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Verš na duben
 Modlete se, abyste neupadli do pokušení. (Matouš 26,41)

Milé sestry, milí bratři, vážení čtenáři,                                                  „Bděte a modlete se, 
abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé.“ 
(Mt 26, 41)
Toto jsou slova, která Ježíš řekl během svého smrtelného zápasu v 
Getsemanech řekl Petrovi, Jakubovi a Janovi, když viděl, že je přemáhá 
spánek. Vzal s sebou tyto tři apoštoly - kteří byli svědky jeho proměnění 
na hoře, aby mu byli nablízku v této tak těžké chvíli a aby se připravovali 
modlitbou spolu s ním, protože to, co se chystalo, bude těžkou a strašnou 
zkouškou nejen pro něj, ale i pro ně. 
Čteme-li tato slova v souvislosti s okolnostmi, za kterých byla pronesena, 
vidíme, že nejsou v první řadě doporučením, které Ježíš dává učedníkům. 
Je třeba je vidět především jako odlesk jeho duševního stavu, ukazují, 
jakým způsobem se on připravuje na zkoušku. Tváří v tvař blížícímu se 
utrpení ze všech sil svého ducha prosí, bojuje proti strachu a hrůze ze 
smrti, vrhá se do náručí Otcovy lásky, aby byl jeho vůli věrný až do konce, 
a pomáhá svým apoštolům, aby to dělali také tak. 
Ježíš se zde jeví jako vzor člověka, který má projít nějakou zkouškou, a 
současně jako bratr, který se staví vedle nás v té těžké chvíli. 
Pobídku k bdělosti je možno často slyšet z Ježíšových rtů. Pro něho bdít 
znamená nenechat se nikdy přemoci duchovním spánkem, udržovat se v 
neustálé pohotovosti, jít vstříc vůli Boží, dokázat zachycovat její znamení 
v každodenním životě, zvláště dovést číst těžkosti a útrapy ve světle Boží 
lásky. 
A bdělost je nerozlučně spojena s modlitbou, protože modlitba je naprosto 
nutná k překonání zkoušky. Křehkost, která je člověku vlastní („slabost 
těla“), je možno překonat jedině silou, která přichází od Ducha. 
„Bděte a modlete se, ...”
Jak tedy slova tohoto dubnového verše aplikovat do našich životů? I my 
musíme zařadit do svého programu setkání se zkouškami. S těmi malými i 
velkými se setkáváme ostatně každý den. Není možné, aby se křesťan 



běžně nesetkával se zkouškami, zkouškami normálními, zkouškami 
klasickými. Pak tedy první podmínkou k překonání zkoušky, každé 
zkoušky - jak nás Ježíš upozorňuje - je bdělost. Jde o to, abychom je 
dokázali rozeznat, abychom si uvědomovali, že to jsou zkoušky, které Bůh 
dopouští, ne abychom malomyslněli, ale abychom duchovně dozrávali tím‚ 
že je překonáme. 
A přitom se musíme modlit. Modlitba je nutná, protože v takových 
chvílích jsme nejvíce vystaveni dvěma pokušením. Na jedné straně, že se 
opovážlivě domníváme, že to zvládneme sami. Na druhé straně zase něco 
opačného, strach, že to nezvládneme, jako by zkouška byla nad naše síly. 
Ježíš však nás ujišťuje, že nebeský Otec nedopustí, aby nám chyběla síla 
Ducha Svatého, jestliže bdíme a prosíme ho o ni s vírou.
Přiměme tedy toto ujištění do našich srdcí a učiňme ho pomocí našich 
modliteb opravdovými skutky víry. Požehnaný duben vám Všem!
                                                                                  (Oto Tichý, Merklín) 

Liturgický kalendář:
3.4. -neděle Laetare (liturgická barva růžová)

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li  
však, vydá mnohý užitek. (Jan 12,24)

10.4. – neděle Judica (liturgická barva fialová) 
Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako 

výkupné za mnohé. (Matouš 20,28)
17.4. - Květná neděle (liturgická barva červená)

Musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.  
(Jan 3,14.15)

21.4. - Zelený Čtvrtek (liturgická barva fialová)
Památku způsobil předivnými skutky svými milostivý a milosrdný 

