  množství 
zvláštních pokrmů, jen chleba a  ryby,  ale přesto jsou všichni  nasyceni. 
Nikdo už nemá hlad. Na všechny se dostalo, a ještě zbylo. Dvanáct košů 
zbylých nalámaných chlebů a ryb sebrali. Kdyby přišli ještě další lidé, i 
oni dostanou. Každý se vejde na hostinu pastýře, který nenechá své ovce, 
aby se rozprchly osamělé a hladové. Sytí je a tvoří z nich společenství, 
které se najednou dokáže dělit o to málo, co má. Amen!

(Daniela Zapletalová, Kdyně)

Liturgický kalendář:
1.6. -Nanebevstoupení Páně (liturgická barva bílá)

Až budu vyvýšen ze země,přitáhnu všecky k sobě. (Jan 12,32)
5.6. – neděle Exaudi (liturgická barva bílá) 

Vyslyš mne, Hospodine! (Žalm 27,7)
12.6. - Neděle svatodušní (liturgická barva červená)

Ne silou, ani mocí, ale Duchem mým, praví Hospodin zástupů.  
(Zachariáš 4,6 K)

19.6. - Neděle svaté Trojice (liturgická barva bílá)
Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů, plná jest všecka země slávy 

jeho.(Izaiáš 6,3 K)
26.6. - 1. neděle po sv. Trojici (liturgická barva zelená)

Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. (Lukáš 10,16)



Judaismus:
28. Ijar 5771 -  28. Sivan 5771 
6. sivan (8. červen), a mimo Izrael i 7. sivan, slavíme biblický 
poutní svátek Šavuot jako oslavu darování Tory. Podle midraše byl 
celý svět stvořen s podmínkou, že Izrael 6. sivanu přijme na Sinaji 
Toru. Proto se v první kapitole Tory píše: „…a byl večer a bylo ráno 
ten den šestý." Jaký šestý den zdůrazňuje zájmeno „ten"? Šestý den 
měsíce sivan, kdy se rozhodne, bude-li svět uchován nebo se vrátí do 
stavu pusta a prázdna jako před začátkem stvoření. Podle jiného 
výkladu nabízel Bůh nejdříve Toru jiným národům. Jišmael, syn 
Abraháma a služebné Hagar, odmítl, protože se nechtěl vzdát 
krádeží, Ezau se odmítl vzdát zabíjení a Lotovi potomci si nedokázali 
představit svůj život bez smilstva. Jen Izrael nabídku neodmítl. 
Naopak. Přijal Toru bez výhrad se slovy: Naase venišma. /Budeme 
tak konat a budeme se učit/
(podle webu federace židovských obcí – www.fzo.cz)

             
Historický kalendář

4.6.1989 - čínská armáda tvrdě potlačila prodemokratické protesty na 
pekingském náměstí Tchien -an-men, zabito bylo více než 3000 převážně 
mladých lidí
7.6.1421  - Čáslavský sněm - Čtyři pražské artikuly
14.6.1940 - do vyhlazovacího koncentračního tábra v Osvětimi přijel první 
židovský transport
15.6.1415 - kostnický koncil vyhlásil dekret proti přijímání pod obojí; 
návrh na přijímání pod obojí podal český teolog Jakoubek ze Stříbra
15.6.1520 - Martin Luther byl papežskou bulou exkomunikován z církve a 
jeho spisy byly odsouzeny ke spálení
18.6.1722 – započala výstavba Ochranova
21.6.1621 - poprava 27 účastníků stavovského povstání
21.6.1949 - komunisty byl popraven generál Heliodor Píka, byla to první 
justiční vražda v ČR
25.6.1530 - sněmu v Augsburku předloženo luterské vyznání
27.6.1950 - v pankrátské věznici v Praze byly popraveny čtyři oběti 
vykonstruovaného komunistického procesu - politička (a členka ČCE) 
Milada Horáková, publicista Záviš Kalandra, bývalý majitel dolů 
Oldřich Pelcl a strážmistr SNB Jan Buchal



