
Sborový zpravodaj – červenec 2011
                       

Verš na červenec
Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. (Matouš 6,21)

Milé sestry, milí bratři, vážení čtenáři,                                                  
verš  pro měsíc  červenec čteme u Matouše v kázání  na hoře v oddílku, 
který  má  v  ekumenickém  překladu  nadpisek  “O  zabezpečení  života”. 
Tento verš je jakýmsi shrnutím dvou předchozích rad o tom, kde si své 
poklady ukládat nemáme (t.j. na zemi, kde je ničí mol a rez, a kradou je 
zloději)  a  kde  je  naopak  ukládat  máme (t.j.  v  nebi,  kde  žádné  z  výše 
zmíněných nebezpečí nehrozí). Dále pak následují další Ježíšovy rady.
Srdce pak máme tam, kde je náš poklad. Pro něj uděláme všechno. Lidé 
jsou schopni hladovět, jen aby nemuseli sáhnout na peníze, které mají v 
bance. A nebo, když tím pokladem je dobré jídlo, jsou schopni věnovat 
všechen svůj volný čas k nakupování a k vaření. A když se chtějí oblékat 
podle  poslední  módy,  raději  nikomu  v  rodině  nekoupí  dárek,  jen  aby 
všechno ušetřili na to oblečení. A tak bychom mohli pokračovat. Mají z 
toho radost? Někdy ano. Ale nebývá to radost na dlouho. Jídlo a pití se sní 
a vypije. Šaty se obnosí a vyhodí. A už jsou tu starosti znovu. Kde je tvůj 
poklad, tam bude i tvé srdce. Sloužíme mu jako pánu. Je to náš pán. My si 
myslíme,  že  to  zvládneme  –  sloužit  chvíli  Pánu  Bohu  a  chvíli  tomu 
druhému  pánu:  svým  zásobám,  svému  živobytí,  své  kráse,  svému 
postavení, své zábavě. A v tom je právě ten problém. Ono to nejde. Ježíš to 
říká jasně: Nemůžete sloužit dvěma pánům – Bohu i majetku. Každý pán 
vám dává jiné příkazy. Nejde to spojit a vyhovět nárokům obou. Srdcem 
budete jen u jednoho z nich. Pán Bůh však má skutečný nárok na naše 
srdce. On je náš Stvořitel a Zachránce. Dal pro nás svého Syna, abychom 
měli život věčný. Zajistil a připravil nám tu nejlepší budoucnost. Nemáme, 
proč se bát! Nemusíme si dělat starosti o zítřek.
Ano. To jako křesťané vlastně víme. Ale stejně. Jíst a pít se musí, oblékat, 
bydlet, chodit k doktorovi, šetřit na penzi... Copak to máme jen tak hodit 
za  hlavu?  Nemáme  mít  žádné  úspory  v  bance?  Nemáme  pracovat, 
abychom si vydělali? – Ale ano. Ježíš přece neříká: „Nedělejte nic, hoďte 
všechno za hlavu“. On nás naopak v dalších verších povzbuzuje: Nedělejte 
si  starosti  o  zítřek!  Vždyť  i  ti  nebeští  ptáci,  si  budují  hnízda  a  zvířata 
shromažďují obživu na zimu. Přičiňují se. Ale nemají kvůli tomu starosti. 
Nebeský  Otec  je  přece  živí!  Když  se  stará  o  ptáčky  a  nechává  vyrůst 



krásným květinám, které však do večera zvadnou – jak by se nepostaral o 
lidi? Což vy nejste o mnoho cennější? Neudělal snad pro vás ještě víc? Vy 
s ním přece můžete mluvit! Smíte jej oslovit Otče náš! Bůh je náš nebeský 
Otec.  Otec  přece  nenechá  své  děti  bez  pomoci.  To  je  to  nejlepší,  co 
můžeme pro svou budoucnost udělat: Můžeme se za zítřek modlit. Každý 
den. To je stejně důležité jako pracovat. A může to být důležitější. Jak se 
modlit?  I  to  v  „kázání  na  hoře“  najdeme.  Modlitbu  Páně.  Na  ni  Ježíš 
ukazuje i na závěr tohoto kázání , když nám říká: Hledejte nejprve Otcovo 
království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. 
On, nebeský Otec, je jediný Pán, kterému máme sloužit. Je potřeba, aby 
nám to Ježíš, Boží syn, připomínal. Protože  nás ty naše starosti dohánějí 
velmi rychle. Jen přijdeme z kostela, už si říkáme: „Když budu sloužit jen 
Bohu, nestihnu se zabezpečit pro budoucnost.“ A tak doháníme to, co jsme 
nestihli v pracovním týdnu. A ještě si říkáme, jak jsme pilní . Ale ono je to 
jinak. – Ty naše starosti jsou něco, co jsme postavili na místo, kde jsme 
měli důvěřovat Pánu Bohu. A svou práci jsme povýšili na dřinu a starosti. 
Takže už nepracujeme proto, abychom viděli plody své práce a těšili se z 
nich.  Ale  pracujeme,  abychom  něco  měli,  peníze,  majetek  a  mohli  to 
někam ukládat a hromadit. Zapomněli jsme, že člověku nejpřirozenější je 
něco jiného: život v blízkosti nebeského Otce, život z víry, život, v němž 
všechny  starosti  vkládáme na  Boha  s  důvěrou,  že  jemu na  nás  záleží! 
Nechť je tedy červenec měsícem, kdy se dokážeme rozpomenout. AMEN! 
(z kázání ses.f. K.Roskovcové vybral Oto Tichý)

