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Verš měsíce
Všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co 

se přijímá s díkůvzdáním. (1.Timoteovi 4,4)

Milí bratři, milé sestry, vážení čtenáři, 
Všechno, co Bůh stvořil, je dobré.  My si ten verš přebereme nejspíš tak, 
že veškeré dobré věci, které dostáváme, jsou Božím dílem. Bůh je vytvořil 
jako  užitečné,  prospěšné  životu.  Bůh  je  vytvořil  zároveň  i  krásné  a 
nádherné,  neboť  tak  lze  také  přeložit  původní  řecké  slovíčko.  Díky 
moudrému a laskavému Božímu uspořádání žijeme. Máme odkud čerpat 
životní sílu. Bůh nás štědře hostí ve svém světě. Přišli jsme sem nazí a s 
prázdnýma rukama, ale on nám nabídl dobré a dostatečné prostředky k 
životu. To je důvod k oslavě. Bůh - tvůrce dobrých věcí. Je škoda, když 
vesmír a zeměkouli se vším, co je na ní, chápeme jen jako přírodu. Pouze 
jako přírodu, kde se bytosti rodí a umírají, kde kameny padají dolů a dým 
stoupá vzhůru, jelikož přírodní zákony tomu tak chtějí. Svět není jenom 
příroda,  svět  je  též  stvoření  Boží.  Dobrý  Otec  nám  jej  dobře  zařídil, 
abychom v něm žili. Kdo vidí jenom přírodu, ochuzuje se o vlídné přijetí 
v  otcovském  domě.  Díkůvzdáním  vyjadřujeme  svou  radost,  že  jsme 
nalezli  dobrý  domov,  že  jsme  doma  u  starostlivého  Hospodina.
     Všechno, co Bůh stvořil, je dobré, a nemá se zavrhovat nic, co se  
přijímá s díkuvzdáním. Apoštol Pavel však psal svou rozvahu z poněkud 
jiných důvodů, než nás na první poslech napadne. Novopečení křesťané v 
Malé  Asii  hledali  pevnou  půdu  pod  nohama.  Efezskou  církev  sice 
spravoval  Pavlův  žák  Timoteus,  ale  na  všechno  nestačil.  Tu  a  tam 
potřeboval  jasné  slovo či  názorovou podporu  od uznávaného myslitele 
Pavla.  V  raněcírkevní  době  se  totiž  mezi  křesťany  šířila  nechuť  vůči 
všemu hmotnému. Jako kdyby dobré bylo jen to duchovní a naopak to 
hmotné, tělesné jako by bylo špatné. Nebo aspoň druhořadé. Od sboru ke 
sboru procházeli podivní učitelé s podivnou naukou. Nabádali ostatní, ať 
nejí jisté pokrmy, ať se zdržují manželského soužití, ať v určitý čas raději 
nic nedělají, teprve pak že se přiblíží k duchovní dokonalosti.  Apoštola 
Pavla takové kázání úplně rozčílilo. Zcela odporovalo evangeliu. Jaképak 
předepsané úkony?! Jaképak znevažování  hmotného světa?! Za lidskou 
zkaženost nemůže tělo a hmota, může za ni hřích. Neosvobodíme se tím, 