Přeštice

Narozeniny v měsíci červnu oslaví:
Kristýna Satková, Přeštice, 3.6.2004
Alois Skála, Dobřany, 4.6.1936
Antonín Špaček, Přeštice, 7.6.1956
Jaroslav Louda, Horšice, 10.6.1923
Dora Satková, Přeštice, 13.6.1980
Miloslav Šerý, Přeštice, 17.6.1957
Miloslav Mazanec, Klatovy, 26.6.1927
Klára Satková, Přeštice, 28.6.2006
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva 
Výběr malířské firmy (3 nabídky – Krs, Falout, Szewczyk). Po podrobné 
diskuzi staršovstvo jenomyslně doporučilo zakázku firmy Szewczyk.
Žádost o studijní volno – fará :  J.Satke.  3 m síce  –  ervenec  –  zá í  201 1 .ř ě č ř  
Umo u j í  ády  CE  ( ád  pro  kaza te le,  l.2,  odst.  5). D vod  –  osobn í  ižň ř Č Ř č ů  
rod i n né  vy erpán í.  Náp l  –  tvo r ba  in fo r m a í h o  mate r i á l u  o  sboru  (cca  40č ň č  
stránek,  v  rámc i  pro je k t u  P eshran i n í  spo l u p r á ce,  pro  vý r o í  sboru  –ř č č  
30.10.201 1 ;  ví ce ja z y né  –  ang l i c k ý  a n meck ý  sumá ). B hem  prázdn i n  ječ ě ř ě  
menš í  sboro v ý  pro v o z,  nep í tom n o s t  fará e  tol i k  sbor  nezat í í,  nav í c  sborř ř ž  
ušet í  cca  5000,- K  na  náhradác h  a  pro v o z n í c h  nák la dec h.  Staršo vs t v oř č  
ádost  jednom y s l n  schvá l i l o .ž ě

Pokladní  sboru –  staršo vs t v o  souh las í  se  zm nou  pok l a d n í  mís t oě  
K. V o l f o v é  –T.Hoš á l k o v á  (veden í  pok l a d n y  sboru,  se  všem i  práv y  ať  
pov i n n o s t m i).  Rev i z o r e m  ú etn i c t v í  je  sestra  J.  Duch k o v á  (Klato v y).č  
Ú etn í  z stává  ses. J.Šalomo v á  (Merk l í n).č ů
Petice –  za  zacho v án í  hran i c  pro  zách ran u  ivo ta  p ed asn  narozen ý c hž ř č ě  
d tí  –  staršo vs t v o  souh las í  s textem  „pet i ce“  a dopo r u u j e  o  ní  in f o r m o v a tě č  
v  oh láškác h  a vys ta v i t  vys ta v i t  j i  k  podp is u  v  P ešt i c í c h  i  K la t o v e c h.ř
Den matek –  p íp ra va:  Staršo vs t v o  dopo r u u j e  obda r o v á n í  mam i n e kř č  
ky t i k o u  p i  bohos l u - bách.  Za j i s t í  br.  Szewc z y k  – d ku jeme  !č ř ž ě
Dopis sborům CE  –  staršo vs t v o  jednom y s l n  schva l u j e  tex t  upra venéh oČ ě  
dop isu  o  p íp.  f inan .  pomo c.ř č
Občasník Poradního odboru pro evangelizaci a misii (A.M.Satke) – 
zaslat informace o misii v Přešticích.
Sbírka HDL (velikonoce) – vynesla celkem 1680,- Kč 



Vyjednána půjčka od SR – ve výši dotace z EU, peníze přijdou začátkem 
května (půjčka 290 000,- Kč + úrok 2 %).
Příští jednání staršovstva – úterý 3.5.2011 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 červnu:
5.6. - br.f. Jan Satke (kaz. st. Klatovy – br. Živný)
12.6. - br.f. Jan Satke (kaz.s. Klat. – br.f. Satke)                        
19.6. - br. Oto Tichý (kaz.st. Klatovy – br. Tichý) 
26.6. - br.f. Jan Satke (kaz.st. Klatovy – br.f. Satke)

     
                                                                                                    

Merklín

Narozeniny v měsíci červnu oslaví:
Pavel Novák, Klatovy, 6.6.1958
Jaroslav Kodl, Borová, 6.6.1951
Václav Volf, Horušany, 8.6.1922
Lydia Melíšková, Chotěšov, 20.6.1938
Karel Hes, Merklín, 26.6.1928
Božena Kydlíčková, Stod, 26.6.1935
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva:
Biblická  hodina v pátek 3.6.  nebude –  navštíví  nás  br.f.  Karel  Šimr, 
který nám připraví praktický náhled do limské eucharistické liturgie, t.j. 
budeme mít “malé” bohoslužby s VP – od 18,00 hod.