Hospodin. (Žalm 111,4 K)
22.4. - Velký Pátek (liturgická barva červená)

Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož 
věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. (Jan 3,16 K)

24.4. - Velikonoční neděle (liturgická barva bílá) 
Byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i  

hrobu. (Zjevení 1,18)
25.4. - Velikonoční pondělí (liturgická barva bílá) 

Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil  
tím, že jej přibil na kříž. (Koloským 2,14)



Judaismus:
26. Adar 5771 -  26. Nisan 5771
15. nisan (19. duben) – 22. nisan (26. duben) – svátky Pesach 
Z webu Federace židovských obcí jsme už o tomto svátku vyčerpali v 
mimulých letech skoro všechny informace, a tak se pojďme podívat i 
někam jinam. 
Pesach (hebrejsky: פ�ס�ח), často nazývaný „Svátek nekvašených chlebů“ 
nebo „židovské velikonoce“ je jedním z nejdůležitějích židovských svátků 
a zároveň jedním z nejstarších vůbec (jelikož příkaz k jeho dodržování byl 
dán jako jeden z mála ještě před darováním Tóry na Sinaji). Společně se 
svátky Šavu'ot a Sukot se řadí mezi tři poutní svátky, které se každoročně 
slaví a které připomínají vyjití z otroctví a cestu ke svobodě. Je svátkem 
osvobození židovského národa z tyranského zajetí a zároveň slavnostní 
probouzení půdy a země.
Mimo Izrael trvá Pesach 8 dní, při čemž první dva a poslední dva jsou 
sváteční (ימים טובים, doslova „dobré dny“, „svátky“, při kterém platí 
obdobná pravidla jako při šabatu, ale s tím rozdílem, že jsou povoleny 
přípravy jídla. Prostřední 4 dny jsou označované jako chol ha-mo'ed, חול 
 a v jejich průběhu neplatí tak přísný zákaz práce, ale (polosvátky) המועד
modlitba je slavnostnější s řadou oslavných žalmů. V Izraeli trvá Pesach 7 
dní, přičemž první a poslední den je svátek a mezi nimi je 5 dní chol ha-
mo'ed. Pesach začíná 15. nisanu a končí 21. nisanu v Izraeli, 22. nisanu v 
diaspoře.
Pro Pesach se používají různé názvy v závislosti na biblické události, se 
kterými je spojován. Mezi nejznámější patří tato:
Chag ha-macot - „Svátek nekvašných chlebů“. Podle Tóry Izraelci 
opustili Egypt tak rychle, že jim nestačilo vykvasit těsto připravené k 
pečení chleba. Upekli proto chléb z těsta nevykvašeného (v podstatě jen 
pražené moučné placky rozdělané ve vodě) – macesy. Tóra dále přikazuje, 
že se po celý svátek Pesach nesmí jíst nic kvašeného. V hebrejštině se 
kvašené potraviny označují jako chamec.
Chag ha-Pesach (z hebrejské pasach = překročit) - připomíná to, že Bůh 
„překročil“ izraelské domy, než udeřil na prvorozené.
Chag ha-aviv - „svátek jara“ spojuje pesach se zemědělským cyklem v 
Izraeli a datem odchodu „v měsíci aviv“.
Zman cherutenu - „čas naší svobody“ - připomíná to, že Bůh vysvobodil 
židovský národ z egyptského otroctví. 
(podle info na www.zidovskehrbitovy.cz)



Historický kalendář
2.4.2005 - zemřel papež Jan Pavel II. (vlastním jménem Karol Wojtyla)
6.4.885 - zemřel slovanský věrozvěst, řecký učenec, moravský a panonský 
arcibiskup sv. Metoděj
8.4.1815 - zemřel český skladatel a pedagog Jakub Jan Ryba
8.4.1861 - Protestanský patent - zrovnoprávnění církví
13.4.1950 - v noci obsadily jednotky bezpečnosti a lidových milicí mužské 
kláštery a odvlekly řeholníky do koncentračních klášterů, některé přímo do 
pracovních táborů
23.4.1420 - narodil se český král Jiří z Poděbrad      

