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Verš měsíce
 Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření(Marek 16,15)

Milí bratři, milé sestry, vážení čtenáři,                                                               
jste zvyklí na tomto místě nacházet úvodník inspirovaný biblickým veršem 
z Hesel Jednoty bratrské.  Tentokrát nám dovolte malou vyjímku. Místo 
úvodníku  dáváme  prostor  obsáhlejšímu  rozhovoru  o  židovském  svátku 
Pesach, který se letos do značné míry překrývá s našimi Velikonocemi. 
Požehnané prožití těchto svátků vám všem! (za redakci O.Tichý, Merklín)

Liturgický kalendář:
1.4. - Květná neděle  (liturgická barva červená)

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

5.4. - Zelený Čtvrtek (liturgická barva fialová)
On zajistil památku svým divům; Hospodin je milostivý, plný slitování.  

(Žalm 111,4)
6.4. - Velký Pátek (liturgická barva červená)

Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho 
věří, nezahynul, ale měl život věčný. (Jan 3,16)
8.4. - Velikonoční neděle (liturgická barva bílá) 

Byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i  
hrobu. (Zjevení 1,18)

9.4. - Velikonoční pondělí (liturgická barva bílá) 
Což nemusím dbát toho, abych mluvil, co mi do úst vkládá Hospodin?  

(4.Mojžíšova 23,12)
15.4. - neděle Quasimodogeniti (liturgická barva bílá)

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého  
velkého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé  

naději. (1.Petrova 1,3)
22.4. - neděle Misericordias Domini (liturgická barva bílá)

Já jsem dobrý pastýř. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a  
já jim dávám věčný život. (Jan 10,11.27.28)

29.4. - neděle Jubilate (liturgická barva bílá)
Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!  

(2.Korintským 5,17)



Judaismus:
9. Nisan 5772 -  8. Isar 5772
15. nisan (7. duben) – 22. nisan (14. duben) – svátky Pesach      

Podrobnosti o svátku Pesach nám ve vysílání ČR vyprávěla Tereza Gafna  
Foltýnová z  konzervativní  židovské komunity  Masorti  (www.masorti.cz): 
Pesach je  osmidenní  svátek,  co  všechno se  děje  během jeho  oslav? 
"Pesach trvá  hodně dlouho,  než  se  oslaví.  V podstatě  začíná  už hodně 
dlouho předem a to přípravami na svátek, protože během Pesachu se nesmí 
jíst nic, co obsahuje mouku, a nic, co je kvašené. Takže už zhruba měsíc 
před  tím,  než  Pesach  začne,  začínají  lidé  připravovat  svou  domácnost, 
začnou ji uklízet a pokud můžou, začnou jíst všechno, co nebudou moci 
jíst  během  Pesachu,  aby  to  nezůstávalo  doma.  A  potom  těsně  před 
Pesachem se domácnost velmi intenzivně a do nejmenších detailů uklidí. 
Oslava toho samotného svátku trvá osm dní. Nejdůležitější z těch osmi dní 
jsou první dva dny, respektive první dva večery, kdy se slaví specielní 
hostina, které se říká seder. To je velmi dlouhé jídlo, během kterého se čte 
kniha - tzv.  Hagada. Ta vypráví příběh o východu z Egypta a připomíná 
jeho různé aspekty. To je právě na tom svátku nejdůležitější, aby si židé 
znovu zopakovali a uvědomili se, co se v Egyptě stalo. Zbytek těch osmi 
dní, kterým se říká  Chol hamoed, což jsou středně sváteční dny, se jedí 
speciální  jídla.  Stále  se  nejí  nic  kvašeného ani  to,  co obsahuje  mouku. 
Většinou je to něco podobného, jako znají lidé z doby vánoční - i když 
jsou dny, kdy se přímo nic  neslaví,  ve vzduchu je stále  cítit  atmosféra 
svátku,  lidé  scházejí  apod." 
Pro Pesachovovou večeři se připravují specifická jídla. Co všechno se 
během ní jí a jaký symbolický význam mají tato jídla? "V hlavní části 
večeře se většinou jí nějaké dobré hutné masité jídlo, ale kromě toho se 
před tou slavnostní částí jedí takové zvláštní ochutnávky jiných jídel, které 
všechny symbolizují určité aspekty příběhu. Takže se například jedí hořké 
byliny,  v  našich  zeměpisných  šířkách  většinou  křen.  Ty  symbolizují 
hořkost otroctví, které židé zažívali v Egyptě. Dále se jí tzv. charoset, což 
u nás ve střední Evropě je většinou směs jablek, někdy vína, rozinek a 
oříšků. Tato směs symbolizuje maltu, kterou židé používali, když v Egyptě 
jako otroci stavěli domy. Také vždy jíme nějakou zelenou zeleninu, která 
připomíná, že ten svátek slavíme na jaře. Ta zelenina je většinou velmi 
jednoduchá, jsou to buď brambory nebo petržel, a symbolizuje jednoduché 
jídlo, které židé v Egyptě jedli. Tuto zeleninu namáčíme do slané vody, 
která  symbolizuje  slzy  a  pot  otroků  v  Egyptě.  Dále  na  sederový  stůl 