Vytápění objektu –  br. Šalom domluví s p. Kudíkem zapojení kotle na 
uhlí do topného systému, včetně výměny oběhového čerpadla-
Komise  pro  výběr  stavební  firmy –  v současné  době  upřesňují  svou 
nabídku dvě firmy..
Velikonoční  dopis  –  byl  včas  vytvořen  a  rozeslán,  na  účet  postupně 
přicházejí drobné platby saláru.
Působení  Tomáše  Živného  v  našem  sboru  –  na  Synodní  radu  bude 
odeslán oficiální dopis s popisem současného stavu (br.Satke).
Žádost  na  seniorátní  JJ  – před  podáním nové  žádosti  je  třeba  dodat 
vyúčtování využití loňského daru (br. Šalom a br. Satke).                
Rozdělení zodpovědnosti: zahrada (květiny, tráva, stromy) – ses.Wildová 
a  Tichá;  pořádek  ve  sborových  prostorách  (kostel,  malá  modlitebna, 
schody, chodba, WC) – ses.Tichá a Wildová; kancelář – br.Tichý a Živný; 
drobné opravy objektu, úklid chodníku (zametání sněhu, listí) –br.Živný 
péče o bytové prostory – br. Živný; topení v kostele – br. Nozar a Šalom. 
Zodpovědnost neznamená udělat sám. Podílet se musí dle potřeby a 
svých možností a schopností také ostatní bratři a sestry!           
------------------------------------------------------------------------------------------
Příprava oslav 80. let od otevření kostela: 
V neděli 19.6. slavnostní shromáždění (kázat bude br.f. Petr Čapek, ostatní 
faráři se dle další domluvy zapojí do programu bohoslužeb – vedení, 
modlitby, vysluhování sv. Večeře Páně atd.) - členy sboru prosíme o 
zajištění občerstvení  po bohoslužbách. Oběd pro pozvané hosty (cca 25) 
bude zajištěn v restauraci u Josefa (br. Šalom).                                   V 
pondělí koncert Spirituál kvintetu. I tentokrát  prosíme členy sboru o 
zajištění malého občerstvení. Guláš na večeři pro muzikanty přípraví  br. 
Cuchal s manželkou. 
Pozvánky a plakáty na obě akce, komunikace s hosty – br.Tichý. 
V sobotu 11.6. bude společný úklid sborových prostor a zahrady. 
Příští jednání staršovstva bude v  pátek 10.6.2011 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 červen: 
3.6. - pátek od 18,00 - “Limská eucharistická liturgie” - br.f. Karel Šimr
5.6. - br. Tomáš Živný
12.6. - br. Tomáš Živný 

19.6. - slavnostní bohoslužby – kázáním poslouží br.f. Petr Čapek
26.6. - br. Oto Tichý

