
Sborový zpravodaj – květen 2011
                       

Verš na květen
Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby 

se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého. (Římanům 15,13)

Milé sestry, milí bratři, vážení čtenáři,                                                  
   V Novém zákoně se pojmu naděje používá výlučně ve smyslu očekávání 
pozitivní budoucnosti, jejíž zárukou je sám Bůh. To předně znamená, že 
naděje se týká toho, co teprve přijde a co ještě nevidíme. Apoštol Pavel 
např.  očekává  budoucí  Boží  soud  nad  lidmi,  jak  čteme  ve  Skutcích 
apoštolů (Sk 24, 14-15):  Přiznávám se ti  však k tomu, že podle směru,  
který oni označují za sektu, sloužím Bohu svých předků: Věřím všemu, co  
je napsáno v zákoně Mojžíšově a v prorockých knihách, a tak jako oni  
mám naději v Bohu, že jednou spravedliví i nespravedliví vstanou k soudu. 
   Dále se naděje v biblickém pojetí chápe jako očekávání nějaké radostné 
události či příchodu nějakého člověka, po kterém ze srdce toužíme. Jako 
křesťané jistě toužíme po spáse čili po vykoupení v Kristu. Podle Pavla 
nám Ježíš na kříží vydobyl spásu, nedosáhli jsem však ještě plnosti spásy. 
Proto jsem zatím spaseni v naději. Kristovo vykoupení dosud nevidíme v 
plnosti, v plnost vykoupení v Kristu můžeme pouze věřit a doufat, že jí 
dosáhneme. A doufáme-li ve spásu, kterou nám Ježíš získal, trpělivě ji pak 
očekáváme. 
   Naše  naděje  v  Kristu  se  může týkat  nějaké  konkrétní  události,  tedy 
něčeho, co si přejeme, aby se stalo. A tak doufáme, že Bůh nás uzdraví, 
pomůže nám dokončit školu, najít práci či získat byt. Samozřejmě Bůh to 
vše pro nás může udělat, ale také nemusí. Pokud naše konkrétní přání Bůh 
nevyslyší,  pak se ocitáme v nebezpečí,  že propadneme zoufalství.  Proto 
naše  křesťanská  naděje  by  se  neměla  primárně  vztahovat  na  určitou 
konkrétní  událost,  která  má  teprve  nastat,  nýbrž  by  měla  být  hlubší  a 
obecnější - měla by se vztahovat k obnovení naší vlastní existenci a našeho 
života jako takového v Kristu Ježíši. 
   Pravá  křesťanská  naděje  má  tak  překračovat  všechny  konkrétní 
představy a být vskutku absolutní nadějí. Tedy i nadějí přesahující tento 
svět, jak si můžete přečíst v 1. listě Korintským (15, 19-27). Křesťanská 



naděje tedy znamená více než pouhé pozemské doufání v Krista či důvěru 
v to, že On uzdraví naše rány a pozvedne nás ze všech pádů. Pravá naděje 
hledá svůj cíl  v Pánu, který nás vzkřísí ze smrti  a dovede nás do Boží 
slávy. 
   Tato naděje se týká nejen člověka či lidstva, nýbrž proniká celé stvoření. 
A  stává  se  tak  základním  rysem  celého  Božího  díla  a  brání  nám 
propadnout  chmurným  představám  o  konci  světa  či  pesimistickým 
scénářům o temné budoucnosti lidstva. 
   Pravá křesťanská naděje nás tak napřimuje a chrání nás před rezignací. 
Dovoluje nám žít  v důvěře a ve vnitřní radosti,  přestože okolnosti  jsou 
proti. Díky naději můžeme prožívat štěstí uprostřed utrpení. Naděje určuje 
nás  životní  pocit.  Bez ní  je  život  nesnesitelný.  Žít  bez naděje  se  stává 
peklem. Kdo však žije v naději, ten si uchovává radost a vitalitu. Naděje je 
také základem vzájemné lásky křesťanů a jejich schopnosti konat dobro. 
   Ovšem předpokladem pravé naděje je víra, neboť konečným garantem 
naplnění křesťanské naděje je Bůh sám. Bůh vzkřísil Ježíše z mrtvých a 
tak  nám  ukázal,  že  konec  lidských  možností  ještě  zdaleka  neznamená 
konec možností Božích. Bůh jako Stvořitel je také tvůrcem naděje a udílí 
nám  její  plnost  v  Duchu  svatém.  Naděje,  stejně  jako  víra  a  láska,  je 
člověku darována Bohem a vlita Duchem svatým.  
   Velkolepý dar naděje nás ale nesmí vést k úniku ze světa. Naopak je 
určen  k  tomu,  aby  nás  uschopňoval  k  novému  životu  ve  světě,  jehož 
nedílnou součástí je i přijetí plné odpovědnosti za tento svět. Pohled na 
slavnou budoucnost při Kristově zjevení na konci času nás má vést k tomu, 
abychom již na této zemi žili uvážlivě, spravedlivě a zbožně. Rovněž nás 
nabádá  k  tomu,  abychom ochotně  spolupracovali  na  lidsky  důstojnější 
budoucnosti.   Držme se tedy,  jak je  psáno v listě  Židům, neotřesitelné 
naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. A 
mějme  zájem jeden  o  druhého  a  povzbuzujme  se  k  lásce  a  k  dobrým 
skutkům.  A tak neochabujme a vždy projevujme neutuchající horlivost až 
do konce, kdy se naše naděje naplní.      
Požehnaný a nadějí naplněný květen vám všem!(Oto Tichý, Merklín) 
       