http://www.masorti.cz/


dáváme kost,  měla by to být beránčí kost,  ale většinou používáme kost 
kuřete.  Ta  symbolizuje  poslední  egyptskou  ránu,  kdy  podle  biblického 
vyprávění Egyptem procházel anděl smrti,  který zabíjel prvorozené. Ale 
nezabíjel je v židovských domácnostech, ty domácnosti překročil a od toho 
se  také  Pesach  takto  jmenuje,  protože  pasach znamená  překročil.  A 
překročil je díky tomu, že na jejich veřejích byla značka beránčí krví a 
proto  máme  na  stole  beránčí  (nebo  kuřecí)  kost.  A  dále  jsou  velmi 
důležitou součástí sederové tabule  macesy, což je nekvašený chléb, který 
připomíná  chléb,  který  si  židé  upekli  těsně  před  odchodem  z  Egypta, 
protože ve spěchu neměli čas udělat si pořádný chléb, který by vykynul. 
Tak  si  museli  udělat  jen  takové  jednoduché  placky  z  vody  a  mouky." 
V dalších částech sederové večeře se setkáme i s jinými chody. Co ještě 
bývá typické před tím nejslavnostnějším jídlem?  "To, co se jí během 
sederové  večeře,  hodně záleží  na  tom,  kde  zrovna  tu  sederovou  večeři 
slavíte. Takže když na ni jdete například v Čechách, v Polsku nebo třeba v 
Izraeli v hodně tradičních rodinách, které ještě dodržují aškenázské zvyky, 
to znamená zvyky ze střední Evropy, tak se velmi často jí gefilte fiš, což je 
taková jakoby rybí nádivka. Ale to není jídlo, které se jíst musí. Jí se jen z 
tradice a jíme ho také velmi často na šabat. Ale kdybyste přišli třeba do 
jemenské nebo marocké domácnosti,  tak byste jedli hrnce nejrůznějších 
druhů  masa  -  bylo  by  tam  kuřecí,  jehněčí  apod.  Takže  záleží  to  na 
regionálním  zvyku." 
Když Mojžíš  před odchodem Izraelců z Egypta ustanovoval  slavení 
pesachové večeře, říkal, že se má jíst beránek a že ho židé mají jíst ve 
spěchu,  mají  být  připraveni  na  odchod,  obutí,  mají  mít  přepásaná 
bedra,  v  ruce  hůl.  Naopak  v  dnešní  době  jsou  účastníci  sederové 
večeře často vybízeni k tomu, aby se pohodlně posadili, aby si hověli. 
Proč došlo k této změně? "Já bych neřekla, že je to změna, ale to, že si 
teď hovíme, je právě proto, že jsme tehdy museli pospíchat. Vždy, když 
někoho zvu na sederovou večeři, tak ho upozorňuji, aby si na ní udělal 
dostatek času, aby počítal s tím, že to může trvat čtyři nebo pět hodin, na 
což my v dnešní době nejsme zvyklí.  Většinou sníme oběd třeba za 10 
nebo 15 minut. A to, proč si my hovíme během té večeře, je právě z toho 
důvodu, abychom ukázali, že nemusíme jíst ve spěchu, že jsme svobodní 
lidé.  V roce  2007 na  Pesachu náš pan rabín  udělal  takovou zajímavou 
paralelu, kdy říkal,  že možná my sami jsme otroci  času, kterého máme 
málo. A to si připomínáme v současné době při sederové večeři, protože to 
je  právě  ten  okamžik,  kdy  se  zastavíme  a  jíme  pět  hodin  místo  toho, 
abychom  rychle  snědli  sendvič  během  krátké  chvilky.” 



