
Sborový zpravodaj – leden 2011
                        

Heslo roku
Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem 

(Ŕímanům 12,21)

Verš na leden
Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem 

Božím, jako muže a ženu je stvořil.   (1. Mojžíšova 1,27 )

Úvodní slovo
Milí bratři, milé sestry, drazí všichni další čtenáři,
stojíme na začátku roku 2011. Stojíme na něm jednak každý sám, se svými 
vlastními očekáváními,  přáními a plány, ale také společně jako členové 
sborů v různých místech našeho kraje. I ve sborech pak plánujeme (a nejen 
na schůzích staršovstev) co bychom rádi udělali.  Při tom všem bychom 
však neměli  zapomínat,  že to hlavní, čím se máme řídit  a na co máme 
spoléhat je Boží slovo a Jeho láska. K tomu nám už od počátku vydávání 
našeho zpravodaje slouží i verše z Hesel Jednoty bratrské. Nejinak tomu 
bude i  letos.  A tak si  dovolím jako slovo k verši  pro rok 2011 převzít 
úvodník br. Evalda Ruckého z hesel na tento rok. (O.T.)

Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem. 
Jestli něco dělá normmálnímu člověku problém, pak je to bezpochyby tato 
rada. Ve Starém zákoně platilo “oko za oko, zub za zub”. To bylo jasné a 
odpovídalo  to  našemu  přirozenému  vnitřnímu  nastavení.  “Přece  si  to  
nenechám  líbit!  Projev  slabosti  se  v  této  lidské  džungli  rozhodně 
nevyplácí.” Abych mohl Pavlovu radu vzít vážně, musím rozumět, že jsem 
jako každý člověk vnitřně poškozený hříchem a že  moje jednání  může 
díky  mému  sobectví  chtěně  i  nechtěně  druhému  ublížit.  Bez  poznání 
vlastního  selhávání  nejsem schopen  tuto  radu  přijmout  za  svou  vlastní 
osobní výzvu.
Kdo však poznal Kristův život a vstoupil do úzkého vztahu s Ním, rozumí 
této  Pavlově  větě,  protože  přijal  Kristova  Ducha,  který  si  prošel  tím 
největším  zlem.  Člověk  Ježíš,  který  nikomu  neublížil,  byl  zrazen  od 
nejbližších,  opuštěn  všemi,  nespravedlivě  odsouzen,  ukřižován  jako 
zločinec. Zlo každého z nás ho dostalo do této situace. On se ale nebránil, 



ztratil svůj časný život a otevřel dveře novému věčnému životu. Když žiji 
s ním, mohu slyšet Jeho hlas, a v okamžiku, kdy na mě dopadá zlo od 
druhých,  mi říká:  “Přenech mi teď nad celou situací  vládu! Já si  s  tím 
poradím!  Znám  jak  uniknout  z  toho  osidla  zla.  Sám  jsem  to  kdysi 
překonal.”
Jeho hlas se příčí mému přirozenému lidskému nastavení. Když poslechnu, 
zvítězím a zlo se rozlije jako řeka do kraje a ztratí svou sílu. Není to však 
pasivní přihlížení bezpráví, ale je to nakonec On sám, kdo postaví zlu hráz, 
protože On jediný nad zlem zvítězil.  Je to nádherná rada pro tento rok. 
Všichni křesťané mají jedinečnou příležitost se podílet na zastavování zla, 
které  i  v  letošním roce  bude  růst  na  své  síle.  Hřích  se  množí  a  dává 
příležitost zlu, aby se ujímalo vlády. Vše ale do času. S růstem zla roste i 
milosrdenství  a  spravedlnost  na  sebe  nenechá  dlouho  čekat.  Kristův 
příchod a nastolení věčné vlády je již za dveřmi!
(Evald Rucký, biskup Jednoty bratrské)
  