Lidé, ze kterých naděje často přímo vyzařuje, bývají velmi často aktivní 
jako misionáři. A proto si dovolím malou vsuvku ve formě pozvánky na 
akci nazvanou  Moravští bratři a jejich misijní působení, která se bude 
konat  v  neděli  15.  května  2011  v  Domažlicích  v  budově  gymnázia 
J.Š.Baara. Pořádá Křesťanský sbor Domažlice, přednášet bude br. Pavel 
Neústupný, Čech žijící od r.1968 v SRN.



Liturgický kalendář:
1.5. -neděle Quasimodogeniti (liturgická barva bílá)

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

naději. (1.Petrova 1,3)
8.5. – neděle Misericordias Domini (liturgická barva bílá) 

Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Moje ovce 
slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život.  

(Jan 10,11.27)
15.5. - neděle Jubilate (liturgická barva bílá)

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!  
(2.Korintským 5,17)

22.5. - neděle Cantate (liturgická barva bílá)
Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť jest divné věci učinil; spomohla 

mu pravice jeho, a rámě svatosti jeho.(Žalm 98,1 K)
29.5. - neděle Rogate (liturgická barva bílá)

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

Judaismus:
27.Nisan 5771 -  27. Ijar 5771

27.nisan (1.květen) – Jom ha-šoa:
Jom ha-šo'a (hebrejsky יום השואה, Den šoa) či Jom ha-zikaron la-šo'a 
ve-la-gvura (יום הזיכרון לשואה ולגבורה, Den památky na šoa a 
hrdinství) je 27. dnem měsíce nisan v židovském kalendáři, což připadá 
na počátek jara. Je připomínkou šesti milionů Židů, kteří byli zabiti během 
holokaustu. V Izraeli je tento den státním svátkem. Datum je stanoveno na 
výroční den povstání ve varšavském ghettu.

Má dnes smysl připomínat oběti rasového pronásledování během druhé 
světové války? Můžeme tím bojovat proti lhostejnosti, upozorňovat na 
porušování lidských práv etnických a náboženských menšin v současné 

společnosti a vychovávat k občanské odpovědnosti? ANO! Přijďte vyjádřit 
svůj postoj a zapojte se do čtení jmen jednotlivých mužů, žen a dětí, kteří 
byli pro svůj původ diskriminováni a zavražděni nacistickým režimem. 

Akce nazvaná Den vzpomínek na oběti holocaustu se bude konat v Praze 
na náměstí Míru v pondělí 2.května od 14 do 17 hodin.                          
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Historický kalendář
1.5.1904 - zemřel Antonín Dvořák, český skladatel vážné hudby
2.5.1990 - poslanci Federálního shromáždění schválil 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 - 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, 7.5.1968
Žofie Šerá, Dolní Lukavice, 15.5.1934
Jaroslava Ptáková, Nýrsko, 18.5.1923
Blažena Hořká, Zelená Hora, 20.5.1942
Ladislav Bořík, Dolce, 22.5.1977
Marta Týmlová, Přeštice, 24.5.1931
Josef Kohout, Skašov, 25.5.1921
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva 
Informace  pastorační  pracovnice  ses.  J.Golonkové  –  o  práci  se 
sborovou  mládeží  (akce  uskutečněné  i  plánované,  účast  atd.), 
Návštěvy v DPS do prázdnin zůstane současná frekvence (1-2x týdně), o 