Když  jsou  u  sederové  večeře  přítomny  děti,  mívají  takové  typické 
otázky  a  vzniká  dialog  mezi  dětmi  a  dospělými.  Jak  to  konkrétně 
probíhá, když se sederová večeře slaví v rodině? "Sederová večeře má 
určité ustálené části a právě přesně, jak jste říkala, se krátce po začátku té 
večeře vždy nejmladší  člen rodiny zeptá většinou hlavy rodiny na čtyři 
otázky. První otázka je, proč jíme během celého roku jak kvašené tak i 
nekvašené chleby, ale tuto noc jíme jen nekvašený chléb. V druhé otázce 
se ptá, proč jíme během celého roku různé druhy zeleniny a tuto noc jíme 
tak  hořkou  zeleninu.  Další  otázka  je,  proč  během  roku  do  ničeho 
nenamáčíme  zeleninu,  jíme  ji  samotnou,  a  proč  ji  tentokrát  dvakrát 
namáčíme  -  jednou  do  slané  vody  a  jednou  do  té  směsi  jablek  -  do 
charosetu.  A  poslední  otázka  je,  proč  si  během  celého  roku  můžeme 
vybrat, jestli se budeme opírat během večeře o opěradlo a jíst tedy velmi 
ležérně nebo jestli se nebudeme opírat, ale tuto noc se opíráme. To, že se 
to takto ustálilo, je proto, že rabíni, kteří vymýšleli seder, si řekli, že toto 
jsou asi otázky, na které by se děti zeptaly. A ty děti se mají ptát proto, aby 
jim  rodiče  mohli  odpovědět  tím,  že  toto  všechno  děláme  proto,  že  si 
připomínáme ten pesachový příběh.  Ale v dnešní  době ta  otázka ztrácí 
význam, když to dítě už ví, že se na ni má zeptat. A právě proto spousta 
rodičů,  kteří  neberou seder  jen  jako formální  oslavu,  ale  chtějí,  aby ta 
oslava byla opravdu pro děti zajímavá a aby v nich provokovala otázky, 
tak na stůl dávají i jiné předměty, které děti provokují k otázkám. Člověk 
musí být kreativní, aby splnil účel sederu, a to je, aby se lidé okolo stolu 
začali  na  ten  příběh  ptát." 
Tím, že ta sederová večeře je velmi dlouhá, může být problém udržet 
pozornost  dětí.  Jak ji  některé rodiny oživují? Jsou třeba při večeři 
nějaké hračky, něco, co připomíná egyptské rány apod.? "Tohle vždy 
záleží na tom, jak je ten rodič kreativní. Je jeden takový ustálený způsob, 
jak udržet pozornost dětí, a to, že krátce po začátku té večeře hlava rodiny 
nebo člověk,  který  seder  v  té  rodině  vede,  vezme  jeden maces,  což  je 
vlastně  takový  čtverec,  rozpůlí  ho  a  jednu  půlku  zabalí  do  nějakého 
ubrousku. A buď v té rodině nějaké dítě schová tuto část macesu, které se 
říká  afikoman, nebo ji schovají rodiče. A potom ke konci večeře se ten 
afikoman hledá a buď ho rodiče vykupují od dětí nebo ho děti vykupují od 
rodičů. A děti se tedy těší na konec té večeře, až přijde hledání afikomanu. 
Ale  rodiče  mají  různé  způsoby,  jak  udržet  pozornost  dětí.  Jeden  můj 
kolega - učitel například svým dětem dává dárky, když vydrží dávat pozor 
celý ten seder. Anebo jsou rodiče, kteří se snaží vyprávění toho příběhu 
oživit  nějakou  hrou,  například  já  jsem  jednou  byla  na  sederu,  kdy  se 



předváděly jednotlivé egyptské rány a děti měly různé malé figurky žab, 
které po sobě házely, dělaly různé chemické pokusy a barvily tak vodu, 
která se proměňovala v krev apod. Nebo se hrají různé divadelní hry, kde 
se  přehrává  znovu  ten  příběh.  Ten  seder  má  svou  určitou  formu,  ale 
většinou když jdete na seder, kde se dodržuje jen ta ustálená forma a jsou u 
něj  malé  děti,  tak  jim to  moc  neprospívá.  Takže  kreativitě  se  většinou 
meze nekladou, naopak je vítaná." (přepis rozhovoru na www.rozhlas.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 
Plyn – návrh na jiné placení – pevná cena na 24 měsíců. Staršovstvo 
souhlasí. Nutno poznamenat datum sjednání – kvůli možné  výpovědi.
Přednášky pro veřejnost – Člověk v tísni – Jak zatočit s dluhy? (Alena 
Sedláčková); úterý 20.3. v 17 hod. 
– Velikonoční ostrovy – 3. dubna; hodina: 17:00 hod.- (K.Štěpán)
Výroční  sbor.  shromáždění –  25.03.  v  9:00  hod.  Listina  členů  s 
hlasovacím právem – kontrola – staršovstvo schvaluje. Návrh programu, 
zprávy (kurátor, farář, pastorační pracovnice, účetní sboru, revizní zpráva).