že popřeme a potlačíme své tělesné potřeby. Kristus žil a umíral pro to, 
abychom nemuseli do nekonečna hlídat, co sníme, co nesníme či zda se 
milovanému člověku neoddáváme příliš. Pavel píše Timoteovi, aby mu ve 
střetu názorů pomohl prosadit evangelium. Hospodin je dárcem dobrých 
věcí, které neubližují.  Právě proto platí,  že  všechno, co Bůh stvořil,  je  
dobré,  a  nemá  se  zavrhovat  nic,  co  se  přijímá  s  díkuvzdáním.
     Dvacet století je dlouhá doba. Pryč je strach z těla a z hmoty. (I když 
občas se v převlečené formě stále vynořuje.) Ve starověku se lidé báli 
vlastního těla a bohatě prostřeného stolu, že by snad mohli přijmout něco 
špatného.  My,  moderní  až  postmoderní  lidé,  jsme  jiní.  Přijímáme  bez 
zdráhání.  Od  jídla  nás  neodrazuje  náboženství,  leda  lékař.  Řešíme 
naprosto jiné problémy se stravou než naši předkové. Máme s nimi tedy 
ještě  něco  společného?  Je  nějaký  spojovací  prvek  mezi  námi  dnes  a 
maloasijskými křesťany z počátku letopočtu? Ano, je. Jakže to apoštol na-
psal? Všechno, co Bůh stvořil, je dobré, a nemá se zavrhovat nic, co se  
přijímá s díkuvzdáním.  S dávnými bratry a sestrami nás pojí právě ono 
díkuvzdání, díkčinění. Jako oni i my přijímáme Boží dary s díky a chválou 
na Stvořitelovu adresu. A je za co děkovat. Za jídlo, za obydlí a šatstvo. V 
rozmanitých podobách k nám proudí Boží požehnání. Jen k němu nebýt 
slepý.  AMEN! 
(z kázání ve sboru ČCE v Zábřehu na Moravě z října 2006)

Liturgický kalendář:
6.5. - neděle Cantate  (liturgická barva bílá)

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. (Ž 98,1)
13.5. - neděle Rogate (liturgická barva bílá)

Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi  
neodepřel. (Žalm 66,20)

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

27.5. - Neděle svatodušní (liturgická barva červená) 
Ne silou,ani mocí,ale Duchem mým, praví Hospodin zástupů.(Za 4,6 K) 

28.5. - Svatodušní pondělí (liturgická barva bílá) 
Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb  

a modlili se.(Skutky 2,42)



Judaismus:
9. Ijar 5772 -  10. Sivan 5772

6. sivan (27. květen), a mimo Izrael i 7. sivan, slavíme biblický poutní 
svátek Šavuot,  jako oslavu darování Tory.

Darování  Tóry  není  jen  milníkem  v  židovské  historii,  učenci  je 
přirovnáváno ke svatbě mezi Židy a Bohem a tento svazek trvá dodnes. 
Na Šavuot si znovu a znovu připomínají Židé povinnosti, které z takového 
vztahu vyplývají. Tóra má dvě části - psanou a ústně tradovanou. Psaný 
zákon obsahuje Pět knih Mojžíšových - Tóru, Proroky - Neviim a Spisy - 
Ktuvim.  Spolu  s  psanou Tórou  byl  Mošemu na  Sinaji  darován i  ústní 
zákon,  který  doplňuje  a  vysvětluje  psaný  ústní  zákon.  Byl  předáván  z 
generace na generaci až byl nakonec kodifikován v Talmudu a Midraších. 
Po celé generace byl zákon vykládán našimi učenci, aplikován na nové 
situace,  které  nám život  přináší,  a  tak  se  ústní  tradice  udržuje  živá  a 
spojuje nás prostřednictvím našich rabínů se zjevením na Sinaji. Židovští 
učenci tvrdí, že: "Bůh se dívá do Tóry a tvoří svět." Je také psáno, že: "Pro 
Tóru byl stvořen svět." Učíme-li se Tóru a plníme její příkazy, dáváme 
světu smysl, protože plníme záměr Stvoření. (ze stránek www.blisty.cz)

Historický kalendář
1.5.1904 - zemřel Antonín Dvořák, český skladatel vážné hudby
2.5.1990 - poslanci Federálního shromáždění schválili zrušení trestu smrti
18.5.1432-chebský soudce rozhodl,že ve sporu o víru je rozhodující Písmo
18.5.1920 - narodil se Karol Wojtyla, který se roku 1978 stal papežem 
Janem Pavlem II.
23.5.1618 – 2. pražská defenestrace - začátek stavovského povstání
26.5.1879 – narodil se Matěj Pavlík, známý jako patriarcha pravoslavné 
církve Gorazd – v kryptě chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze ukrýval 
české parašutisty po atentátu na R.Heydricha 
27.5.1525 - zemřel německý revoluční myslitel, vůdce selského povstání v 
Německu, Thomas Müntzer
27.5.1564 - zemřel Jan Calvin, švýcarský reformátor
29.5.1637 – zemřel Jiří Třanovský, původně český evangelický kněz, po 
Bílé hoře působil na Slovensku – nám známý m.j. jako autor mnoha písní 
v našem Evangelickém zpěvníku
30.5.1416 - v Kostnici upálen Jeroným Pražský
31.5.1950 - byl zahájen zinscenovaný proces s Miladou Horákovou, 
Závišem Kalandrou a dalšími křivě obžalovanými