prázdninách 0, od září 1-3x týdně, koncem roku vyhodnotíme zkušenosti. 
Na termín 11.-17.72011 je plánován pobyt pro maminky z MC v H.Týně. 
Další návrhy – 1x měsíčně “neděle chval (pravidelně po společném obědě) 
+ výhled na prázdninové aktivity apod. 
Bylo by dobré uvažovat o názvu pro Mateřské centrum. 
Příprava bohoslužeb a křestního shromáždění na Boží hod velikonoční 
– křest Kláry Satkové a Hanky Süsssové (nutno připravit časovou režii).
Od září t.r. Bude probíhat předkřestní příprava Anny Marie Mišterové.
Návštěva židovské Westminsterské kongregace (pí Friedlanderová) z 
Londýna – úterý 24.5.2011 odpoledne, rozhovor.
Návrh vytvořit pamětní desku – budova synagogy, později evang. kostela. 
Podoba – kámen s vytesaným textem. Zajistí br. J.Mištera. Nutno zajistit 
souhlas městského úřadu.  
Členství  v  MAS  Aktivios  –  spolupráce,  členský  příspěvek  na  rok  je 
500,-Kč – staršovstvo souhlasí.
Žádost  o  dotaci  pro  MC  –  Plzeňský  kraj  –  podpora  aktivit,  které 
pomáhají  rodičům s malými dětmi vyjít z izolace, do které se dostávají 
celodenní péčí o dítě. Souhlas – požádat o vybavení dětského hřiště MC, 
vybavení podkroví pro mládež, pobyt pro MC v Horšovském Týně.
Tábor v Habarticích – pro teenagery – fin. Podpora (požádat o grant)!!!
Pastorační pracovník –  příspěvek 13.000,- Kč – polovinu poslat na SR 
do konce dubna.
Rekonstrukce podkroví – dokončují  se instalatérské a zednické práce, 
zbývají práce truhlářské, malířské a podlahářské.
Výměna oken – v podkroví proběhla, peníze na okna v 1. patře bude třeba 
investovat do vybavení podkroví.
Registrace – krajský úřad (dotace) – registrace provedena.
Bohoslužby  pro  mládež  –  připravuje  se,  vedení  bohoslužeb  bude  mít 
mládež, kázáním bude sloužit br.  farář. Zapojení mládeže do sborového 
života je důležité pro obě strany!!!
Nutno  urychleně začít s materiály na naše  “Výročí 90”!!! - příště bude 
předvedena osnova publikace a její maketa – br. Satke, br. Mištera.
Dopis sborům – žádost o fin. podporu – sestavení a rozeslání.
Žádost o dotaci – město – schváleno 20.000,- Kč; br. Farář práci sboru na 
zasedání městské rady (úterý 29.3.).
Kaz. stanice Klatovy – přišla faktura za pronájem modlitebny.
Obložení (modlitebna) – potřeba instalace dřevěných lišt podél zdí – židle 
ničí nátěr.
Příští jednání staršovstva – úterý 3.5.2011 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 květnu:
1.5. - br.f. Jan Satke (kaz. st. Klatovy – br. Živný)
8.5. - br.f. Jan Satke (kaz.s. Klat. – br.f. Satke)                        
15.5. - br. Oto Tichý (kaz.st. Klatovy – br. Tichý) 
22.5. - br.f. Jan Satke (kaz.st. Klatovy – br.f. Satke)
29.5. - dosud neurčeno

     
                                                                                                    