Kalendář  s  informacemi  o  sboru  -  Občanské  sdružení  Aktivios – 
Aktivios uvažuje o vydání barevného stolního kalendáře pro rok 2013 se 
záměrem  prezentace  činnosti  a  především jeho  členů.   Nabízíme  Vám 
prostor pro Vaši prezentaci  min.  1 strana ( popis ). Cena za inzerci je 
500,-Kč a obdržíme 10 ks kalendářů. Staršovstvo souhlasí.
Modlitební setkání – návrh – úterý 17,30 – 18,00 hodin (před biblickou 
hodinou). Staršovstvo souhlasí.
Aktivios  –  požádat  o  zajištění  zajištění  3  –  4  raftů  +  úprava  „zimní 
zahrady“. Aktvios – signalizuje úbytek fin.prostředků.
Modlitebna:   – 
založen  účet  na  financování  stavby:  2400219692/2010 (Fio  banka).
Proběhlo jednání na MF ČR v Praze – nutno sledovat web. stránky a pod. 

- Norské fondy – proběhlo jednání s garantem z MF ČR  – díky 
pomoci p. poslance Ing. Papeže (+ br. Francouz) jsme byli velmi 
vstřícně přijati, přislíbena pomoc při sestavování žádosti i dále 
do budoucna.

- br. Mištera  - zajistí rozpracování  návrhu  (p. Baumruk) 
Rozšíření sociálního zázemí – 1. NP – vybudování bezbariérového WC v 
místě současné zimní zahrady (rekonstrukce venkovní zdi + zateplení + 
plastová okna).  Návrh úprav již máme. Financování bude možné pouze 
vícezdrojovým způsobem (Jeron.  Jednota,  město,  kraj,  evropské  fondy, 
fond soudržnosti !!) – nutno předjednat.
Dobrovolná sbírka – na letní pobyty pro děti z českých sborů krajanů z 
Ukrajiny – souhlasíme, co pozvat malou skupinu 6 – 8 na náš tábor ?
Podpora  br.  J.  Marvána  –  dům  bývalého  seniora  zpč.seniorátu  byl 
vyloupen – odešleme část sbírky.
Dotace  –  město  –  podána  na  rekonstrukci  soc.zařízení  v  přízemí  (po 
konzultaci  s  radním  R.  Bastlem).  Vyhlídky  špatné  –  změna  nastavení 
hodnotících kritérií (počet dětí a seniorů, pro které je pořádán program). 
Dříve vstřícnější kritérium - pořádání do akcí pro veřejnost.
Kázání + přednáška o manželství – manželé Zoubkovi z Kraslic, neděle 
15.dubna, od 11:00 hod.
Nenechte své srdce zmrznout – pomoc pro lidi bez přístřeší – proběhla, 
teplé věci i jídlo přinášeli lidé z města a okolí. Br. farář odvezl na sběrné 
místo  do  Plzně,  pomoc  M.  Szewczyk.  K.  Šimr  zaslal  hodnocení  a 
poděkování – vyvěšeno na nástěnkách.
Příští jednání staršovstva – úterý 10.4.2012 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); 
- 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; 
-        biblické hodiny ve středu od 18,00 (střídavě vlastní a společné s CB)

Rozpis bohoslužeb v dubnu:
1.4. -  br.f. Jan Satke (kaz. st. Klatovy – br. Živný) 
6.4. - Velkopáteční bohoslužby – br. Tomáš Živný 
8.4. - Velikonoční neděle – br.f. Jan Satke (rodinná bohoslužba s 
vysluhováním sv. Večeře Páně (kaz.st. Klatovy – br.f. Satke – se sv. VP)
15.4. - br. Mikuláš Zoubek
22.4. - br.f. Jan Satke (mládežnické bohoslužby) (kaz.st. KT – br.f. Satke) 
29.4. - br.f. Milan A. Satke (kaz. st. Klatovy – br.f. Milan A. 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:
Razítka – V současnosti jsou platná 2 razítka sboru – kulaté a hranaté. 
Otisky – viz příloha 1. Hranaté - použití na účetní doklady (především pro 
vlastní účely). Kulaté – oficiální dokumenty (užití směrem navenek).



