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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,   
jste zvyklí na tomto místě číst malé zamyšlení nad heslem měsíce. Ale pro 
tentokrát učiníme vyjímku. Většině z vás se toto číslo dostává do rukou o 
Svatodušních svátcích, které patří mezi tři největší křesťanské svátky, ale 
přesto  jakoby  upadaly  v  zapomnění.  Proto  si  vám kromě  svatodušních 
kázání, která jste dnes měli možnost slyšet, dovolím nabídnout  ještě jedno 
malé kazatelské zamyšlení. Čtěte pozorně ….                                               
 Jsou svatodušní svátky. Téměř zapomenutá trojka z těch, které se počítají: 
Vánoce, Velikonoce a Svatodušní svátky. Sice se píší s velkým písmenem, 
ale do velikosti mají daleko. Proč? O Vánocích stromeček, o Velikonocích 
zajíček, vajíčko či beránek. A o letnicích? Jen ten vzduch - duch. A přitom 
se o Svatodušních svátcích narodila církev. Z mnoha jazyků se stalo jedno 
porozumění. Všichni, byť z různých konců římské říše, slyšeli evangelium 
a  rozuměli  mu.  Učedníci  byli  nadáni  schopností  mluvit  tak,  aby  hosté 
rozuměli. Změnilo se dávné prokletí babylónské věže, kterým se rozdělily 
jazyky  a  tedy  i  národy.  Tady  ten  Duch  dal  jednotu  v  rozmanitosti, 
respektoval  staré  rozdělení  a  přemohl  jej  novým  obsahem.  Bůh  je 
humorista, nedělá to bez vtipu. Žádná nostalgie po časech minulých.
     Ovšem: Necelých sto let  po Kristu už byl takový zmatek,  že se k 
vlastnictví  Ducha  pravdy  hlásilo  minimálně  devět  proudů.  Tedy  opět 
pořádný Babylón! A samozřejmě každý tvrdil, že má pravdu. Každý si to i 
přál, aby ji měl, protože by to bylo dobře, kdyby někdo vyvedl společnost 
z  toho  marastu.  Není  divu,  rozumíme  tomu,  bolest  zmatků  té  doby  je 
velice podobná dnešku. My to známe také ponořeni v nenávistné kampani, 
kde jeden před druhým křičí, že má pravdu (ducha pravdy) a ten druhý ne. 
Pro kterého ducha se máme rozhodnout? Čech se nerozhodne pro žádného, 
ale začne si dělat vtipy. Zvládne to s humorem nebo s nějakým úletem.
     Proto píše apoštol Jan do svého dopisu (1.J 4,1-6) polemické věty a 
odděluje  tím dva duchy,  dva přístupy.  Není  to  jednoduché a  zlehčující 
dělení. Nicméně ten, kdo bude prostě přemýšlet, najde cestu. Ten duch
pravdy, tedy my řekneme Duch svatý tvrdí, že Ježíš měl tělo. Že přišel v 
těle.  Dovolte  mi  dvě  poznámky:  Poprvé,  připadne  mi  to  úsměvné,  že 



evangelium najednou zdůrazňuje tělo. Právě to tělo je popisováno jinde 
apoštolem Pavlem jako protivník Ducha.  Pavel říká doslovně:  „Jestliže  
žijete podle t la, je vám souzeno zem ít; jestliže však Duchem usmrcujeteě ř  
iny t la, budete žít.“ č ě (Římanům 8, 13) a právě tělo Kristovo je důkazem 

pravosti Ducha. Je třeba rozumět podstatě doby, ve které se od obyčejného 
života v těle utíkalo. Vztah k práci, k odpovědnosti, k manželství upadal... 
Tělo lidi unavovalo. Lepší by byl i Kristus nehmotný! Nám je  gnostické 
u ení  č  už  téměř  nesrozumitelné. 
A podruhé: Všímám si,že obsahem vánoční idyly není děťátko, stromeček, 
jesličky. Ale to, že Kristus přišel a vzal na sebe lidské tělo. Bez toho by 
nebylo spásy. A pokud útočí někdo na Krista v lidském těle, pak útočí na 
nejzákladnější stránku věci. Kdybych toto rozvíjel, byla by z toho asi
nepříliš živá biblická hodina, ale smlčet jsem to nesměl. Je to velice 
podstatné. Spíše se však budu starat o to, co znamená pro naše obyčejné 
dny, že Kristus přišel v těle:

Pán Ježíš se narodil, znal tedy bolest zrození a Pán Ježíš umíral. Jeho 
smrt  byla  bestiální  vraždou,nicméně  i  kdyby  byla  pokojnější,  než  ji 
vykreslují všechny možné zdroje, kdyby to byla chladná justiční vražda, 
bylo  by  to  poznání  tělesné  smrti.  Mezi  zrozením  a  smrtí  víme  o 
hladu,žízni, nouzi bezdomovců. To vše Pán Ježíš dobře zná.
   Tedy i z naší strany jde o přijetí, že duchovní je vše v mém životě. Moje 
dětství a svět hry, první lásky a svět touhy. Duch svatý je tím hybatelem v 
mém  studiu,  v  mém  rozhodování  pro  práci,výdělek,  manželství, 
rodičovství.  Duch svatý s námi stárne! Vše, naprosto vše je duchovní a 
mělo by se přestat s vymezováním Božího vlivu do některých sfér.
   Skutečnost je ovšem jiná. Kdybych to měl ztvárnit obrázkem, bude to 
vypadat asi tak: Duch svatý v mnohých typech křesťanství je postiženým 
jedincem, který se sotva dovleče na vozíku, tedy na duchovním vznášedle 
do kostela  či  do  sboru a  po návratu  domů zase  klimbá  u  okna,  pokud 
ovšem  nemá  záchvaty  pláče,  smíchu,  mnohomluvnosti  a  více  méně 
neartikulovaného zpěvu, po nichž zase upadá do letargie.
   Pro mne to tak není  a nebude.  Duch svatý prolnul  do celého mého 
lidství. Kristus v těle, to znamená, že mu moje lidství nevadí. Ba, že se v 
něm vyžívá.
  Pán Ježíš za můj hřích umíral, vzal na sebe veškerou mou vinu. Duch 
svatý dovolí konečně říct, že jsem to či ono zavinil já. Jako marnotratný 
syn  si  s  Duchem  svatým  dopředu  předříkávám  svou  omluvu  a  pak 
přijímám trest. Ten syn také přijal, že bude poctivě pracovat na cizím, jen 
aby mohl  být  doma.  Být  pod vlivem Ducha svatého znamená přijmout 



odpovědnost a následky, které někdy bolí.
   Takže náboženství pod vlivem Ducha svatého je pravdivé. Nevykřikuje, 
že má pravdu, ale pravdivě si připouští skutečnost, pracuje na této zemi 
svýma rukama, pravdivě odpovídá na lidské bídy a stará se o to - na první 
pohled -  zbytečné tělo.  Tomu se říká diakonie,  péče o potřebné.  To je 
Duch svatý!
   To, co máme zde, to důležité tělo, které je důkazem Ducha, to je ale 
dočasné. Jen pro tuto zemi. Přece čekáme nové nebe a novou zemi. Proto 
svoje tělo nepotřebujeme ušetřit za každou cenu. Cílem není zůstat tady a 
být neopotřebený. Proto musíme jít do sporu. Křesťanství proslulo
netečností. Veškerá zbožnost se děje uvnitř svatostánků a navenek je cítit 
leda tak kadidlo. Nejde do sporu, nejde do zápasů o pravdu a právo. Velice 
si šetří své tělo a svou existenci a považuje to za duchovní způsob života. 
Kdežto Duch svatý dává všanc Kristovo tělo. Je si jist, že je připraveno
tělo slavnější! 
   Duch svatý dává jinou optiku. Jsou věci, které je třeba udělat, i kdyby to 
přineslo  potíže.  Například  pro  navrátilce  z  Babylóna  bylo  nutné  stavět 
Jeruzalém. A hodně se tím nadřeli a nadělali si nepřátele, ale jejich vůdce 
slyšel toto: „Toto je slovo Hospodinovo k Zerubábelovi: Ne mocí ani
silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. Čím jsi ty, veliká horo,  
před  Zerubábelem? Rovinou.  On  vynese  poslední  kámen  za  hlučného  
provolávání: ‚Jeruzalém došel milosti!“ (Zachariáš 4, 6nn)
   Pán Ježíš přišel v těle. To říká Duch pravdy. Proto Duch svatý vede k 
přijetí našeho lidství, vede k přijetí odpovědnosti za to, co jsme udělali a 
vede k naději, která přesahuje horizont tohoto světa. To je Duch svatý!
/z kázání br. Daniela  Kvasničky ze sboru CB v Říčanech u Prahy)

Liturgický kalendář:
3.6. -Neděle svaté Trojice (liturgická barva bílá)

Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů, plná jest všecka země slávy jeho.  
(Izaiáš 6,3 K)

10.6. – 1. neděle po sv. Trojici (liturgická barva zelená) 
Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. (Lukáš 10,16)

17.6. - 2. neděle po sv. Trojici (liturgická barva zelená)
Pojďte ke mně všickni, kteří pracujete a obtíženi jste,  

a já vám    odpočinutí dám. (Matouš 11,28 K)
24.6. - 3. neděle po sv. Trojici (liturgická barva zelená)

Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. (Lukáš 19,10)



Judaismus:
11. Sivan 5772 -  10. Tamuz 5772 
V tomto měsíci není žádný významný židovský svátek. Ale přesto je 
mnoho událostí, na které bychom neměli zapomínat. Jednou z nich je 
to,  že  14.  června  uplyne  72  let  od  chvíle,  kdy  do  vyhlazovacího 
tábora v Osvětimi přijel první židovský transport.  Do Osvětimi se 
letos  asi  nevypravíme,  ale  silným  zážitkem  může  být  i  návštěva 
Terezína, kde si tragické události holocaustu můžeme připomenout 
tak trochu jiným způsobem. Ale vyznění bude určitě i tak silné.

             
Památník  Terezín  spolu  s  muzeem  Beit  Terezín  (Izrael)  pořádá  ve  
spolupráci  s  Velvyslanectvím  České  republiky  v  Izraeli,  Claims  
Conference, The Ted Arison Family Foundation a Hewlett Packard

výstavu s názvem „Terezínská liga. Fotbal v terezínském ghettu“.

Expozice zachycuje historii kopané v ghettu Terezín, která se v něm hrála 
v letech 1942-1944. V sedmičlenných týmech zde hráli  amatérští,  ale i 
profesionální  fotbalisté,  kterým  přihlížely  tisíce  terezínských  vězňů,  z 
nichž většina zahynula v nacistických vyhlazovacích táborech. Výstava má 
za úkol prostřednictvím fotbalu připomenout hrůzy holocaustu a na jejich 
pozadí vyzdvihnout sílu života a lidskosti.

Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží v úterý  29. května 2012 ve 
12:30 hod. ve výstavních prostorách III. dvora Malé pevnosti v Terezíně. 
Zahájení  výstavy  se  zúčastní  řada  významných  hostí,  mezi  kterými 
nebudou  chybět  ani  přeživší  terezínského  ghetta  a  někdejší  ‚terezínští 
fotbalisté‘.  Očekává  se  také  účast  člena  současného  reprezentačního 
fotbalového  týmu.  O  hudební  doprovod  se  postará  houslový  virtuóz 
Alexander  Shonert.  Záštitu  nad  konáním  výstavy  převzala  Fotbalová 
asociace České republiky a na vernisáži v Terezíně nebude chybět ani její 
předseda Miroslav Pelta a generální sekretář Rudolf Řepka.

Výstava bude návštěvníkům přístupná ke zhlédnutí denně od 9 do 18 hod. 
až do 30. října 2012.

(více informací, včetně plakátu k vytištění, najdete například na stránkách  
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, 
Alois Skála, Dobřany, 
Antonín Špaček, Přeštice,
Jaroslav Louda, Horšice, 
Dora Satková, Přeštice, 
Miloslav Šerý, Přeštice, 
Miloslav Mazanec, Klatovy, 
Klára Satková, Přeštice,
Všem blahopřejeme a přejeme hojnost Božího požehnání! 



Zprávy ze staršovstva 
a) Výročí M.J.Husa  –  způsob připomenutí výročí  –  přednáška 
historika; prostor v Komunitním centru na náměstí, začátek července.
b) Společný oběd – neděle 20.05. – připravují – Mišterovi.
c) Modlitebna – Norské fondy – vývoj – br. kurátor podal informaci o 

jednáních, která jsou připravována ve spolupráci s p. poslancem Ing. 
Papežem na MK ČR.

a) R.Mazur – přijede v neděli16.9. – rozhovor o partnerství s pražským 
libeňským sborem.

b) Aktivios – žádost o grant na rekonstrukci a vybudování nového WC v 
přízemí sborového domu.

c) Vybavení zahrady (pro děti) – dle finanční situace; renovace 
(pískoviště), až poté pořízení dalších herních prvků 

d) Akce pro mládež – sjíždění Úhlavy – sobota 19.05. (ve spolupráci s 
YMCA)

e) Noc kostelů – 1.6. (pátek), program připravuje město Přeštice, účast 
J.Satke – slovo o přínosu křesťanství, závěrečné slovo. Od 21:00 hod 
večer, autobus z města.

f) Farář – dvoudenní studijní cesta – Selbitz, Německo (ve dnech 21. a 
22.05.- oficiální pověřený zástupce za ČCE). Staršovstvo schvaluje.