Přeštice
Narozeniny v měsíci květnu oslaví:
Radek Guttwirt, Přeštice, 
Žofie Šerá, Dolní Lukavice, 
Jaroslava Ptáková, Nýrsko, 
Blažena Hořká, Zelená Hora, 
Ladislav Bořík, Dolce, 
Marta Týmlová, Přeštice, 
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva 
Informace z jednání staršovstva ze dne 10.4.2012 do redakční uzávěrky 
nedorazily. Termín příštího jednání bude včas sdělen.

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 květnu:
6.5. -  br.f. Jan Satke (kaz. st. Klatovy – br. Živný) 
13.5. - br.f. Jan Satke (rodinná bohoslužba s vysluhováním sv.VP) 
.          (kaz.st. Klatovy – br.f. Satke – se sv. VP)
20.5. - ?????  (kaz.st. Klatovy - ?????)
22.4. - br.f. Jan Satke (mládežnické bohoslužby) (kaz.st. KT – br.f. Satke) 



Merklín

Narozeniny v měsíci květnu oslaví:
Petr Mikula, Merklín, 
Petr Šalom, Merklín,
Alena Zahrádková, Holýšov, 
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva:
Monitorovací zprávy (oprava věže) – součást  projektu renovace věže, 
doba trvání  –  5  let.  Potřeba  fotodokumentace  a  popis  akcí  ve  sboru  – 
včetně pravidelných. Zprávu si vyžádá vždy MAS Aktivios jednou ročně. 
Zodpovědné osoby: M. Nozarová, J. Satke.

  Jeronýmova Jednota – je možno podávat žádosti do celocírkevní JJ 
(25.dubna), seniorátní JJ (21. května). Žádost – CC JJ oprava fasády + 
výměna oken.

  Velikonoce – dopis – připravil O. Tichý, rozeslán, děkujeme.
- biblická večeře – uskuteční se na Zelený čtvrtek, účastníci se podělí o 
potraviny, vede T.Živný.

  Celonárodní čtení Bible – Klatovy, Velký pátek 6.4. Účast Inge a Ota.
  Kandidatura br. Miloše Poppa pro Merklín. Br. Popp 4.3.2012  mailem 

informoval, že nabídku působení v našem sboru nevyužije 
   Hledání kazatele – je třeba zintenzivnit hledání. Návrhy: oslovení 

kazatelů, účastníků vikariátu, případně další.
Farář – dovolená – konec měsíce dubna, týden.

  Sbírky – celocírkevní sbírka na tisk – vykonána 25.3., odesláno 400,- Kč. 
Na podpůrný fond odesláno 200,- Kč. Sbírka při příležitosti výročního 
shromáždění byla částečně určena na podporu emeritního seniora J. 
Marvána (vyloupení domu) – předáno 26.3. 1450,- Kč. Sbírka na letní 
pobyty dětí z Ukrajiny – archová sbírka během dubna.
Sbírka na Velikonoční neděli – Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty – 
určen na stavbu modlitebny evangelického sboru v Sázavě.
Personální fond – do 31.5. odvést polovinu částky odváděné do Přeštic – 
3 850,- Kč.
Sbírky určené synodem či konventem budou odesílány v poměrné výši.