Velikonoce – sborový dopis – připraví společně O. Tichý a J. Satke.
Pronájem  kanceláře  –  návrh  pronájmu  br.  Nozarovi  platí,  konkrétní 
vyjádření zazní na příštím jednání staršovstva.
Kandidatura br. Miloše Poppa pro Merklín. Br. Popp byl informován o 
možnosti služby pastoračního pracovníka (1/2 úvazek). Po zvážení situace 
o službu ve sboru dále usilovat nebude (informace mailem).
Účet u FIO banky – založen, číslo účtu je 2100220464 / 2010. Stávající 
účet u Poštovní spořitelny bude zrušen po vyúčtování dotace na opravu 
věže. Postupně budou přesunuta inkasa a trvalé příkazy na nový účet.
Výroční  shromáždění  –  příprava:  seznam členů  s  hlasovacím  právem 
(beze změn), program, zprávy.
Topení  – tepelné čerpadlo je velmi drahé, náklady cca 50 tis. Kč ročně, 
místnosti  přitom  nevytopí.  Jinou  variantu  bude  staršovstvo  hledat  ve 
spolupráci  s případným nájemcem. Obsazení bytu se jeví jako  nanejvýš 
naléhavé.
Sbírky – celocírkevní sbírka na tisk bude provedena v určeném termínu. 
Na  podpůrný  fond  bude  odesláno  200,-  Kč.  Sbírka  při  příležitosti 
výročního  shromáždění  bude  částečně  určena  na  podporu  emeritního 
seniora  J.  Marvána  (vyloupení  domu).  Sbírka  na  letní  pobyty  dětí  z 
Ukrajiny bude diskutována příště
Příští jednání staršovstva bude v  pátek 30.3.2012 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 18,00 biblická hodina pro dospělé 
neděle od 9,00 pravidelné bohoslužby (1.+3. s vysluhováním Večeře Páně)

Rozpis bohoslužeb na duben: 
1.4.. -  br. Tomáš Živný 
5.4. - od 19,00  velikonoční biblická večeře – br. Tomáš Živný 
6.4. - od 19,00 Velkopáteční bohoslužby – br. Tomáš Živný 
8.4. - Velikonoční neděle – br.f. Jaroslav Vokoun (s vysluhováním sv. VP) 
9.4. - Velikonoční pondělí – ses.f. Daniela Zapletalová 
15.4. - br.f. Jan Satke ( s vysluhováním sv. Večeře Páně) 
22.4. - br. Tomáš Živný 
29.4. - br. Karel Cuchal



          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
Kůtová Petra, Kdyně, 21. 4. 1992
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva:
V pátek 2. 3. 2012 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. Po 
bohoslužbách zůstali účastníci bohoslužeb v kanceláři sboru k rozhovoru 
při kávě a čaji.
Sestra farářka osloví sestry a bratry z katolické církve, zda by nechtěli 
spolu s námi připravit Noc otevřených kostelů již v letošním roce, anebo 
napřesrok. 
V pondělí 19.3. se sešel SV západočeského seniorátu ke své pravidelné 
schůzi a tentokráte navštívil při svém jednání náš sbor. Od 17h proběhlo 
setkání se staršovstvem sboru.
„Při návštěvě sboru v Kdyni získal seniorátní výbor velmi pozitivní dojem  
z práce sboru. Po příchodu sestry farářky sbor „rozkvetl“, bylo vykonáno  
mnoho dobré práce. SV nabyl přesvědčení, že prodloužení podporovaného 
místa je velmi důležité.  Vyprošujeme tomuto místu a sboru podporu  
celého seniorátu.“( Sdělení SV západočeského seniorátu, Josef Beneš  
sen.kurátor)
Výroční sborové shromáždění se bude konat 25.3.2012. Dopolední 
bohoslužby připraví sestra farářka spolu s dětmi. Při těchto bohoslužbách 
bude také slavnostní přístup sestry Evy Škopkové do našeho sboru. Při 
Výročním sborovém shromáždění proběhne volba nového staršovstva 
sboru.
Termín dubnové schůze staršovstva se domluví po volbě nového 
staršovstva na Výročním sborovém shromáždění.
1.4. – Květná neděle - výměna farářů Domažlice-Kdyně
1.4. – Velikonoční koncert Radosti v 17h
Jarní úklid kostela bude ve středu 28.3.2012 od 13h



Příprava dřeva na zimu: sobota 21.4.2012
Úprava vstupu do kostela: sobota 28.4.2012

Témata na přímluvy - naši nemocní, podpora práce ses. farářky, další 
směřování a růst sboru.