Kde se vzala a co tedy je limská eucharistická liturgie 
V roce 1982 se konalo generální shromáždění Světové rady církví (SRC) v 
Limě, hlavním městě Peru . Zároveň zasedala komise pro víru a církevní 
řády SRC, a sice asi 40 km od Limy, v nějaké katolické budově. Bylo tam 
asi sto účastníků v deseti pracovních skupinách a mezi nimi bylo i deset 
římsko-katolických teologů. Zabývali se tématy křest, eucharistie a úřad. 
To, že se dohodli, považovali mnozí za zázrak, za důkaz toho, že tam vál 
duch  svatý,  což  prohlásil  místopředseda  komise  Tillard,  dominikán  z 
Kanady. Kupodivu tam docházeli  ke spoustě konsensů. Na konci slavili 
společně  eucharistii,  podle  formuláře  Lima I.  Ti,  kteří  tam byli,  dojatě 
vyprávějí o atmosféře, která tam vládla. Já jsem měl možnost setkat se s 
německým evangelickým teologem jménem Klaus Meyer zu Utrup, který 
je jedním z teologů limské anafory, byl od počátku u toho. Spolu s jiným 
Němcem, salesiánem jménem Michael Jungo vydali knížku, ve které je 
jednak  otištěná  celá  Limská  liturgie  se  vším  všudy  (i  s  notami,  ale 
německy),  a  jednak  je  tam pasáž  o  teologii  celé  Limské  liturgie  i  její 
anafory. Klaus Meyer zu Utrup zde píše i o tom, za jakých okolností tato 
litugie vznikala. Nepíše zde však detaily, např. zda katolíci přijímali. Ale 
jednoznačně byli u toho a měli  rozhodné slovo. Limská liturgie,  kterou 
tedy vypracovala ona komise pro víru a řád SRC, se chytla u členů ÚV 
SRC (Zentralausschuss) natolik, že jeho zasedání v Ženevě v říjnu 1982 
končilo slavením podle formuláře Lima II, rovněž za pohnuté atmosféry. V 
roce 1983 se slavila Limská liturgie na GS SRC ve Vancouveru. Otázka 
intercommunia je vůbec velmi zajímavou. My se totiž setkáváme s tím, že 
se  na  oficiální  linii  ekumény  intercommunio  spíše  netrpí  -  avšak  na 
shromážděních SRC, kde jsou přítomni i římští katolíci, se společně slaví 
už  od  roku  1954.  Události  kolem  Limy  však  nastartovaly  touhu  po 
společném slavení eucharistie, která se do té doby se moc neprojevovala. 
Všechny tehdy hodně oslovilo pojetí církve jako společenství poutníků a s 
tím spojené slavení eucharistie jako posila na cestě k jednotě. 
Teologické pozadí - Pro teology, kteří stáli u zrodu Limské liturgie, bylo 
důležité nejen důkladné studium Bible, ale i dobového pozadí, církevních 



otců a také pozadí židovské tradice, ve které žil Ježíš. A to společné, co na 
těchto polích znovuobjevili, se nezakotvilo pouze v teologických pojmech, 
ale společně se to také přináší Bohu v modlitbě, ve službě Slova i svátostí. 
Hlavním tvůrcem Limské liturgie je Max Thurian, bratr z Taizé, který má 
za  sebou  kromě  pečlivého  studia  starocírkevní  tradice  i  vlastní  žitou 
zkušenost  z  původně  protestantské  komunity,  která  se  přijetím 
římskokatolických bratří stala později ekumenickou. 
Studium zmíněných pramenů vedlo  tvůrce  k  celostně-biblickému pojetí 
eucharistie,  které  se  zakládá  na  tom,  že  Ježíšova  poslední  večeře  byla 
součástí židovské slavnosti Paschy s těmito různými modlitebními prvky: 
žehnání  chleba  a  vína,  připomínání  Božích  spásných  činů,  chvála  a 
vyznání důvěry  v  prosebné  modlitbě.  Proto  také  slavení  eucharistie  v 
prvotní církvi sestávalo z díkčinění a připomínky Božího spásného činu v 
Ježíši Kristu, v Jeho utrpení, smrti a vzkříšení. 
(z referátu D.Hellera na setkání Evangelické liturgické iniciativy - Coena 
v Chocni v r. 2003, převzato z webu http://coena.edunix.cz/)

Kdyně na Šumavě

Narozeniny v měsíci červnu oslaví:
Ladislava Zemanová, Kdyně, 4.6.1951
Danuše Kaufnerová, Kout na Šumavě, 13.6.1965
Josef Sedláček, Všeruby, 15.6.1956
Marie Praštilová, Hluboká, 18.6.1935
Jana Němcová, Kout na Šumavě, 21.6.1948
Renata Kováčová, Kdyně, 23. 6. 1954
Anna Fialová, Kdyně, 24.6.1944
Božena Potužníková, Hyršov, 30. 6. 1954
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva: 
Hostinské pokoje jsou vymalovány, je třeba dokončit úklid a nastěhovat 

nábytek. Při malování se vyhodily koberce z pokojů azakoupily se 
nové ( náklady na malování vyšly na 3 393 Kč, koberce  6 234 Kč = 
9 627 Kč - vešli jsme se do částky 10 000 Kč, vyplacené z pojistky).

   Během června proběhne koncert pěveckého sboru Radost ze ZŠ. Paní 
učitelka J. Václavovičová navrhla termín v sobotu 18. června v 19 h.