Přeštice

Narozeniny v měsíci dubnu oslaví:
Zdeňka Boříková, Újezd, 10.4.1923
Mirija Francouz, Přeštice, 13.4.1939
Eva Švihlová, Přeštice, 17.4.1946
Jaroslav Lang, Přeštice, 26.4.1956
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva 
Výměna oken – 1.patro – potvrzení rozhodnutí o objednání oken. 
Prostředky jsou zabezpečeny (při objednání dnes bude DPH menší o 
10% !). Staršovstvo souhlasí.
Křty – Hana Süssová, Klára Satková - o letošních Velikonocích.
Bohoslužby pro kat. „mládež“ – br. far. Satke, získá informace v 
seniorátu a pokusíme se zapojit „mládež“ do sborových bohoslužeb. 
Přednáška prof. ThDr. Ing. Jakuba Trojana, 1. děkana ETF KU – 
uskutečnila se v úterý 22.února v 17:00, velmi pěkné. Účast: cca 58 členů 
sboru a občanů – velký ohlas ve městě. Staršovstvo doporučuje aby byl 
podán návrh na vyznamenání br. prof. Trojana – přes SV v Plzni a SR v 
Praze. Spěchá !
Výroční shromáždění – 13.3. - přípravy běží.
Stavební práce – probíhají. Stavební deník veden. Dozor provádí br. 
ing.Francouz



Inventarizace proběhla –  na zápisu se pracuje.
Výročí sboru – přípravy probíhají.
Dohoda o spolupráci se střediskem Radost – o vypovězení dohody 
informována ses. ředitelka Š.Nozarová.
Přednáška o Koreji – 1.3. – uskutečnila se dnes. Účast cca 40 členů sboru 
a občanů. Velice zajímavé, spojeno s ochutnávkou typických korejských 
dezertů a nápojů.
Bohoslužebné setkání pro mládež – 3. neděle odpoledne (po společném 
obědě) – zpěv chval, texty svědectví a pod. Návrh pastorační pracovnice. 
Ke zvážení.
Informační brožura o sboru – trvá. Nutno urychlit přípravu obsahu !!!
Informace o kaz.st. Klatovy – ses. Talašová – biblické hodiny se konají 
pravidelně každou středu – střídavě v bytě ses. Talašové (děkujeme!) a 
společně s členy CB Klatovy.
Příští jednání staršovstva – úterý 5.4.2011 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 dubnu:
3.4. -  br.f. Jan Satke (kaz. st. Klatovy – br. Živný)
10.4. - br.f. Jan Satke (kaz.s. Klat. – br.f. Satke)                        
17.4. - br. Oto Tichý (kaz.st. Klatovy – br. Tichý) 
22.4. - Velkopáteční bohoslužby – br. Tomáš Živný 
24.4. - Velikonoční neděle – br.f. Jan Satke (kaz.st. Klatovy – br.f. Satke)

     
                                                                                                    



Merklín

Narozeniny v měsíci dubnu oslaví:
Oldřich Strejc, Soběkury, 8.4.1954
Anežka Kohoutová, Chotěšov, 16.4.1933
Marie Wiedlová, Losiná, 18.4.1935
Jaroslav Oulík, Kloušov, 19.4.1951
Jaroslav Nejedlý, Stod, 20.4.1939
Anna Jindřichová, Buková, 21.4.1938
Josef Šefčík, Radost, 22.4.1952
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva:
Úpravy  bytu  –  budoucí  hostinská  místnost  ještě  není  uklizena  a 
připravena na dokončení – koupepříprava.ní koberce. Možnost odkoupení 
palubek z místnosti za symbolickou cenu - poptat se.(odkoupil br. Urban)
Lavice a židle v kanceláři – čalounění - faktura na 7.000 Kč - polovinu 
platí P.Šalom a polovinu J.Nozar. Oběma děkujeme!
Výroční sborové shromáždění – 20.3. - příprava.
Velikonoční  dopis  -  příprava  O.Tichý  a  T.Živný,na  příštím  jednání 
staršovstva bude předložen k posouzení.
Diakonie – prosba o využití Tichotovy síně od března 2011 do konce roku 
vyjma  prázdnin-sestavena  předběžná  o  pronájmu  prostor.  Diakonie 
nakonec na podmínky nepřistoupila a využití prostor odmítla. Střediska v 
Merklíně ,Plzni a Rokycanech budou z nařízení vedení Diakonie sloučena. 
8.3.bude setkání dozorčí rady.
Inventura  -  podklady  jsou  připraveny  (J.Nozar)  a  do  výročního 
shromáždění  proběhne veškeré šetření.  Doplnění  i  inventury  kuchyně v 
bytové  části  a  v  Tichotově  místnosti.-  provedeno,  do  inventurního 
seznamu možno nahlédnout.
Pošta  -  sbírka  na  tisk  -  ohlášení  v  našem  sboru  6.3.(proběhne  13.3.). 
Výzva k řádnému vyplnění formuláře při sčítání lidu.
Výročí sboru – slavíme letos 80 let od otevření kostela.