Merklín

Narozeniny v měsíci květnu oslaví:
Petr Mikula, Merklín, 11.5.1982
Petr Šalom, Merklín, 16.5.1989
Tomáš Urban, Kloušov, 27.5.1947
Alena Zahrádková, Holýšov, 29.5.1949
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva:
Náhrady pro placení výloh administrátora – dle vyúčtování br. Satkeho.
Personální fond – letos budeme platit 7.000,- Kč.
Ytápění objektu – vysoká spotřeba el. energie (tepelné čerpadlo). Vysoký 
doplatek  i  navýšené  zálohy.  Br.  Šalom  zajde  domluvit  na  ČEZ  jejich 
snížení. Návrhy na úsporu – přepis na fyzickou osobu, kombinace vytápění 
kotlem na tuhá paliva, kontrola čerpadla, zda někde není závada.
Žádost o dotaci od Aktiviosu – nutná naše spoluúčast 30.000,- Kč, díky 



zmírnění  poplatku do PF reálné.  O pomoc při  předfinancování  zkusíme 
požádat sbor v M.Lázních.
Komise pro výběr stavební firmy – J.Satke, J.Nozar a P.Šalom.
Registace na krajsém úřadě – pro přímou informaci o dotačních titulech 
a poradenství při podávání žádostí. - registraci přez web provede br. Tichý.
Velikonoční dopis – bude distribuován s vloženými složenkami.
Inventura – dokončena.
Působení Tomáše Živného v našem sboru – dále hledáme možnosti, jak 
jeho působení dát oficiální rámec.
Biblická hodina – oproti minulým rokům bude i v letním čase od 18,00.
Žádost na seniorátní JJ – požádáme na úpravu vstupu – schody, kovová 
rohožka atd.
Příští jednání staršovstva bude v  pátek 6.5..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 květen: 
1.5. -  br. Tomáš Živný 
8.5. -  br. Tomáš Živný
15.5. - br.f. Jan Satke
22.5. - br.f. Jaroslav Vokoun 
29.5. - dosud neurčeno

Kdyně na Šumavě           

Narozeniny v měsíci květnu oslaví:
Anna Menzová, Dobříkov, 1.5.1928
Anna Šandorová, Kout na Šumavě, 4.5.1957
Miroslav Nový, Kdyně, 5.5.1960
Hanuš Tichý, Běhařov, 5.5.1927



Josefa Jakubíková, Kout na Šumavě, 15.5.1931
Jiří Wuchterle, Kdyně 18.5.1958
Jindřiška Stadtherová, Kout na Šumavě, 19.5.1934
Martin Adámek, Kdyně, 25.5.1984
Stanislav Potužník, Hyršov, 30.5.1953
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva: 
Bohoslužby na  Velký pátek se budou konat již ve  velkém sále.     Je třeba 
se sejít a sál k bohoslužbám připravit. ... Jarní úklid sálu se uskutečnil ve 
středu 20. 4. 2011 v odpoledním čase. Všem zúčastněným členům sboru 
za jejich pomoc jménem staršovstva děkuji.
Výmalba hostinských pokojů proběhne v týdnu od 2.-7. května 2011 - 
každá pomocná ruka je  vítána. 
Již z jara se připravujeme na zimu. Br. Altynski přislíbil zajistit nákup a 
dovoz dřeva na faru. V sobotu 16. května se farní zahrada zaplnila 
dřevem. Děkujeme!
 Od 8. 5. - 18. 5. sestra farářka navštíví české sbory na Ukrajině. V neděli 
15. 5. bude v našem sboru hostem bratr farář Jan Šoltész. V případě 
neodkladných záležitostí zastoupí sestru farářku  Zapletalovou bratr farář 
Jan Satke z Přeštic. 
Žádost na JJ bude zaslána na Západočeský seniorát, žádost se také předá 
na Městský úřad ve Kdyni
Návrh  sestry farářky uskutečnit dvě sborové akce: 
1) Pozvání seniorů a společné vzpomínání na stavbu kostela. V loňském 

roce to bylo padesát let od přestavby sborového domu. Jednalo by se 
o některý den v týdnu, během  června, posezení na zahradě. S. 
farářka připraví pozvánky a osobně lidi obejde a pozve ( popřípadě 
domluví  dovoz-odvoz)

2) 1. listopadu 1946 byl ve Kdyni zřízen sbor ( předtím od roku 1918 
byla ve Kdyni kazatelská stanice), takže máme výročí 65 let od 
zřízení sboru. Dobrá příležitost udělat sborové setkání a poděkovat 
našemu Pánu za jeho péči a pomoc, že ani na naše malé společenství 
nezapomíná. Slavnostní bohoslužby, pozvat bývalé kazatele a o 
přednášku poprosit br. f. Trojana. 

Příští schůze staršovstva bude  19. května 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 
farní byt.

