
Sborový zpravodaj – leden 2012 

                         

Heslo roku 
V slabosti se projeví má síla. (2. Korintským 12,9) 

 

Verš na leden 

Vyuč mě, Hospodine, cestě své, abych chodil v pravdě tvé; ustav srdce 

mé v bázni jména svého. (Žalm 86,11 K) 

 

Pán mi řekl (viz. Heslo roku): "Stačí, když máš mou milost; vždyť v 

slabosti se projeví má síla." A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na 

mně spočinula moc Kristova. 

Jakţe? Tato slova apoštola Pavla nás mohou naplňovat úţasem. Kdyţ jsem 

slabý, nemocný, pak vidím spíše svá omezení, to, co nemohu, co 

nezvládám. Rozhodně se v tom neprojevuje má síla, protoţe jí ve své 

slabosti ztrácím, nemoc ji ze mě vysává. Jiţ toho tolik nemohu, jsem často 

odkázán na pomoc druhých. Jak se skrze takové omezení a nedostatek sil 

můţe projevovat Boţí síla a moc? 

Apoštol Pavel nám chce ukázat, ţe Boţí moţnosti jsou větší, neţ si 

představujeme. Pavel sám mnohokrát zaţil svou vlastní slabost a 

neschopnost – a přesto si je Bůh pouţil pro své dílo. Zaţil, ţe i jeho slabost 

poslouţila k dobrému druhým lidem, přinesla ovoce, které by jinak 

nedozrálo. 

Apoštol Pavel mluví o slabosti ve smyslu vlastní nedostatečnosti, ztráty sil, 

schopností, vlastního omezení – ať uţ je to nemoc, únava, zklamání, nebo i 

vlivy vnější – o něco přijdeme, něco cenného se nám rozbije, ztratí a 

podobně. Neboť Pavel mluví ve 12. kapitole o své nemoci, která je svým 

způsoben nevyléčitelná a také o utrpení, které zaţil na svých misijních 

cestách, které konal pro Krista – bičování, kamenování, hlad a zimu na 

cestách, hlad a ţízeň, nebezpečí od zrádců a podobně. Heslo nového roku 

nám ukazuje, ţe Bůh si můţe pouţít i naši slabost, náš nedostatek sil a 

vyuţít pro sebe. Můţe skrze náš nedostatek sil působit a jednat. Bůh umí 

naši neschopnost proměnit v netušené schopnosti, naši nemoc v přínos, 



naši nemohoucnost v prostředek, skrze který jedná. 

Apoštol Pavel ví, o čem mluví. Vţdyť mnohokrát byl ve velkém 

nebezpečí, mnohokrát byl na pokraji svých sil. Ale vše nakonec muselo 

slouţit Bohu. I přes tyto situace se Boţí slovo šířilo dále, sbory se 

rozrůstaly, učedníků přibývalo. A moţná právě díky tomu, ţe mnozí viděli 

Pavlovu slabost a zároveň mocné Boţí dílo, které zůstávalo za ním, bylo to 

pro ně svědectvím o Boţí velkosti a moci a oni se rozhodovali pro ţivot s 

Bohem. 

Proto i kdyţ zaţíváme vlastní slabost, bezmoc, jsme omezeni nemocí či 

čímkoliv jiným, nemusíme z toho být zoufalí. I toto vše vzal Jeţíš Kristus 

na sebe. A proto uţ to není něco, co by přinášelo škodu nám i jemu, ale 

naopak. I to nedobré si Bůh proměnil ve svůj nástroj, ve svůj prostředek. 

Nemusíme si tedy zoufat, nemusíme být z našeho stavu rozmrzelí. I naše 

slabosti si Bůh pouţívá, aby se skrze ně projevila jeho síla a moc. 

Nemusíme si tedy bratři a sestry ve dnech příštího roku zoufat. Vţdyť 

víme, ţe naši sílu i bezmoc si Bůh dokáţe pouţít. Můţeme mu tedy za 

naše síly děkovat a naše slabosti a nemoci mu odevzdávat - aby si je on 

pouţil pro svoji slávu a nám kdobrému. 