    19.6. sezvání všech kazatelů prošlých v tomto sboru - osloví O.Tichý.
    20.6. koncert Spirituál kvintetu.
     Výstava drobných obrázků a historie na chodbě -M.Wildová. 

T.Živný  - zoficiálnění jeho služby v našem sboru,touto otázkou se musí 
staršovstvo zabývat. Sepsání smlouvy o užívání prostor  bytu?



Různé - smlouva s Přešticemi o administrování – změnit? A jak?
          Příravy na velikonoční bohoslužby.
        Návrh T.Živného - na zelený čtvrtek - velikonoční biblická večeře.

Příští jednání staršovstva bude v  pátek 1.4.2011 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 duben: 
3.4.. -  br. Tomáš Živný 
10.4. -  br. Tomáš Živný
17.4. -  br.f. Jan Satke
21.4. - od 19,00  velikonoční biblická večeře – br. Tomáš Živný 
22.4. - od 19,00 Velkopáteční bohoslužby – br. Karel Cuchal 
24.4. - Velikonoční neděle – br.f. Jaroslav Vokoun 
25.4. - Velikonoční pondělí – br. Oto Tichý
                                                                       

Kdyně na Šumavě           

Narozeniny v měsíci dubnu oslaví:
Kratochvílová Alena, Chodská Lhota, 4. 4. 1982
Valečka Václav, Brnířov, 4. 4. 1947
Mlezivová Anna, Kout na Šumavě, 6. 4. 1922
Urbanovičová Jana, Kdyně, 10. 4. 1976
Jahn Josef, Všeruby, 17. 4. 1932
Kůtová Petra, Kdyně, 21. 4. 1992
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!



Zprávy ze staršovstva: 
Česká pojišťovna vyplatila našemu sboru úměrnou část za poškození bytu. 
Získané peníze se použijí na výmalbu poničených pokojů farního bytu a na 
výmalbu hostinských pokojů a ostatních prostor.
Sestra Zemanová požádala staršovstvo o zapůjčení sborových místností a 
hostinských pokojů na sobotu 4.června 2011 -  k oslavě narozenin. 
Staršovstvo s žádostí souhlasí.
V úterý 8. 3. 2011 jsme v podvečerním čase byli hosty Ekumenických 
bohoslužeb. Při příležitosti Světového dne modliteb se v naší malé 
modlitebně sešlo ekumenicky otevřené společenství bratří a sester.
Výroční  sborové  shromáždění  se  bude  konat  27.3.2011.  Dopolední 
bohoslužby připraví sestra farářka spolu s dětmi.
Další schůze staršovstva 14.4. 2011.

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 dubnu:
Postní neděle
3. 4. - ses. f. Daniela Zapletalová
10. 4. - ses. f. Daniela Zapletalová
Co jsou to Velikonoce?

a) svátky jara
b) svátky lidových zvyků
c) svátky Kristova ukřižování a vzkříšení

mailto:email.kdyne@evangnet.cz
mailto:email.kdyne@evangnet.cz
mailto:email.kdyne@evangnet.cz


„Cé“  je  správně!  Proto  Vás  zveme  k  prožití  velikonočních  svátků  v 
obecenství  Slova  a  svátostí  a  ve  společenství  bratří  a  sester  při 
slavnostních bohoslužbách!