Liturgický kalendář:
1.1. - Nový rok (liturgická barva bílá) 
Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze 
něho děkujte Bohu Otci. (Koloským 3,17) 
2.1. -2. neděle po Vánocích (liturgická barva bílá)
Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný 
milosti a pravdy. (Jan 1,14)
6.1. - Epifanias – Zjevení Páně ( liturgická barva bílá)
Tma ustupuje a pravé světlo již svítí. (1. Janova 2,8)
9.1. -1. neděle po Zjevení Páně (liturgická barva bílá)
Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. (Římanům 8,14)
16.1. - 2. neděle po Zjevení Páně (liturgická barva zelená)
Zákon byl dán skrze Mojžíše,milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista.  
(Jan 1,17)
23.1. - 3. neděle po Zjevení Páně (liturgická barva zelená)
A přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a budou stolovat v Božím 
království (Lukáš 13,29)
30.1. - 4. neděle po Zjevení Páně (liturgická barva zelená)
Pojďte, pohleďte na Boží skutky, tím, co koná mezi lidskými syny, vzbuzuje 
bázeň.(Žalm 66,5)



Judaismus:
25. Tevet 5771 -  26. Švat 5771
15. Švat (20.leden) – Tu bišvat - jednodenní menší svátek židovského 
kalendáře, Nový rok stromů.  Připomeneme si, že v Izraeli začíná jaro, 
které se ohlašuje květy ovocných stromů. Původní význam tohoto svátku 
spočíval v plnění zemědělských zákonů, které se týkaly trumy (oběti 
pozdvihování), kterou rolníci odevzdávali kněžím, a obětin desátků, 
desetiny rolníkovy úrody oddělené poté, co byla podle biblického zákona 
dána kněžím truma. Dnes je zvykem v Erec Jisra´el (v zemi Izrael) na Den 
stromů sázet stromy. Izraelská mládež se účastní tohoto ceremoniálu, který 
zdůrazňuje potřebu i povinnost pokračovat v obnově a výstavbě židovské 
domoviny. Aškenázové už od starověku spojují tento svátek s přípravou se
´udy, slavnostní hostiny, při níž se podává 15 druhů izraelského ovoce a 
plodin: datle, fíky, rohovník, hroznové víno, granátové jablko, olivy, 
pšenice, ječmen a další. 
Sefardský způsob dodržování tohoto svátku zahrnuje čtení mystické 
liturgie založené na symbolismu Stromu života v kabale. Vztažení atributů 
stromu, jeho kořenů, kmene, větví a plodů k člověku či lidskému pokolení 
nabízí možnost široké škály výkladů o lidských vlastnostech, o vztahu k 
zemi, k minulosti a budoucnosti atd. 
(použity informace ze stránek federace židovských obcí – www.fzo.cz)

Historický kalendář
1.1.1484 - narodil se Huldrich Zwingli, švýcarský reformátor
8.1.1920 - na schůzi Klubu reformního duchovenstva byla založena Církev 
československá (dnes Církev čs. husitská)v čele s Karlem Farským
13.1.1572 - zemřel Jan Augusta, starší Jednoty, vězeň pro víru
13.1.845 - v Řezně pokřtěno 14 českých předáků, čímž započala 
christianizace Čech
19.1.1969 - zemřel Jan Palach
25.1.1532 - zemřel Vavřinec Krasonický. obhájce Jednoty
31.1.1955 - zemřel americký metodista John Raleigh Mott, jeden z 
iniciátorů vytvoření Světové rady církví a držitel Nobelovy ceny za mír



Přeštice

Narozeniny v měsíci lednu oslaví:
Libuše Machačová, Přeštice, 9.1.1924
Anna Hrubá, Přeštice, 12.1.1928
Anna Šlencová, Přeštice, 18.1.1919
Jiří Hammerschlag, Klatovy, 23.1.1931
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva 
Rezignace – br. kurátor se rozhodl rezignovat na své místo ve dozorční 
radě diakonie ČCE středisko „Radost“ v Merklíně a požádal o anulování 
smlouvy o spolupráci FS Přeštice se střediskem diakonie ČCE „Radost“.
Děkujeme  br.  Francouzovi  za  jeho  dosavadní  práci  pro  mateřský  sbor 
(Přeštice) i diakonii ČCE, středisko „Radost“ Merklín. 
Středisko  diakonie  ČCE Radost  v  Merklíně –  slučování  středisek  – 
správní  rada  Diakonie  ČCE  zaslala  konkrétní  návrh  sloučení 
západočeských středisek,  bude  ustavena „Diakonie ČCE – Západ“ se 
sídlem v Plzni. 
Pastorační  pracovnice  –  dobrovolná služba  mládeže  pro  Dům  s 
pečovatelskou službou (od příštího roku, t.j.2011). 
Hlídání dětí – ses.Petra Mišterová – běží, velmi kladné ohlasy, děkujeme!
Sbírky  - nutno realizovat duchovnější přístup k  vybírání příspěvku na 
potřeby  sboru.  Doporučujeme  posílat  košíček,  krytý  rouškou  ¾  ,  při 
ohláškách kolovat.
Palachovo výročí – pozvat Jakuba Trojana. 
Bratří z Jižní Koreje (Soul) – přijede jedna sestra na delší dobu (14 dní), 
přelom leden – únor 2011.
Mat.  centrem prochází spousta matek a dětí – založit „klub absolventů“ 
mateřského centra ČCE v Přešticích
Členství  ve  sboru  – informace  o  členství  ve  sboru předána  manželům 
Žabkovým z  Klatov,  čekáme  na  vyjádření.  Sestra  Žabková  by  se  ráda 
zapojila do služby, především v Klatovech.
Smlouva o půjčce – mezi jednotl. členy sboru a sborem – připraven návrh. 
Nutno odsouhlasit staršovstvem  !
Inventarizační komise – inventarizace hotova. Nutno dokončit pís. formu 