Liturgický kalendář:
3.6. - 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)

10.6. – 3. neděle po sv. Trojici (liturgická barva zelená) 
Přišel Syn člověka, aby hledal a spasil, což bylo zahynulo.(Lukáš 19,10 K)

17.6. - 4. neděle po sv. Trojici (liturgická barva zelená)
Jedni druhých břemena neste, a tak plňte zákon Kristův.(Galatským 6,2 K)

24.6. - 5. neděle po sv. Trojici (liturgická barva zelená)
Milostí jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar.  

(Efezským 2,8)
31.6. - 6. neděle po sv. Trojici (liturgická barva zelená)

Takto praví Hospodin stvořitel tvůj: Neboj se, nebo vykoupil jsem tě, a 
povolal jsem tě jménem tvým. Můj jsi ty. (Izaiáš 43,1 K)



Judaismus
29. Sivan 5771 – 29. Tamuz 5771
17. Tamuz (19. červenec) – půst 17. Tamuzu 

Ještě  předtím,  než  začneme  hovořit  o  jednotlivostech  souvisejících  s 
půstem, měli bychom si říci, jaký má vlastně půst smysl. Půst v dobách 
těžkostí  nebo  v  den  výročí  smutné  události  nám  má  otevřít  srdce  a 
napomoci  našemu odhodlání vypořádat se s  našimi prohřešky.  Po dobu 
půstu jsme uchráněni od pozemských starostí o obživu a máme více času 
zkoumat  svá  nitra.  Chápeme-li  toto  pravidlo,  je  nám  jasné,  že  nemá 
valného smyslu trápit své tělo půstem a přitom plýtvat časem při sledování 
přihlouplého zábavného televizního pořadu.

Sedmnáctý tamuz spojuje tradice s 5 nešťastnými událostmi:  Tento 
den, 40 dní po darování Tory, rozbil Mojžíš desky zákona v reakci na 
hřích  zlatého  telete.  Sedmnáctý  tamuz  byly  přerušeny  pravidelné 
oběti  v  jeruzalémském chrámu,  jejichž  tradice  sahala  až  do  doby 
východu  z  Egypta.  Oběti  ukončil  prostý  fakt  –  v  oblehnutém 
Jeruzalémě již nebyla žádná způsobilá obětní zvířata. Tento den při 
druhém  obléhání  města  (v  době  římského  císaře  Vespasiána) 
prolomily  Titovy  legie  jeruzalémské  hradby.  (Podle  talmudu  byly 
tento den proraženy hradby i  při  prvním zničení chrámu.) V době 
vrcholícího protižidovského útlaku před rokem 70 n.l. spálil římský 
správce svévolně svitek Tory na důkaz svého opovržení vším, co je s 
Židy spojené. Tento den umístili nepřátelé do chrámu Diovu sochu.

(čerpáno z webu Federace židovských obcí - ww.fzo.cz)

          
Historický kalendář

6.7.1415 - upálen mistr Jan Hus
9.7.1609 - Rudolfův majestát - svoboda vyznání v rámci české konfese
10.7.1509 - narodil se Jan Calvin
12.7.1536 - zemřel Erasmus Rotterdamský, křesťanský humanista
13.7.1949 - papež Pius XII. vyloučil z římskokatolické církve všechny 
komunisty
15.7.1099 - křižácká vojska dobila Jeruzalém
17.7.1918 – bolševiky byl zavražděn ruský car Mikuláš II., a to s celou 
svou rodinou, včetně dětí
28.7.1869 - zemřel český přírodovědec a filozof Jan Evangelista Purkyně
30.7.1419 – 1. pražská defenestrace