  Tábor Habartice – letos se uskuteční v termínu 24.7.- 4.8.
  Diakonie – 21.4. (so) – divadelní vystoupení „Mrazík“ v Soběkurech, 



benefiční představení pro diakonii.
Sborový zpravodaj – data narození – staršovstvo souhlasí s jejich 
uváděním v tištěném zpravodaji, na internetu data uváděna nebudou.
Příští jednání staršovstva odloženo až na pátek 6.6.2012 – 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 (3. s vysluhováním Večeře Páně)

Rozpis bohoslužeb na květen: 
6.5.. -  br. Tomáš Živný 
13.5. - br. Tomáš Živný 
20.5. - br.f. Jan Satke ( s vysluhováním sv. Večeře Páně) 
27.5. - br. Tomáš Živný

  
Kdyně na Šumavě           

Narozeniny v měsíci květnu oslaví:
Anna Menzová, Dobříkov, 
Anna Šandorová, Kout na Šumavě, 
Miroslav Nový, Kdyně, 
Hanuš Tichý, Běhařov, 
Josefa Jakubíková, Kout na Šumavě,
Jiří Wuchterle, Kdyně 
Jindřiška Stadtherová, Kout na Šumavě, 
Martin Adámek, Kdyně, 
Stanislav Potužník, Hyršov, 
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva:
Aktuální zprávy do uzávěrky nedorazily. Termín jednání nově zvoleného 
staršovstva bude včas oznámen.



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.

Bohoslužby v měsíci květnu: 
6.5. - br.f. Petr Grendel 
13.5. - ses.f. Daniela Zapletalová 
20.5. - ses.f. Daniela Zapletalová 
27.5. - ses.f. Daniela Zapletalová

Celošumavské shromáždění
v neděli 27. května 2012 od 16:00 hod

tradičně v prostorách KS Klatovy (Koldinova ul. 14)
Kazatelem bude Saša Horvát, host z Ukrajiny

Službu dětem zajišťuje Křesťanské společenství Horažďovice
Chválami nás povede hudební skupina Křesťanského sboru Domažlice
Pohoštění zajištují sestry a bratři z Křesťanského společenství Klatovy

Shromáždění povede br. Milan Sedláček
Další informace o scházení (nejen) šumavských křesťanů najdete na

www.celosum.cz 



Vzpomínka na Pepu Šefčíka 
     Doposud v tomto zpravodaji nebylo zvykem uveřejňovat to, co se v  
žurnalistice označuje slovem “nekrolog”. Dovolte mi ale pro tentokrát  
učinit vyjímku. A to z prostého důvodu. Br. Josef Šefčík, kterého jsme  
všichni  znali  jako  Pepu,  nemá,  alespoň pokud je  nám známo,  žádné  
příbuzné, kteří by si ho připomínali a o jeho památku pečovali.
    Dlouhý  životopis  nečekejte.  O  Pepově  životě  před  příchodem  na  
Radost  toho  mnoho  nevíme.  Jen  útržky  jeho  vzpomínek.  Paradoxně  
téměř nejvíce jsme se dozvěděli při přípravě pohřbu – majitel pohřební  
služby p. Všetečka s ním byl totiž  na vojně.  “U husarů” v Klatovech,  
přesně tak, jak o tom Pepa sám mluvil. Potvrdil nám i to, že měl určitě  
nějakou sestru (Pepa mluvil  o dvou). Tak se nám snad časem podaří  
někoho z Pepova mládí a rodinny ještě vypátrat.
     V mých vzpomínkách zůstane Pepa jako člověk v mnohém první. Byl  
potencionálně prvním bydlícím klientem na Radosti (ale v té době ještě  
bydlení  nebylo  a  tak  nějaký  čas  pobyl  v  Myslibořicích).  Byl  první  z  
obyvatel Radosti,  kdo se aktivně zapojil  do běžného života v Merklíně  
(jeho kafíčko,  buřty a návštěvy fotbalu byly pověstné).  Jako jediný se  
dokázal  domluvit  s  jakýmkoliv  cizincem  v  jakékoliv  řeči  (a  to  prostě  
proto, že chtěl).  Byl v čele turistických výprav. A ještě mnoho dalších  
prvenství by se dalo vyjmenovat.
     Jen tím posledním nás nepotěšil. To když v sobotu 14. dubna t.r. jako  
první klient  střediska Radost zemřel.  Poděkování patří  všem, kdo se s  
ním přišli rozloučit – klientům i zaměstnancům diakonie, a také členům  
merklínského sboru. Pepa tak v našich srdcích žije dál a my se můžeme  
těšit,  že  se  s  ním  jednou  sejdeme  na  hostině  u  Krále  nejvyššího.  
(Oto Tichý, 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