Příští jednání staršovstva – úterý 18.01.2011 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 lednu:
2.1. -  br. Francouz (kaz. st. Klatovy – br.f. Satke)
9.1. - br.f. Satke (kaz.st. Klatovy – br.f. Satke)
16.1. - br. Tichý (kaz.st. Klatovy – br. Tichý)
23.1. - br.f. Satke (kaz.st. Klatovy – br.f. Satke)
30.1. - br.f. Satke (kaz. st. Klatovy – bude domluveno)

  
Merklín

Narozeniny v měsíci lednu oslaví:
Marie Bezděková, Merklín, 1.1.1930
Marie Švecová, Chotěšov, 5.1.1925
Marta Mikulová, Merklín, 14.1.1949
Běla Urbanová, Kloušov, 22.1.1949
Vlastimil Hrdonka, Stod, 22.1.1951
Štěpánka Nozarová, Merklín, 27.1.1979
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva:
Mateřské centrum –  se zástupkyněmi nedávno vzniklého merklínského 
MC Myška byly dojednány podmínky využití některých prostor naší fary. 
Maminky  se  u  nás  budou  scházet  ve  čtvrtek  odpoledne,  prosíme  o 
příspěvek na provoz 200 Kč za jedno setkání.



Br. Tomáš Živný – od ledna je ochoten nastoupit do služby v našem sboru 
jako dobrovolník. Vítáme to a rádi jeho služeb využijeme. Předpokládaný 
začátek  je  během  ledna  2011,  předběžně  zatím  na  dobu  1½  roku. 
Podrobnosti ohledně bydlení a rozsahu služby projednáme s br. Živným 
během ledna a konečnou dohodu uzavřeme na lednovém staršovstvu.
V souvislosti  s  tím bude třeba řešit  i  otázku dopravy vzdálených členů 
sboru  na  biblické  hodiny  a  na  bohoslužby.  Zvážíme  rovněž  možnou 
úpravu smlouvy o administraci s přeštickým sborem.
Úpravy  bytu  –  zatím  nejvíce  pokročilo  malování  (včetně  oprav  zdiva 
okolo dveří) – za to patří poděkování hlavně br. Davidovi Šestákovi.
Do příštího staršovstva by mělo být domalováno a uklizeno. V koupelně 
provedeme prozatím jen nejnutnější opravy (srovnání povrchu apod.). Na 
opravu rozvodů elektřiny je objednán p. Pátek z Merklína.
Vánoční  program  – seznámení  s  plánovanými  koncerty,  dojednáno 
definitivní obsazení bohoslužeb.
Bohoslužby  v  lednu  – bude  třeba  pravidelně  zařazovat  br.  Živného, 
zvážíme  případnou  pravidelnou  službu  br.f.  Vokouna.  Při  plánování  je 
třeba  brát  v  úvahu  ordinaci  k  vysluhování  Večeře  Páně  i  dopravní 
možnosti.  16.  ledna  bude  jako  host  sloužit  br.  Jan  Krejčí,  ordinovaný 
presbyter z plzeňského Korandova sboru.
Předplatné křesťanských periodik – zachováme 1 výtisk Života víry a 2 
výtisky Českého bratra, zrušíme předplatné Kostnických jisker.
Příští jednání staršovstva bude v  pátek 5.1.2011 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 19,00 biblická hodina pro dospělé 
neděle od 9,00 pravidelné bohoslužby (1.+3. s vysluhováním Večeře Páně)