Přeštice

Narozeniny v měsíci červenci oslaví:
Miloslav Doležal, Přeštice, 14.7.1912
Magdalena Lucáková, Strýčkovice, 16.7.1913
Václava Kopecká, Přeštice, 31.7.1976
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva 
Volba konventuálů – zvolen M.Szewczyk. Náhradník bude doplněn.
Sbírka – restaurování obrazu Bolestné Panny Marie Přeštické – připojíme 
se po prázdninách
br. J.Trojan – staršovstvo navrhlo na státní vyznamenání (Řád TGM), br. 
Trojan jej  však již  získal.  Nominace byla změněna na br.  ThDr.  Jiřího 
Josefa Ottera
Výběry  firem  –  rekonstrukce,  projekt  Setkávání  –  cesta  k  druhému: 
staršovstvo souhlasí s výběrem firem.
Studijní  volno  –  br.far.J.Satke  –  uděleno  na  červenec  až  září;  přesně 
specifikovaná  náplň  –  vytvoření  informačního  bukletu  o  sboru,  reflexe 
vývoje sboru. Sborový život bude zajištěn – staršovstvo.
Slavnostní otevření renovovaných prostor – přelom září / říjen. 
Finanční situace rekonstrukce – rekonstrukce – mínus 25 tis.Kč (díky 
vícepracím). Je třeba dokoupit světla a vybavení. Budeme hledat zdroje
Týden mobility – 16.9. a násl.dny – připojíme se dle situace
Sbírka – „Krmte hladové“ – J.Súdán – bude oznámena jako dobrovolná
Ubytování – Vokounovi – 2.-6.7. (sobota až středa), vedení bohoslužeb v 
neděli 3.7. – staršovstvo souhlasí.
Výzva z programu Zelená úsporám – doplnění dat – od účasti v tomto 
programu ustupujeme
Dopis sborům – bude rozeslán koncem června
Sbírka darů JJ  – ukončena, vynesla 1740,- Kč (spolu s kaz.st. Klatovy).
Návštěva  židovské  kongregace  –  úterý  24.5.2011  –  proběhla,  velmi 
pozoruhodné a milé setkání, oboustranné obohacení
Pobyt  mládeže  ve  sborovém  domě  –  1.-7.srpna,  pobyt  vede 
past.pracovnice J.Golonková, staršovstvo souhlasí
Pobyt  pro  maminky  z  MC  v  H.Týně  –  22.-27.8.,  vede  past.pr. 
J.Golonková. Staršovstvo souhlasí. M.Szewczyk nabízí pomoc s odvozem 
Příští jednání staršovstva – úterý 6.9.2011 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 – 2. 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: o prázdninách bohoslužby a biblické hodiny nebudou

Rozpis bohoslužeb v červenci:
3.7. - br.f. Jaroslav Vokoun
10.7. - br.f. Jan Šoltész                      
17.7. - bude domluveno 
24.7. - bude domluveno 
31.7. - ses. K.Kupfová

     
                                                                                                    

Merklín

Narozeniny v měsíci červenci oslaví:
Jan Toman, Stod, 6.7.1940
Milada Wizovská, Chotěšov, 9.7.1935
Karel Cuchal, Hradec, 10.7.1949
Alena Žižková, Stod, 17.7.1937
Věra Wildová, Merklín, 23.7.1947
Zdeněk Peprný, Ptenín, 28.7.1924
Marie Cuchalová, Hradec, 28.7.1950
Věra Tichá, Buková, 31.7.1974
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva:
Oznámení o úmrtí – sestra Věra Kydlíčková. Pohřeb bude civilní na přání 
rodiny. Jsme vděčni za život naší sestry.
Volba konventuálů – zástupců sborů na konvent našeho seniorátu. Volba 
je na 4 roky. Zvoleni – P.Šalom, K.Cuchal jako náhradník.
Setkání staršovstva se seniorátním výborem – pondělí 20.6. v 16,30  



Vyúčtování JJ – P.Šalom zajistil, J.Satke bude kontaktovat br. Kováře.
Sbírka – „Krmte hladové“ – J.Súdán – nedělní sbírka 28.6.
Dohoda – sbor versus T.Živný – trvá
Vytápění  objektu  –  zásadní  problém  s  čerpadlem  není  (prověřeno 
elektrikářem), oslovíme firmu, která čerpadlo instalovala.
Dopis synodní radě – působení T.Živného – prohovoříme se SV
Příprava oslav – teď už možno konstatovat, že byla zdařilá
Mateřské centrum – příměstský tábor se pravděpodobně konat nebude.
Večerní  shromáždění  s  limským liturgickým  pořadem  –  pátek  3.6., 
vedení br.farář K.Šimr – uskutečnilo se, asi 12 účastníků, přínosné
Dotace Aktivios – oprava pláště věže - výběr firem probíhá
Sbírka JJ – archová sbírka darů JJ – 1000,- Kč.
Studijní volno – br.far.J.Satke – uděleno na červenec až září
Pobyt mládeže ve sborovém domě v Přešticích – 1.-7.srpna, pobyt vede 
past.pracovnice J.Golonková
Tábor v Habarticích – letos se nekoná
Kulatý stůl Rokycany – vztah diakonie a církve,  zúčastnili  se ředitelé 
středisek a zástupci  ze sborů seniorátu.  Příští  jednání bude  v Merklíně 
koncem srpna. Účast možná pro všechny zájemce.
Příští jednání staršovstva bude v  pátek 2.9.2011 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
biblická hodina pro děti o prázdninách nebude
pátek od 18,00 biblická hodina pro dospělé – o prázdninách dle domluvy
neděle od 9,00 pravidelné bohoslužby (1.+3. s vysluhováním Večeře Páně)