Jednání ukončeno  –  společnou modlitbou.
Příští jednání staršovstvo – úterý 12.06.2012 ; 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 - 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:
3.6. - br.f. Jan Šoltész (kaz. st. Klatovy – br. Živný)
10.6. - br.f. Jan Satke – dětská bohoslužba, s vysluhováním sv. VP 
…. ...  (kaz.s. Klat. – br.f. Satke)                        
17.6. - br. Mirija Francouz (kaz.st. Klatovy – br. Francouz) 
24.6. - br.f. Jan Satke – mládež (kaz.st. Klatovy – br.f. Satke)

     
                                                                                                    

Merklín

Narozeniny v měsíci červnu oslaví:
Pavel Novák, Klatovy, 
Jaroslav Kodl, Borová, 
Lydia Melíšková, Chotěšov, 
Karel Hes, Merklín, 
Božena Kydlíčková, Stod, 
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva:
V  měsíci  květnu  proběhlo  pouze  mimořádné  jednání  staršovstva  po 
bohoslubách v neděli 20.5. Jediným bodem byla kandidatura ses. Dariny 
Majdúchové  Hybské  na  místo  pastorační  pracovnice.  Br.f.  Jan  Satke 
dopředu  připravil  potřebné  dokumenty,  takže  diskuze,  ke  které  byli 
přizváni všichni přítomní členové sboru, byla poměrně věcná. Konečným 
výsledkem bylo podat potřebnou žádost na Seniorátní výbor, a pokud bude 
schválena tak ji postoupit na jednání Synodní rady (tam až po synodu). Do 
tohoto jednání SR je ještě určitý prostor pro případné jednání se zájemci o 
místo kazatelské. Jinak je předpoklad, že zhruba po dvou letech pastorační 
práce by na místo kazatelky mohla kandidovat ses. Majdúchová.  
Příští řádné jednání staršovstva bude v  pátek 8.6.2011 od 19,00.

Témata na přímluvy - naši nemocní, hledání nového kazatele či 
kazatelky, další směřování sboru, okrajoví členové sboru, práce s dětmi a 
mládeží, situace ve středisku Radost po sloučení do Diakonie Západ.

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 (3. s vysluhováním Večeře Páně)

Rozpis bohoslužeb na červen:
3.6. - br. Tomáš Živný 
10.6. - ????? 
17.6. - br.f. Jan Satke (s vysluhováním sv. Večeře Páně) 
24.6. - br. Karel Cuchal 

Kdyně na Šumavě

Narozeniny v měsíci červnu oslaví:
Radslava Zemanová, Kdyně, 
Danuše Kaufnerová, Kout na Šumavě, 
Josef Sedláček, Všeruby, 
Marie Praštilová, Hluboká, 
Jana Němcová, Kout na Šumavě, 
Renata Kováčová, Kdyně, 2
Anna Fialová, Kdyně, 
Božena Potužníková, Hyršov, 
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva: 
V měsíci dubnu proběhli v našem sboru dvě pracovní brigády. První se 

týkala zajištění a posekání dřeva na topení. Při druhé se upravil vhod 
do kostela,  jednalo se  o položení  dlaždic  ke vstupu do sborového 
domu.  Všem,  kteří  se  brigád  zúčastnili  staršovstvo  FS  ve  Kdyni 
děkuje!!☺

V  neděli  13.května  jsme  se  sešli  ke  společným  bohoslužbám  v 
Domažlicích. Ze Kdyně nás jelo asi 19 členů sboru a dohromady s 
domažlickými se nás sešlo k sedmdesáti bratří a sester. Kdyňský i 
domažlický  sbor  toto  bohoslužebné  (  i  následné  kávové)  setkání 
vnímá jako příjemné a obohacující. Rádi bychom v započaté tradici 
pokračovali. Tentokrát se do Kdyně přijedou podívat domažličtí a to 
nejspíše na podzim 2012 ( září). Těšíme se na ně.

V  neděli  20.května  navštívil  kdyňský  sbor  br.f.  Jakub  S.  Trojan  s 



manželkou.  Br.farář  vedl  nedělní  bohoslužby  a  posloužil  nám 
kázáním. Velmi rádi jsme je mezi námi přivítali.