Poţehnaný rok 2012 a pevnou důvěru v Boţí moc a milost! Jan Satke 

 Liturgický kalendář: 
1.1. - 1. neděle po vánocích, Nový rok (liturgická barva bílá) 

Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze 

něho děkujte Bohu Otci. (Koloským 3,17) 

6.1. - Epifanias – Zjevení Páně ( liturgická barva bílá) 

Tma ustupuje a pravé světlo již svítí. (1. Janova 2,8 b) 

8.1. -1. neděle po Zjevení Páně (liturgická barva zelená) 

Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. (Římanům 8,14) 

15.1. - 2. neděle po Zjevení Páně (liturgická barva zelená) 

Zákon byl dán Mojžíšem, milost a pravda se stala  v Ježíši Kristu. (J 1,17) 

22.1. - 3. neděle po Zjevení Páně (liturgická barva zelená) 

Přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a budou stolovat v Božím 

království (Lukáš 13,29) 

29.1. - poslední neděle po Zjevení Páně (liturgická barva zelená) 

Nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva.(Izaiáš 60,2) 



Judaismus: 
6. Tevet 5772 -  7. Švat 5772 

10. Tevet (5.leden) – půst 10. Tevetu  - Půst 10. tevetu (hebrejsky: 

, Asara be-tevet, desátý den měsíce tevet) připomíná počátek 

obléhání Jeruzaléma babylónským králem Nebukadnesarem II. v r. 588 př. 

n. l., coţ byl první krok ke zničení Jeruzaléma, Chrámu a Judského 

království. 

„ V devátém roce Sidkijášova kralování (tj r. 588), v desátém měsíci, 

desátého dne toho měsíce, přitáhl Nebúkadnesar, král babylónský, s celým 

svým vojskem proti Jeruzalému, poloţil se proti němu a zbudovali dokola 

obléhací val. Město bylo obleţeno do jedenáctého roku vlády (586) krále 

Sidkijáše. ― — 2 Královská 25,1-2; Jeremjáš 52, 4-5 

Poprvé je půst zmiňován v Za 8, 19 jako „půst desátého měsíce― (tj. tevet). 

V ţidovském kalendáři se sice Nový rok počítá od měsíce tišri, ale pořadí 

měsíců se počítá od nisanu - prvního jarního měsíce (téţ jako měsíc aviv). 

Podle tradice došlo v dny kolem 10. tevetu i k dalším, pro ţidovský národ 

nedobrým událostem: 

Zemřel Ezdráš (9. nebo 10. tevetu) 

Bible byla přeloţena do řečtiny jako Septuaginta, coţ pozdější rabínská 

tradice začala vykládat jako velký omyl, neboť došlo k profanaci Tóry a k 

jejímu předání pohanům (8. - 10. tevetu). 

Jedná se o menší půst, platí od úsvitu do soumraku. Na rozdíl od Tiš'a be-

Av není zakázáno kromě konzumace pokrmů a nápojů nic dalšího, jako 

např. mytí, koupání, čištění zubů atd. Liturgie pro 10. tevet je podobná 

jako pro půst Gedaljův. Do Amidy se přidává modlitba pro postní dny 

Anejnu, čte se Avinu Malkejnu a rovněţ probíhá čtení z Tóry a haftara 

obvyklá pro veřejný postní den (  - ta'anit cibur) – Ex 32,11-

14 a Iz 55,6-56,8. 

 (použity informace ze stránek www.zidivskehrbitovy.cz)) 

Historický kalendář 
1.1.1484 - narodil se Huldrich Zwingli, švýcarský reformátor 

8.1.1920 - na schůzi Klubu reformního duchovenstva byla zaloţena 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, čímţ započala 

christianizace Čech 

19.1.1969 - zemřel Jan Palach 

25.1.1532 - zemřel Vavřinec Krasonický. obhájce Jednoty 



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 Boţí poţehnání! 

 

Zprávy ze staršovstva 
Slavení VP během církevního roku – slavit VP budeme pravidelně 

kaţdou druhou neděli v měsíci a navíc i v čase církevních svátků (kromě 

Nového roku), tedy: 1.advent; Boţí hod vánoční; 1.neděle postní; Velký 

pátek; Neděle velikonoční; Nanebevstoupení Páně; Svatodušní neděle; 

Díkůvzdání za úrodu. Při větších shromáţděních se bude pouţívat 

skleněné kalichy z Nittenau (jsou dva, je moţné vysluhovat s oběma 

najednou). 