   Rádi bychom pozvali do našeho sboru br. M. Francouze z Přeštic s 
přednáškou  o  Izraeli.  Pozvání  budeme  směřovat  na  podzimní  měsíce. 
( říjen?). 
   Ses.  farářka přislíbila  povídání o své návštěvě českých bratrských 

sborů na Ukrajině. Termín přednášky bude v prázdninovém čase.
   V týdnu od 30. 5. 2011 nebude biblická hodina. Sejdeme se ve svátek 

Nanebevstoupení  Páně k bohoslužbám s vysluhováním sv.  Večeře 
Páně. Bohoslužby se konají ve čtvrtek 2. 6. 2011 v 17.00 h. 

   Bohoslužby na Svatodušní neděli  12. 6. 2011 budou spolu s dětmi a 
při bohoslužbách bude vysluhována svatá Večeře Páně.
Příští schůze staršovstva bude  9. června v 18h.

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 červnu:
2. 6. - čtvrtek - Nanebevstoupení Páně - ses. f. Daniela Zapletalová 
bohoslužby s vysluhováním sv. Večeře Páně
5. 6. - ses. f. Daniela Zapletalová
12. 6. - Svatodušní neděle - ses. f. Daniela Zapletalová spolu s dětmi sboru 
bohoslužby s vysluhováním sv. Večeře Páně
19. 6. - ses. f. Daniela Zapletalová  bohoslužby s vysluhováním sv. VP
26. 6. – br. f. J. Vokoun? ( prozatím nepotvrdil svou účast)
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Neděle 12. června na náměstí v Přešticích
Tato neděle  nebude tentokrát  jen  ve znamení  přeštické pouti.  I  když v 
rámci  odpoledního  programu  bude  v  15,00  odhalena  dokonce  pamětní 
deska k výročí 300 let trvání těchto poutí – původně a hodně dlouho to 
byly  poutě  k  obrazu  Bolestné  Panny  Marie  Přeštické.  To  proč  sem 
vkládáme toto upozornění má jiný důvod. V rámci konání poutě proběhne 
na náměstí od 16,30 hod koncert skupiny EXUSIA z Domažlic.
Pokud máte rádi dobrou křesťanskou muziku, tak si určitě nenechte ujít 
toto vystoupení. Chvály v jejich podání jsou zpívány nejen srdcem, ale je 
to  navíc  podloženo  i  velkou  hudební  a  pěveckou  kvalitou.  Mnozí  se 
shodujeme v  tom,  že  v  plzeňském kraji  je  o  něco málo lepší  snad jen 
FILIA Karla Řežábka. A ta má renomé celorepublikové.
Akci  pořádá  Křesťanské  společenství  Přeštice  a  tak  se  tam navíc  jistě 
potkáte i s někým, koho vídáte rádi, ale už se vám to dlouho nepovedlo.

Farní sbor českobratrské církve evangelické

  v Merklíně u Přeštic
vás zve na Slavnostní shromáždění, které 

se bude konat 
v neděli 19. června 2011 od 09,00 

jako připomínka 80 let od slavnostního otevření 
Husovy kaple

Hlavním kazatelem bude br.f. Petr Čapek
Vedením shromáždění a vysluhováním Svaté Večeře Páně 

poslouží ses.f. Marie Reyter (Matzenauerová), 
br.f. František Pavlis a br.f. Luděk Korpa

Čestnými hosty budou i mnozí další, kteří náš sbor administrovali, 
případně v něm i dalším způsobem sloužili (slovem nebo hudbou).

Po shromáždění bude u občerstvení příležitost k rozhovorům a 
vzpomínkám. Odpoledne bude možno navštívit zařízení střediska diakonie 

Radost v Merklíně a Základní školy speciální Merklín.



Spirituál kvintet
BENEFIČNÍ KONCERT 

pondělí 20. června 2011
od 19,00 hod

Evangelický kostel v Merklíně 
 

Vstupné formou co nejvyššího dobrovolného příspěvku 

Výtěžek koncertu bude rozdělen rovným dílem mezi
Středisko Diakonie ČCE Radost v Merklíně
a Základní školu speciální DČCE Merklín

Koncert pořádá sbor Českobratrské církve evangelické v Merklíně u Přeštic 
v rámci připomínky výročí 80 let od otevření novostavby evangelického kostela.

www.merklin.evangnet.cz, e-mail: merklin@evangnet.cz, 
tf 721237733 (br. Tichý), 603862544 (br.Šalom), 739244735 (br. Živný)

Na těchto kontaktech si můžete domluvit rezervaci míst.

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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