Rozpis bohoslužeb na červenec: 
3.7. - br. Tomáš Živný
10.7. - br. Jan Krejčí
17.7. - br.f. Jaroslav Vokoun
24.7. - br. Karel Cuchal
31.7. - br. Oto Tichý

Oslavy 80 let otevření Husovy kaple – na nedělních bohoslužbách 90 lidí
na koncertě Spirituál kvintetu hodně přes 200 – více v srpnovém čísle. 



Kdyně na Šumavě

Narozeniny v měsíci červenci oslaví:
Radka Šimková, Prapořiště, 2.7.1969
Jan Przeczek, Kdyně, 4.7.1942
Otto Štěpánek ml., Brnířov, 9.7.1984
Božena Adámková, Kdyně, 13.7.1921
Václav Stadther, Kout na Šumavě, 13.7.1958
Jan Zeman, Kdyně, 16.7.1987
Jaroslava Adámková, Kdyně, 27.7.1930
Miroslav Urbanovič, Hluboká, 30.7.1954
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva: 
Do pokojů se v týdny od 30.5. 2011 položily koberce a nastěhoval se
nábytek, pokoje jsou připraveny k letnímu ubytování hostů. Sestra farářka
připraví dopis do sborů naší církve s nabídkou ubytování v hostinských
pokojích. 
Střešní krytina sborového domu je na několika místech popraskaná ( na
stropu velkého sálu je mokrá mapa) a br. Altynski upozornil členy
staršovstva na rozbité vikýřové okno na střeše kostela. Sestra Blahníková
přislíbila zajistit pokrývače. 
Oslovili jsme členy pěveckého sboru Canzonetta a požádali je o koncert.
Termín možného koncertu je v září nebo na začátku října.
Sborové setkání seniorů na farní zahradě je plánováno na středu 13. 7.
 2011 v 15 hodin. Začátkem července budou připraveny a rozneseny
 pozvánky.
Během prázdninových měsíců nebude setkávání dětí ani biblická hodina. 
V sobotu 18.6.2011 se konalo seniorátní setkání JJ v Sokolově. Sestra
farářka se jednání zúčastnila. Na základě žádosti o dar ze seniorátní kvóty
Jeronymovy Jednoty náš kdyňský sbor obdržel dar ve výši 25.000 Kč.
Peněžní dar byl poskytnut na účel odvlhčení sborového domu a odvodnění
terénu.
Poděkování za získaný dar náleží všem sborům zpč. Seniorátu ČCE a 
jejich zástupcům na seniorátním setkání JJ, že naši žádost podpořili.
Příští schůze staršovstva bude  14. července v 18h.
Témata na přímluvy - naši nemocní, podpora práce ses. farářky, další 
směřování a růst sboru.



Pravidelná sborová setkání:
V červenci a srpnu nebudou biblické hodiny pro dospělé ani setkání dětí. 
☺!ALE všichni jste zváni k bohoslužbám.☺ 
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 červenci:
3.7.. - ses. f. Daniela Zapletalová  
10.7.. - ses. f. Daniela Zapletalová
17.7. - ses. f. Daniela Zapletalová bohoslužby s vysluhováním sv. VP
24.7.. - ses. f. Daniela Zapletalová
31.7.– ses.f. Daniela Zapletalová

Děti  pěveckého  sboru  RADOST  přijali  pozvání  k  nám  do  velkého 
sborového  sálu  a  v  sobotu  18.června  se  v  našem  kostele  konal  Letní 
koncert. Sál byl plný dětských hlasů a nadšených obličejů rodičů. 
Sobotní pošmourný podvečer projasnily děti svým zpěvem a všem mám 
dali přivonět k vůní přicházejících prázdnin. 

Tak jako jsem přála všem posluchačů koncertu přeji i Vám milí čtenáři 
Sborového  zpravodaje  krásný  čas  dovolených  a  dětem  příjemně 
strávenou  a  ve  zdraví  přežitou  dobu  zasloužených  prázdnin. 
Letní požehnání 

Mějte čas si hrát, je to tajemství dětského srdce.
Mějte čas se smát, je to doušek čisté vody.
Mějte čas dávat, je to chléb pro hladové.
Mějte čas milovat a být milováni, je to milost Boží.
Mějte čas modlit se, je to vaše síla na zemi.
--------------------------------------------------------------------------------
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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