Přednáška – Po stopách Mojţíšových – z Egypta do Izraele: Karel Štěpán 

(Č. Budějovice), úterý 10.1.2012 od 17 hodin. 

TV – poplatky za přístroj platí všichni, kdo mají nainstalovaný elektroměr. 

Zašleme čestné prohlášení, ţe TV nepouţíváme. 

Bohosluţby – host – 29.1. br. Pavel Hejzlar z Chebu. 

Návštěvní kniha – kniha pro návštěvníky s moţností zanechat podpis a 

komentář akce 

Partnerství se sborem z Prahy – konkrétní jednání po Vánocích. 

Oprava a revize hromosvodu – záměr dokončit do konce ledna 2012. 

Sbírka - rest. obrazu Bolestné Panny Marie Přeštické – odesláno 500,- Kč 

Pobyt – mládeţ CB Praha–Zbraslav, 30.12./1.1.2012 –staršovstvo souhlasí 

Příští jednání staršovstva – úterý 17.1.2012 

 

Témata na přímluvy - naši nemocní, směřování sboru, nová modlitebna, 

oprava fary, kazatelská stanice Klatovy, práce s dětmi a mládeţí 

 

Pravidelné bohosluţby a shromáţdění: 

Neděle od 9,00 pravidelné bohosluţby                                                         

– 2. neděle v měsíci – bohosluţba pro děti, Večeře Páně (ostatní neděle 

probíhá zároveň s bohosluţbou nedělní škola);                                             

- 3. neděle v měsíci – společný oběd po bohosluţbách.                                



- 4. neděle v měsíci – na vedení bohosluţeb se podílí mládeţ                                                                                               

V úterý od 16,30 dětský klub Benjamínci, od 18,00 biblická hodina.  

Sobota od 11,00 skupinka mládeţe.                                                      

Klatovy: pravidelné bohosluţby kaţdou neděli od 14,00 (2. neděle s VP); 

biblické hodiny ve středu od 18,00 (střídavě vlastní a společné s CB) 

Rozpis bohosluţeb v lednu: 
1.1. -  br.f. Jan Satke (kaz.st. Klatovy – br.f. Jan Satke –se sv. Večeří Páně) 

8.1. -  br.f. Jan Satke – dětské bohosluţby s vysluhováním sv. Večeře Páně  

-       (kaz.st. Klatovy – br.f. Satke) 

15.1. - br. Tichý (kaz.st. Klatovy – br. Tichý) 

22.1. - br.f. Satke (kaz.st. Klatovy – br.f. Satke) 

29.1. - 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 Boţí poţehnání! 

 

Zprávy ze staršovstva: 
Ţádosti na místo kazatele – o místo kazatele se uchází sestra Darina 

Majdúchová a Miloš Popp. Staršovstvo projednalo ţádosti obou uchazečů. 

Konstatovalo, ţe jde o kazatele z jiných církví a pro ty není v současné 

době moţnost získat placené místo (usnesení posledního synodu). O. Tichý 

osloví uchazeče a vysvětlí jim situaci. Br. Popp by rád navšívil náš sbor i 

tak – bude domluven termín návštěvy. 

Alianční týden modliteb (ATM) – 13.1.2012, pátek 18 hod. V Merklíně. 

Rekonstrukce věţe – pracuje se na vyúčtování (ses. M.Nozarová). Termín 

ukončení projektu byl u SZIF prodlouţen do jara příštího roku. 

Provoz sboru, topení – tepelné čerpadlo bylo opraveno, spotřeba el. 

energie klesla. Situaci je však třeba i nadále řešit. 

Návrh budoucí spolupráce s Diakonií Západ – navrhujeme to samé, co 



do nynější doby středisku Radost – tedy zapůjčování prostor kostela pro 

diakonické akce, zájem o informování o dění v diakonii (bod v jednání 

staršovstva, zvaní vedoucích pracovníků na setkání staršovstva), 

přímluvné modlitby. Byly téţ předneseny informace z jednání „kulatého 

stolu― mezi zástupci sborů a středisek o budoucí podobě spolupráce. 

Pracuje se na dokumentu, který by spolupráci zakotvil. 