Rozpis bohoslužeb na leden: 
2.1. - br.f. Satke 
9.1. - br. Živný
16.1. - br. Krejčí (ord. presbyter z Korandova sboru)
23.1. - br. Živný
30.1. - br.f. Vokoun



Kdyně na Šumavě           

Narozeniny v měsíci lednu oslaví:
Věra Kettnerová, Oprechtice, 2.1.1928
Jaroslava Schodelbauerová, Starec, 5.1.1979
Eva Marie Ciprová, Kdyně, 12.1.1945
Anna Váchalová, Kout na Šumavě, 13.1.1932
Věra Havlíčková, Hluboká, 15.1.1948
Zdeňka Mathauserová, Kdyně, 21.1.1955
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva: 
Koncert žáků ZŠ v sobotu 18.12., začátek v 18.30 hod. 
Br. Nunvář opravil kamna v kanceláři. Děkujeme!
Od druhého lednového týdne začne v našem sboru probíhat revize
kartotéky.  S.  farářka  navštíví  jednotlivé  členy  našeho  sboru.  Revize 
kartotéky bude provedena do konce února 2011. 
V  tomto  roce  bychom  rádi  odpomohli  našemu  sborovému  domu  od 
vlhkosti. Br. Altynski se za účelem odvlhčovacích prací spojí se stavařem, 
aby se připravil rozpočet. Na začátku roku oslovíme Vinohradský sbor o 
finanční podporu – odvlhčení – izolace celého objektu. 
Ekumenické  bohoslužby  v  lednu  2011  –  na  organizaci  se  ses.  farářka 
domluví s katolickým farářem.  
Od 3.  do 09.01 2011 má ses.  farářka  plánovanou dovolenou.  V neděli 
09.01. 2011 bude mít kázání br. farář Vokoun.
25.12 při  bohoslužbách hra dětí  ze  Kdyně.  26.12 odpoledne hra dětí  a 
mládeže z Merklína a Přeštic. 
Ses. farářka nabídla nový podnět pro sborový život. Přišla s návrhem, aby 
se na vysluhování Svaté Večeře Páně podílel vždy také jeden z presbyterů. 
Na  spoluvysluhování  VP  během  svátků  vánočních  se  domluvily  s. 
Blahníková, s. Janečková a s. Málková
Další schůze staršovstva 20.01 2011.

Témata na přímluvy - naši nemocní, misijní činnost mezi neaktivními 
členy sboru, podpora práce nové 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 lednu:
2.1. -  ses.f. Daniela Zapletalová
9.1. -  br.f. Jaroslav Vokoun
16.-  ses.f. Daniela Zapletalová (s vysluhovaním Svaté Večeře Páně)
úterý 18.1. - Ekumenické bohoslužby od 18,00 hod
23.1. - ses. f. Daniela Zapletalová
30.1. - ses.f. Daniela Zapletalová