Pravidelná sborová setkání:
Děti jsou zvány každé úterý v 15.15h do farářského bytu k biblické hodině 
pro děti.
Dospělí jsou zváni k biblickým hodinám ve čtvrtek 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 čtvrtek 9h-14h, v jiný čas zvoňte na
farní byt.

Rozpis velikonočních bohoslužeb v kdyňském sboru:

Květná neděle  1. dubna v 9h – hostem dopoledních bohoslužeb bude br.f. 
Petr Grendel z Domažlic

Velký pátek 6. dubna v 18 h – ses.f. Daniela Zapletalová, bohoslužby s 
vysluhováním Večeře Páně

Neděle  vzkříšení  Páně 8.  dubna  v  9h  –s.f.  Daniela  Zapletalová, 
bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

15. dubna v 9 h – br.f. Jan Šoltész, bohoslužby s vysluhováním Večeře 
Páně

22. dubna v 9h – ses.f. Daniela Zapletalová

29. dubna v 9h – ses.f. Daniela Zapletalová



Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Kdyni
a 

 Základní umělecká škola ve Kdyni
vás zvou

na

Velikonoční koncert pěveckého sboru RADOST 
Květná neděle 1.4.2012 v 17h

Sborový dům Českobratrské církve evangelické, Dělnická 359, Kdyně

Zveme Vás ke společnému zastavení se nad událostmi Božího díla záchrany, které bylo 
vykonáno v náš prospěch v osobě Ježíše Krista.
Zveme Vás ke společnému poděkování za sloužící a oddanou lásku Boží k nám, která se 
projevila v událostech Velikonoc.
Zveme  Vás  ke  společně  prožívané  radosti  z vítězství  života  a  dobra,  které  je  nám 
darováno ve slavném Kristově vzkříšení.

Staršovstvo sboru

Povídání o Velikonočním ostrově
FS ČCE v Přešticích si vás k němu dovoluje pozvat do 

sborové modlitebny v úterý 3. dubna 2012 od 17,00 hod
Víte, že se jmenuje Velikonoční proto, že ho na velikonoční neděli 

5.dubna 1722 pro Evropany objevil holandský admirál?
Chcete vědět více o nejodlehlejším místě na světě?

Chcete vědět, kde sochy moai vznikaly a k čemu sloužily?
Víte, co je kult ptačího muže, díkyž němu mají sochy svatých na ostrově 

na hlavě ptáky?
Přijďte se podívat na fotografie a poslechnout si 

vyprávění Karla Štěpána - muže, který vše 
prozkoumal přímo na místě.



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. Loňská zkušenost 
a pocvhvalné ohlasy nás vedou k tomu, abychom se i letos, pokud Pán dá, 

sešli u společného stolu ke společenství, které se dá nazvat 
“Křesťanská biblická večeře”. 

Jde o obdobu tradiční židovské sederové večeře, tedy něčeho, čeho se asi 
málokdo z vás měl možnost zúčastnit. Dovolujeme si vás tedy pozvat ke 
společnému stolu a to ve ČTVRTEK 5.4. - od 18,00 příprava stolu, v 

19,00 začátek samotné večeře. 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 30.3. 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!

Celonárodní čtení bible 2012
Letos opět na Velký pátek (6.4.) i v Klatovech.

Veřejné čtení Bible se uskuteční ve společenském sále Městské knihovny 
v  Klatovech  (budova  bývalé  jezuitské  koleje  vedle  Černé  věže). 
Předčítáno  bude  celé  evangelium  podle  Matouše.  Jako  předčítající  se 
budou  střídat  představitelé  jednotlivých  církví,  zastoupených  v 
Klatovech, zástupci Městské knihovny a Města Klatovy. Sál je po celou 
dobu přístupný veřejnosti, každý může dle svých možností kdykoli přijít a 
odejít. Začátek v 15,30; předpokládaný konec okolo 18,00 hod.

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

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