Rozpis velikonočních bohoslužeb v kdyňském sboru:

Květná neděle  17. dubna – „ Příjezd Krále“ bohoslužby s dětmi a ( nejen) 
pro děti

Velký pátek  22. dubna - bohoslužby s vysluhováním večeře Páně

Neděle vzkříšení Páně  24.dubna- bohoslužby s vysluhováním večeře Páně

ZELENÝ ČTVRTEK V MERKLÍNĚ 
V merklínském sboru se již stalo tradicí scházet se na Zelený čtvrtek v 
kostele a připomínat si tam společně velikonoční příběh. V minulých 

letech to bylo vždy nějakou formou pašijí – většinou čtených. Pro letošek 
bychom rádi zkusili něco nového. Pokud Pán dá, chceme se sejít  u 

společného stolu ke společenství, které by se dalo nazvat 
“Křesťanská biblická večeře”. 

Mělo by jít o určitou obdobu tradiční židovské sederové večeře, tedy něco, 
čeho se asi málokdo z nás měl možnost zúčastnit. Teď si vás tedy 

dovolujeme pozvat ke společnému stolu a to ve 
ČTVRTEK 21.4., začátek v čase 18,00 – 19,00 hod. 

Kromě místních rádi uvítáme nejen přespolní, ale i ty vzdálenější 
(obzvláště se těšíme na přeštické a kdyňské). Vaše účast má jen jednu 

podmínku – týden dopředu se ohlásit. K přípravě večeře je totiž potřeba 
více druhů potravin, takže je dobré znát dopředu alespoň přibližný počet 

hostů. Pokud se tedy budete chtít připojit k našemu společenství, ozvěte se 
do pátku 15.4. buď br. Živnému (ten bude hlavním “kuchařem”), případně 

br. Tichému či br.f. Satkemu. Všechny kontakty najdete na konci 
zpravodaje. Těšíme se na všechny hosty!



Z PŘEŠTIC DO IZRAELE A ZPĚT 
V přeštickém sboru jsme nedávno alespoň slovem a obrazem mohli 

navštívit Jižní Koreu a Nový Zéland. V dubnu se pak přeci jen přiblížíme k 
Evropě. Na programu je tentokrát povídání o cestování po Svaté zemi – po 

Izraeli. Obrázky a slovo si pro všechny, kdo přijdou, připravil kurátor 
sboru, br. Mirija Francouz, který Izrael navštívil minulý rok. Všichni 

zájemci jsou zváni na
ÚTERÝ 19. DUBNA 2011 od 17,00 HOD

do modlitebny sborového domu v Přešticích.

Další pozvánky
03. 04. 2011 - 16:00 
Kostel sv. Martina a Prokopa v Plzni.

„UŽ MI LÁSKO NENÍ 20 LET“ 
EVANGELIZAČNÍ PROGRAM JIŘÍHO ZMOŽKA 

Pokud budete mít v tomto čase cestu do Plzně, lze jen doporučit. Zvláště 
pokud s vámi bude někdo z vašich nevěřících přátel či příbuzných! 

Akci pořádá KS Plzeň.

RNDr. Mojmír Kallus : "Židé, křesťané a Stát Izrael" 
Srdečně zveme na přednášku mezinárodního křesťanského velvyslance 
Jeruzaléma RNDr. Mojmíra Kalluse : "Židé, křesťané a Stát Izrael", - v 
úterý 5.4.2011 - v 18.00 hod, v učebně v přízemí biskupství, nám. 
Republiky - naproti vstupu do katedrály - pořádá místní skupina České 
křesťanské akademie v Plzni. 
Bližší iformace najdete na www.krestanskaakademie.cz/plzen

Celonárodní čtení bible 2011 – 18.-24. dubna                Této stále populárnější 
celostátní akce se ani letos žádný z našich sborů (myšleny Přeštice, 

Merklín a Kdyně) aktivně nezapojí. V našem kraji bude čtení probíhat 
zřejmě pouze v Plzni a snad i v Klatovech. Ani z jednoho místa však 

dosud nemáme žádné podrobnější informace. Až dorazí, budou vám zcela 
jistě předány prostřednictvím ohlášení, nástěnek apod. Jinak můžeme jen a 

jen doporučit individuální zapojení dle možností.

http://www.krestanskaakademie.cz/plzen
http://www.krestanskaakademie.cz/plzen
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ZÁVĚREČNÝ ROZHOVOR