Doba adventní a vánoční přinesla do našeho sboru nezvyklý ruch. 
Tak nejprve  do poklidného sborového života  vnesli  děti  v  sobotu před 
čtvrtou adventní nedělí živost a příjemný zážitek. V sobotu 18.12. 2010 se 
v našem kostele konal koncert pěveckého sboru RADOST a sborový sál 
byl plný rodičů, prarodičů a dětských kamarádů, kteří si  přišli  své milé 
poslechnout. A stálo to za to, děti s radostí zpívali a my snad s ještě větším 
potěšením poslouchali.  Už před čtvrtou adventní  nedělí  se před námi v 
písních otevřel vánoční příběh i lidové „ kouzlo Vánoc“.
Dalším  zpestřením  sborového  života  byla  krátká  vánoční  hra  při 
bohoslužbách na Hod Boží vánoční. Děti nám svou hrou ztvárnili příběh 
„ Narození Pána Ježíše“, tak jak jej známe z Lukášova evangelia. 
V neděli 26.12. k nám do sboru přijeli děti a mládež z Přeštic a Merklína a 
zahráli Vánoční hru: Putování za hvězdou aneb Vánoční Gooooglení. Hra 
dětí,  která  s  nadsázkou  ukazovala,  jak  by  hledání  betlémského  dítěte 
vypadalo v dnešní době. Děti hráli moc pěkně, snad mohu říci,  že bylo 
vidět,  že je to těší,  že je baví být spolu.  Jen je  škoda, že nás místních 
diváků, bylo jen velmi málo.
Posledním setkáním v době vánoční bylo ekumenické setkání se sestrami z 
Římskokatolické církve, které se uskutečnilo 30.12. u nás na faře. Při něm 
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jsme připravili  Ekumenické bohoslužby, které se budou konat u nás ve 
sboru v úterý 18.1. 2011 v 18 hodin. Tématem těchto bohoslužeb bude 
„ Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili 
se. „ Sk 2,42
„ Moc předivná nás tiše obestírá, a proto čekám příští uklidněn. Bůh je  
dnes s námi svědčí naše víra, a bude s námi každý nový den.  Ta divná 
dobrá moc svou sílu dá mi a věrně povede můj každý krok. Jí obklopen i  
dnes chci zůstat s vámi a s vámi prožít tento nový rok“  ( DEZ 697)
Děkuji vám za vaši přízeň a spolupráci a těším se, že i nadále 
nám bude  dáno  se  setkávat,  podpírat  ,  povzbuzovat  a  nést 
břemena  jedni  druhých.  Pán  s  vámi  a  pozdravení  Pokoje 
nechť nás přenese do roku 2011.  
Daniela Zapletalová Grollová 

Co se chystá v lednu

Na leden 2011 se chystá jistě spousta různých akcí. Mnozí z vás už mají 
určitě naplánovánu účast alespoň na některé z nich. Jako křesťané bychom 

však neměli zapomínat na dvě akce, které jsou svým rozsahem poněkud 
netypické. Obě trvají týden a obě jsou významné i tím, že se při nich 

spojují křesťané z mnoha různých denominací, a to nejen v našem kraji či 
státě, ale dokonce po celém světě. Spojením obou akcí jsou pak slůvka 

týden a modlitba. Od 9. do 16. ledna to bude Alianční týden modliteb a od 
18. do 25. ledna na něj naváže Týden modliteb za jednotu křesťanů. Jak se 

naše sbory do těchto akcích zapojí, se dozvíte aktuálně v pravidelných 
nedělních ohlášeních a na nástěnkách. Pokud někdo netušíte o co se 

vlastně jedná, přěčtěte si dva následující články. (O.T. 
Alianční týden modliteb 

Další ročník ATM se v ČR bude konat v termínu 9.-16. ledna 2011. Jeho 
tématem je 7 posledních slov Ježíše Krista na kříži. Texty zamyšlení na 

jednotlivé dny vyšly tentokrát z pera několika českých autorů -  
spisovatelky Jany Šrámkové, zakladatele KAMu Dava Pattyho,  

šéfredaktora časopisu Život víry Tomáše Dittricha a dalších výrazných 
osobností z širokého spektra církví. Brožura letošního Aliančního týdne 
modliteb přináší i několik novinek, které mají obohatit podobu konání 

modlitebních setkání a obsah našich přímluvných modliteb. Poprvé jsme 
zařadili návrh programu pro modlitební setkání žen, které pro ČEA 

připravilo Modlitební společenství Lydie. Jeden blok modliteb je věnován 
i přímluvám za regiony, které jsou v ČR nejméně zasažené evangeliem. 



Oslovili jsme sbory z těchto oblastí a poprosili je o podněty "z první linie". 
Odráží možná někdy drsnou realitu, ale věřím, že o to budou naše 

modlitby informovanější a relevantnější. Pro doplnění celkového obrazu 
jsme přidali i mapy ukazující na stav nezaměstnanosti, potratovosti a 
religiozity v daných regionech. Na posledních stranách modlitebního 

průvodce najdete také podněty k různým formám modlitebních setkání a 
společných modliteb a návrh programu modlitebního večera. Je ovšem 

zcela na vás a vašich tradicích, jakých liturgických forem se budete držet. 
Jako ČEA ctíme jedinou prioritu a to, aby čas k modlitbám byl delší než 
čas kázání a úvodů k modlitbám. Buďte kreativní v tom, jak do modliteb 

zapojit co nejvíce lidí. Přeji vám požehnaný čas na modlitbách v 
přítomnosti našeho Pána. (Mgr. Jiří Unger, tajemník ČEA) 