V  neděli  10.června.  –  1.neděle  po  sv.  Trojici  bohoslužby  se  slibem 
staršovstva v 15h, povede br. f. Radek Matuška (náměstek seniora) 
!!!Dopolední bohoslužby nebudou!!!

Během června  proběhne  koncert  pěveckého  sboru  Radost  ze  ZŠ.  Paní 
učitelka  J.Václavovičová  navrhla  termín  v  sobotu  23.  června,  čas 
koncertu se ještě upřesní.

Staršovstvo sboru se rozhodlo kandidovat s. farářku Danielu Zapletalovou 
Grollovou,  která  byla  zvolena  farářkou  sboru  od  1.9.2010  - 
31.12.2012 na další  období.  Zvolené období  je  na pět  let  tedy od 
1.1.2013  -  31.12.2017.  Staršovstvo  sboru  zažádá  o  pokyn  k 
opakované volbě s. farářky. 

Hospodářské záležitosti
Výměna bojleru PROTHERM v bytě faráře, zajistil opravář p. Paroubek 
28.4.2012,  faktura  za  nový  bojler+práci  10.925  Kč  +20%  DPH  (  2 
185Kč)=  13.110Kč.  Dotaz  na  servis  plynového  kotle,  doporučil  letní 
měsíce, cena zhruba 500Kč ( v bytě servis zaplatí rodina s. farářky, servis 
v kostele zaplatí sbor).
V létě proběhne malování v malém sále a výměna kamen.
Příští schůze staršovstva bude 21. 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 

mailto:email.kdyne@evangnet.cz


farní byt.

Bohoslužby v červnu:
3. 6. - ses. f. Daniela Zapletalová 
10. 6. – br. f. R. Matuška – bohoslužby se slibem staršovstva – od 15,00!!! 
…..........Dopolední bohoslužby se nekonají !!!
17.6.  -  ses.f.  Daniela  Zapletalová  -  s  vysluhováním  sv.Večeře  Páně 
24.6. - ses.f. Daniela Zapletalová spolu s dětmi ze sboru

A něco málo pozvánek:

Cestou do země zaslíbené   22.7. 
- 4.8.2012

HABARTICE U KLATOV
cena 3.100,- Kč

YMCA v ČR, místní sdružení Klatovy
pořádá

15.ročník letního tábora pro děti a mládež od 6 do 17 let
tentokrát na motivy biblického putování Izraelců 

z Egypta do zaslíbené země

Přihlášky a kontakty:
Petra Zvolánková

724 310 025
ladycrofft@seznam. cz

Překonej všechny překážky I sám sebe, vyveď Izraelský národ 
z Egypta a společně obsaďte zaslíbenou zemi. 

Nebudeš na to sám!

mailto:ladycrofft@seznam


Seniorátní voda
Otava

13.-17.srpna 2012
Pojeď s námi na vodu!

Otava je krásná řeka obklopená zajímavou 
krajinou a je vhodná pro všechny
 – pro pokročilé i začátečníky. 

Pojedeme úsek mezi Sušicí a Pískem.

Cena tak okolo 700 Kč – díky podpoře 
seniorátu. 

Umět plavat je podmínkou.

(V Sušici je pro zájemce Offpark – lanová dráha, koloběžky – 
ovšem chce to 300-400 Kč z vlastní kapsy.)

Pokud se rozhodnete jet, ozvěte se na níže uvedený kontakt.
 Každý zúčastníků jede na vlastní riziko.

Kontakt:
Jan Satke, Rebcova 557, 334 01 Přeštice 776 116 899, 
jan.satke@evangnet.cz

mailto:jan.satke@evangnet.cz


Merklínské středisko Diakonie ČCE
si vás dovoluje pozvat 

v sobotu 2.června 2012
na akci s názvem

24 hodin v Merklíně
která se koná jako připomenutí  výročí

20 let Diakonie v Z.Čechách
Program:

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SLUŽEB
CDS Merklín, Kostelní ul, 10-15 hod

slavnostní zahájení, výstava výrobků a fotografií

Stacionář Soběkury, 10-15 hod

DOMOV RADOST, 14-16 hod

Disco- Oldies
od 20 hod v prostorách merklínské sokolovny

Během večera se můžete těšit na bohatý doprovodný program 
a půlnoční ohnivé překvapení.

Večerní program probíhá pod záštitou OÚ Merklín 
a ve spolupráci s TJ Sokol Merklín a AVZO 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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