Již delší dobu bych rád obsah zpravodaje obohatil o rozhovory s lidmi z 
našich sborů i z jejich okolí. Nějak se to však nedaří. Takže v tomto 
“velikonočním” čísle si to alespoň trochu vynahradím a dovolím si převít z 
katolického portálu www.vira.cz několik otázek a odpovědí z rozhovoru s 
biskupem Václavem Malým na téma ..... VELIKONOCE:

Nějak se s kamarádkami nemůžeme dopočítat čtyřiceti postních dnů. 
Kdy končí postní doba a začínají Velikonoce? 
Velikonoce začínají večerní bohoslužbou na Zelený čtvrtek. Postní doba 
začíná na Popeleční středu a 40 dní se počítá od Popeleční středy do Bílé 
soboty bez započtení postních nedělí.

Proč je státní svátek zrovna v pondělí, 
když Poslední večeře byla ve čtvrtek a ukřižování Páně v pátek? 
V některých zemích je po celé Velikonoční triduum volno pro všechny. 
Záleží na jednotlivé zemi. Za doby komunismu byla snaha vymazat 
duchovní obsah Velikonoc z mysli lidí. A tyto dny se přirozeně vůbec 
nepřipomínaly. Zůstalo jenom velikonoční pondělí, jako zbytek tradice 
velikonočního oktávu, i když tento den není duchovně tak významný.

Křesťanské Velikonoce se mi jeví jako dost kruté svátky. 
Vánoce jsou víc idylické, i když rodit v chlívě asi taky nebyla idyla. 
Proč jsou Velikonoce významnější? 
Velikonoce jsou připomínkou a slavením Ježíšovy smrti na kříži a jeho 
vzkříšení. Připomínají význam oběti života ve prospěch druhých a 
zároveň, že smrt není konečným slovem lidského konání, ale že ve smrti 
máme naději přejít do nového života, který nám otevřel právě Ježíš z 
Nazareta. Proto jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem. 
Značí zrození nového života, který otevírá nové možnosti už během 
našeho pozemského putování.

Jak to, že Bůh obětoval svého jednorozeného syna? 
Lidské oběti přece jednou provždy zakázal viz. Abraham a Izák. 
Ježíš dobrovolně přijal potupnou smrt jako znamení, že pro sebe nic 

http://www.vira.cz/
http://www.vira.cz/
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nežádá. Proto vyjadřování, že Bůh obětoval svého Syna ne zcela vystihuje 
tajemství Ježíšova jednání. 

Proč se jí špenát na Zelený čtvrtek? 
A proč je ten čtvrtek vlastně zelený? 
Jíst špenát na Zelený čtvrtek je lidovým zvykem, který s duchovním 
obsahem Velikonoc vůbec nesouvisí. Název Zelený čtvrtek vznikl 
přesmyčkou původního německého názvu Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) 
na Gründonnerstag (Zelený čtvrtek). 

Proč vlastně věříte v Boha? Co to pro vás znamená? 
Jak jste uvěřil? Máte také krize víry? 
Víra v Boha mě vede k pokoře, že nejsem pánem svého života, ani 
stvoření, jehož jsem součástí. Víra mi dává naději a zkušenost, že jsem 
někým přijat navzdory své hříšnosti a nedostatečnosti. Přijat v plném slova 
smyslu, bez výčitek. Víra mi umožňuje hluboce zakusit, co znamená 
odpuštění. A dává mi sílu odpouštět i druhým. Je pro mě povzbuzením 
odpovědně žít a povstávat i ve chvílích slabosti a selhání. A dává mi 
výhled na nový život, přesahující všechny lidské představy. Aniž mě 
zbavuje odpovědnosti za pozemské putování. Víra pro mě vůbec není 
těšínským jablíčkem nebo únikem z reality, ale naopak mi pomáhá žít 
realitu v plné šíři a hloubce. Pomáhá mi také dávat smysl bolestem i 
nepříjemným chvílím, zklamáním. 
A jak jsem uvěřil? Rodiče mi dali příklad neformální a hluboce zakoušené 
víry. A to byl ten nejlepší vklad do života. Cesta víry je pro mne procesem, 
nikdy jsem ji neztratil, ale přiznám, že přicházejí časy únavy, pochybností, 
ale i toto vidím jako něco, co může mou víru pročišťovat a zbavovat 
laciného zjednodušování a ideologizace.

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