Týden modliteb za jednotu křesťanů v roce 2011 - Jeruzalém 
a základy jednoty 

Tematicky bude Týden modliteb za jednotu křesťanů v příštím roce 
vycházet ze zkušenosti církví v Jeruzalémě. Téma Jednota v učení 

apoštolů, bratrství, lámání chleba a modlitba bylo vybráno skupinou 
křesťanů, představitelů církví z Jeruzaléma a vychází z novozákonní knihy 
Skutků apoštolských, z kapitoly druhé, verše 42, kde je psáno: Vytrvale 
poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Je to 

výzva a inspirace k znovuobnovení, návratu ke kořenům víry, je to výzva k 
rozpomenutí se na časy, kdy církev byla ještě nerozdělená. 

Do Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který se v církvích na severní 
polokouli tradičně slaví mezi 18. a 25. lednem a na jižní polokouli v době 

Svatodušních svátků (Letnic), se každý rok zapojuje bezpočet sborů a 
farností z celého světa. Během tohoto týdne se společně setkávají křesťané 

z různých církví a také se společně modlí během bohoslužebných 
shromáždění připravených právě pro tuto příležitost. 

Jednota církve, o kterou usilujeme, není pouhé abstraktní přání napsal ve 
svém dopise, který byl adresován členským církvím WCC a ve kterém 

byly představeny modlitby pro rok 2011, generální tajemník Světové rady 
církví Dr. Olav Fykse Tveit. U křesťanů v Jeruzalémě, kteří žijí v místech 

historické kontinuity s apoštolskou komunitou, mateřskou církví nás 
všech, se tato jednota projevuje skrze modlitby, reflexe a hlasy, které 

zaznívají v okamžicích beznaděje a utrpení. Společně s nimi věříme, že 
Bůh je s námi, když se modlíme za mír a spravedlnost pro všechny 

obyvatele Svaté země. 
(ze stránek Světové rady církví přeložila Sandra Zálabová)
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Slovo na závěr aneb co utkvělo v paměti od prosince do ledna 
Na začátku téměř každého měsíce si říkám, že by bylo dobré si tak nějak 
průběžně dělat poznámky. Poznámky o tom, co se kde zajímavého událo. 
Ale vždy to dopadne stejně. Žádná poznámka není učiněna. Ve finiši práce 
na novém čísle sborového zpravodaje pak při ohlédnutí zpět do uplynulého 
měsíce stojím tak pravidelně před zjištěním, že si vlastně nic nepamatuji. 
Měsíc uběhl tak rychle a události se střídaly jedna za druhou, že vlastně 
ani neměly čas vtisknout do mé paměti výraznější otisk. Prosinec – čas 
adventní  a  vánoční  – je  pak v tomto směru nejhorší.  Vše proletělo tak 
rychle, že jsem v mysli zároveň na prvním adventním zpívání v Merklíně 
ale  už  i  při  přípravách  na  první  bohoslužby  roku  2011. 
Tak mi prosím promiňte, že o některých akcích se zmíním pouze datumově  
a o mnohých ani  to  ne.  Snad měsíce  příští  přinesou nápravu.  Třeba v  
podobě nových přispěvatelů. Což mě přivádí k tomu, že musím poděkovat  
ses. farářce Daniele ze Kdyně. Kromě toho, že se s plným nasazením vrhla 
do sborové služby, si vždy najde čas o tom také něco napsat. Opravdu moc 
díky! 
Jedním z měřítek ubíhajícího adventního času můžou být akce střediska 
diakonie Radost. Pravda, nemám povědomí zdaleka o všech (o tom co se 
dělo  v  Klatovech  a  Sušici  pak  nevím  vůbec  nic),  ale  snad  přehled  z 
merklínského  CDS  (Centrum  denních  služeb)  bude  dostatečný: 
1.12. Mikulášská nadílka (celé stř. Radost + speciální škola) - Sokolovna 
2.12. Mikulášská nadílka ZAK TV Plzeň
4.12. Benefiční koncert Staňkov
6.12. Rozsvěcování vánočního stromu obec Merklín
9.12. Zpívání koled důchodcům  (kytara - J. Satke) v merklínském DPS     
12.12. Adventní koncert Spec. školy, ZŠ a CDS - ev. kostel v Merklíně 
Blíže zmínit se mohu pouze o dvou z nich, a to o koncertě ve Staňkově a o  
rozsvěcení vánočního stromu v Merklíně.  U ostatního jsem nebyl,  takže  
mohu jen zprostředkovaně sdělit, že to vše bylo velmi vyvedené a všichni  
zúčastnění si to užili. Věřím, že to samé mohu říci i o benefičním koncertě,  
který  se  v  sobotu  4.  prosince  konal  v  kostele  sv.  Jakuba  ve  Staňkově.  
Spojení klasické hudby (P.Brož – varhany a H.Pumrová – flétna) s hudbou 
folkovou  (Duo  Dubnička-Lahoda)  bylo  pro  mnohé  navštěvníky  možná  
netradiční, ale o to více vydařené. Někteří možná poprvé slyšeli souvislejší  
celek vážné hudby a další si zase s chutí zazpívali. A všichni dohromady  
jsme se naučili novou “starou” plzeňskou koledu. Nevím, kolik tato akce 
přinesla  peněz  celkem,  ale  určitě  je  třeba poděkovat  MÚ ve  Staňkově,  
který  prostřednictvím  místostarosty  p.  Šobra  předal  šek  na  2000  Kč.  