Bohoslužby v květnu:
1.5. - ses. f. Daniela Zapletalová
8.5. - ses. f. Daniela Zapletalová
15.5. - br.f. Jan Šoltész (s vysluhováním večeře Páně)
22.5. - ses.f. Daniela Zapletalová
29.5.- ses.f. Daniela Zapletalová

Na závěr  připojila sestra farářka jednu krásnou velikonoční báseň: 
z knihy T. Radcliffa -  Nazývám vás přáteli 

Ať jsme svázáni jakýmikoliv pouty, 
díky Velikonocům můžeme říci: 

„Vítězství je jisté !“ 

Ať jsme v jakékoliv situaci, 
když už nejsme schopni lásky 

a nemáme odvahu jít dál, 
můžeme říci: „Vítězství je jisté !“ 

Když nám zemře někdo, koho milujeme, 
a když se zdá, že neexistuje budoucnost, 

můžeme říci: „Vítězství je jisté !“ 

Ráno o Velikonocích učedníci zjistili, 
že láska zvítězila nad nenávistí, 

přátelství nad zradou, 
život nad smrtí.

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


Biblická večeře
Ve  čtvrtek  21.  dubna  se  na  merklínské  faře  uskutečnila  plánovaná 
biblická večeře. Sešel se nás, z merklínského i přeštického sboru docela 
pěkný počet  (12 dospělých a dětí  “nepočítaně).  Myslím,  že  jsme si  to  
všichni  velmi  užili  a  mnohým  se  nakonec  nechtělo  ani  odejít.  Pro  
přiblížení  toho,  jak  to  vypadalo,  si  dovoluji  nabídnout  pořad,  podle  
kterého  jsme  se  +/-  řídili.  A  věřím,  že  se  nikdo  z  nás,  kdo  jsme  u 
společného stolu seděli, nebude bránit případnému zopakování.(O.Tichý)

1. Úvod: Co si chceme připomenout. 
Lukáš 22, 14-20: „Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním.  
Řekl jim: "Velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka, dříve, než budu  
trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojdenaplnění  
v království Božím." Vzal kalich, vzdal díky a řekl: "Vezměte a podávejte  
mezi sebou. Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné  
révy, dokud nepřijde království Boží." Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a 
dával jim se slovy: "Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na  
mou památku." A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: "Tento 
kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá."“ 
2. Několik písní – chval (volný výběr), nejvýše tři. 
3. Umytí rukou (s patřičným komentářem). 
4.  Večeře Páně - vysluhující  vezme bochník,  rozlomí jej  a dá kolovat, 
každý si kousek odlomí, pak (když mají všichni) řekne: Pak vzal chléb, 
vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: "Toto je mé tělo, které  se za vás 
vydává. To čiňte na mou památku." 
Vysluhující vezme kalich s vínem, předtím než jej dá kolovat, řekne: A 
právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: "Tento kalich je nová 
smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá."“ 
5. První blok (10 - 15 minut): Rozdá se chleba, víno a voda, přečtou 
texty, pak volná diskuze. 
Genesis 3, 17-19: „Adamovi řekl: "Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi  
ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země prokleta;  
po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a hloží a  
budeš  jíst  polní  byliny.  V  potu  své  tváře  budeš  jíst  chléb,  dokud  se  
nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš."“ 
Jan 6, 26-27: „Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, pravím vám, hledáte mě 
ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli chléb a nasytili jste  
se. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný;  
ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho Otec, Bůh, vtiskl svou pečeť."“