Učinkující pak přidali dohromady dalších 1.600 Kč. Jim patří díky o to  
větší,  že  svá  vystoupení  neošidili  ani  v  poměrně  velkém  mrazu. 
O rozsvěcení vánočního stromu už toho tolik nepovím. Tradičně pomáhám 
při prodeji teplých nápojů (letos svařák a čaj), takže vnímám jen to, co je 
možné  slyšet  z  reproduktorů.  A  pak  spousty  lidí,  kteří  i  letos  zaplnili 
prostranství  okolo  staré  merklínské  radnice.  Ale  podle  hlasů,  které 
jednotně  říkaly:  “Za  rok  zase.....”,  se  dá  usuzovat,  že  se  líbilo. 
Z  půdy  diakonické  pak  ještě  chvíli  do  kostela.  Konkrétně  do  našeho  
evangelického  v  Merklíně.  Tam  se  v  neděli  19.  prosince  uskutečnila 
premiéra  vánoční  hry  Putování  za  hvězdou  aneb  Vánoční  googlení.  
Nácvik  letos  probíhal  hlavně  v  Přešticích,  odkud  také  byla  většina  
učinkujících. O to více si cením toho, že jsem si mohl zahrát spolu s nimi.  
Takže mohu i tak nějak zevnitř ocenit to, co ses. Jana Golonková dokázala  
nacvičit  se  souborem  oproti  minulým  rokům  značně  omlazeným 
(nejmladším učinkujícím byly tuším 4 roky). Premiéra dopadla skvěle. A  
stejně  tak  i  repríza  v  Přešticích  a  derniéra  ve  Kdyni. 
Vnímáno perspektivou školáka už pak najednou zimní prázdniny zamířily 
do druhé poloviny. My dospělí, škole více či méně vzdálení, jsme už pak 
při tradičním silvestrovském posezení v Přešticích mohli začít přemýšlet 
nad tím, co bychom rádi v roce 2011. Při ohlédnutí zpět jsme si mohli 
uvědomovat,  že  Hospodin  nám  dává  tolik  dobrých  darů,  že  dostat  je 
najednou, tak je neuneseme. Naše díky jsme mu vyjádřili v modlitbách a 
ve zpěvu chval. Stejně tak jsme mu svěřili i naše očekávání pro rok příští. 
Pokud jste tam s námi nebyli, nevadí. Můžete si podobnou “děkovnou 
inventuru s plánováním” udělat třeba sami doma. I když ve společenství  
je to příjemnější.  Ale každopádně nikdy nezapomínejte na to, od koho  
vše  dostáváme.  Jemu  děkujme,  Jemu  zpívejme  chvály  a  Jemu 
přednášejme naše prosby. A On, náš nebeský Otec, se pak k nám všem 
skloní a dá nám požehnaný a pokojný rok 2011. Budiž mu za to díky! 
(Oto Tichý, Merklín)
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