Žalm 104, 15: „Dáváš víno pro radost lidskému srdci, až se tvář leskne víc  
než olej; chléb dodá lidskému srdci síly.“ 
Přísloví 31, 6-8:  „Dejte opojný nápoj hynoucímu a víno těm, kterým je  
hořko, ať se napije a  zapomene na svou chudobu a na své plahočení již  
nevzpomíná.“ 
Soudců  15,  17-18:  „Dostal  pak  Samson  nesmírnou  žízeň  a  volal  k  
Hospodinu.  Řekl:  "Ty  jsi  způsobil  skrze  svého  služebníka  toto  velké  
vysvobození. A teď mám umřít žízní a upadnout do rukou neobřezanců?" I  
rozpoltil Bůh skalní kotlinu v Lechí a vytryskla z ní voda. Napil se, okřál  
na duchu a ožil. Proto nazval to místo Pramen volajícího; ten je v Lechí  
dodnes.“ 
Jan 4, 14:  „Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit  
navěky. Voda, kterou  mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k  
životu věčnému."“ 
6. Druhý blok (10 - 15 minut): Podává se ovoce a ryby, pak volná 
diskuze. 
Leveticus 26, 3-4:  „Jestliže se budete řídit mými nařízeními, dbát na má 
přikázání a plnit je, dám vám ve vhodném čase vydatné deště, země vydá 
svůj výnos a stromoví na poli ponese ovoce.“ 
Přísloví 8, 19: „Mé ovoce je lepší než ryzí a čisté zlato, má úroda je nad 
výborné stříbro.“ 
Lukáš 24,41-43:  „Když tomu pro samou radost nemohli uvěřit a jen se 
divili, řekl jim: "Máte tu něco k jídlu?" Podali mu kus pečené ryby. Vzal si  
a pojedl před nimi.“ 
7. Třetí blok (10 – 15 minut): Podává se maso a sůl, pak volná diskuse. 
Exodus  12,  3-11:  „Vyhlaste  celé  izraelské  pospolitosti:  Desátého  dne 
tohoto měsíce  si  každý vezmete  beránka podle svých rodů,  beránka na 
rodinu.  Kdyby byla rodina malá a na beránka by nestačila,  přibere si  
každý souseda, který bydlí nejblíže jeho rodiny, aby doplnil počet osob.  
Podle toho, kolik kdo sní, stanovíte počet na beránka. Budete mít beránka 
bez  vady,  ročního  samce.  Vezmete  jej  z  ovcí  nebo  z  koz.  Budete  jej  
opatrovat  až  do  čtrnáctého  dne  tohoto  měsíce.  Navečer  bude  celé  
shromáždění  izraelské  pospolitosti  beránky  zabíjet.  Pak  vezmou  trochu 
krve a potřou jí obě veřeje i nadpraží u domů, v nichž jej budou jíst. Tu  
noc  budou  jíst  maso  upečené  na  ohni  a  k  němu budou  jíst  nekvašené  
chleby s hořkými bylinami. Nebudete z něho jíst nic syrového ani vařeného  
ve vodě, nýbrž jen upečené na ohni s hlavou i s nohama a vnitřnostmi. Nic  
z  něho  nenecháte  do rána. Co z něho zůstane do rána, spálíte  ohněm.  
Budete jej jíst takto: Budete mít přepásaná bedra, opánky na nohou a hůl  



v ruce. Sníte jej ve chvatu. To bude Hospodinův hod beránka.“ 
Leviticus 2, 13: „Každý dar své přídavné oběti solí osolíš. Nenecháš svou  
přídavnou  oběť  bez  soli  smlouvy  svého  Boha.  S  každým  svým  darem 
přineseš sůl.“ 
8. Něco chval 
9. Čtvrtý blok (volná délka): Předkládá se mléko (sýr) a med. 
Exodus 3, 8: „Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a vyvedl  
jej z oné země do země dobré a prostorné, do země oplývající mlékem a  
medem, na místo Kenaanců, Chetejců,  Emorejců,  Perizejců,  Chivejců a 
Jebúsejců.“
Žalm 119, 103: „Jak lahodnou chuť má, co ty říkáš! Sladší než med je to  
pro má ústa.“ 
10. Závěrečné poděkování Bohu a modlitba Otče náš. 
Poznámky: 
– Všechno jídlo se jí rukama, nakolik je to jen možné. 
– Při jídle se mluví, jako při orientální hostině. 
– Děti jsou vítány, vždyť při Sederu děti dokonce být musí, jinak je jaksi 
neúplný. 
– Měl by být sdostatek chleba a vody a vína. 
– Víno by se mělo podle starého zvyku ředit vodou. 
– Ryby, maso – libovolný druh neb forma. 
– Ovoce – rozličné. 
– Nemusejí se přečíst veškeré biblické texty, napadnou-li jiné, nic nebrání, 
je zařadit. 
– Celou hostinou by se měla nést volná diskuze :-) 
– Písně se mohou přidat kam libo. 
– Večeři Páně bych sice nerad vypustil, ovšem nic tomu nebrání. 

(Pořad připravil a biblickou večeři vedl br. Tomáš Živný. Děkujeme!)

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

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