Příští jednání staršovstva – pátek 20.1.2012 

 

Témata na přímluvy - naši nemocní, hledání nového kazatele či 

kazatelky, další směřování sboru, okrajoví členové sboru, práce s dětmi a 

mládeţí, středisko Diakonie Radost 

 

Pravidelné bohosluţby a shromáţdění 
pátek od 18,00 biblická hodina pro dospělé 

neděle od 9,00 pravidelné bohosluţby (1.+3. s vysluhováním Večeře Páně) 

 

Rozpis bohosluţeb na leden: 
1.1. - br. Tomáš Ţivný (s vysluhováním sv. Večeře Páně) 

8.1. - br. Tomáš Ţivný 

15.1. - br.f. Jan Satke (s vysluhováním sv. Večeře Páně) 

23.1. - br. Oto Tichý 

30.1. - br. Jan Krejčí 

 

 

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 Boţí poţehnání! 

 

Témata na přímluvy - naši nemocní, podpora práce ses. farářky, další 

směřování a růst sboru. 

 



Pravidelná sborová setkání: 
Děti jsou zvány kaţdé úterý v 15  hodin   do kanceláře k biblické hodině. 

Dospělí jsou zváni k biblickým hodinám ve čtvrtek v 17.15 na faru. 

Bohosluţby se budou konat pravidelně kaţdou neděli vţdy od 9h.          

Pro všechny, kteří nespěchají po skončení bohosluţeb domů, je v 

prostorách farní kanceláře připravena káva a  čaj. Kancelář v tomto čase 

oţívá 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. 

 

Bohosluţby v lednu: 
1.1. -  ses.f. Daniela Zapletalová (s vysluhováním sv. Večeře Páně) 

9.1. - ses.f. Daniela Zapletalová                                                                     

15.1. - zatím neznámý host (s vysluhováním sv. Večeře Páně) 

22.1. - ses. f. Daniela Zapletalová 

29.1. - br.f. Petr Grendel 
 

 

 

Alianční týden modliteb v Klatovech 

10.-13. ledna 2012 
(celorepublikově 8.1.-15.1.2012) 

„BÝT JINÉHO DUCHA“ 

Tak jako kaţdý rok i letos máme v Klatovech a okolí příleţitost společně s 

křesťany z různých církví v ČR vstoupit do začátku roku 2012 se 

společnými modlitbami. 

„Pokud převáží skepse, ztratí se i vitalita a naděje. Proto je možné se 

inspirovat osobou Káleba, o němž je řečeno, že „byl jiného ducha“. 

Přinášel zcela jinou perspektivu, než jakou měla většina lidí kolem něj a to 

i přes vysokou cenu, kterou mohl osobně zaplatit. Prošel si zkušeností 

historického selhání, bloudění, vymření celé generace svých současníků, 

kteří nedošli svého cíle, ale také vstupu do zaslíbené země a naplnění 

osobního zaslíbení, které od Hospodina dostal. Evropa i Česká republika 

potřebuje nové Káleby, mladé i staré, kteří se nebojí ani obrů, ale ani 

selhání své komunity, ale jsou ochotni jít dál.“ (materiál ATM) 

 

mailto:email.kdyne@evangnet.cz


Program shromáţdění ATM v Klatovech a Merklíně: 

út 10.1. 18:00 Církev adventistů sedmého dne, Vídeňská 9, Klatovy 

st 11.1. 18:00 Křesťanské společenství, Koldinova 14, Klatovy   

čt 12.1. 18:00 Církev bratrská, Masarykova 367, Klatovy 

pá 13.1. 18:00 Českobratrská církev evangelická, Merklín, Husova 201 

 

Merklínský sbor zve na sobotu 7. ledna na besedu o misii. O své 

zkušenosti a záţitky z různých částí světa se s námi podělí br. Miloš 

Popp s manţelkou. Začínáme v 18,00 hod. !!! 

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

Týden modliteb za jednotu křesťanů 

Týden modliteb za jednotu křesťanů se letos  koná od 18. do 25. ledna. 

Tématem je verš "Všichni budeme proměněni skrze vítězství našeho Pána Jeţíše Krista." 

(srov. 1 K 15,51-58). Podrobnější informace (včetně broţurky ke staţení a 

tisku) najdete na stránkách Ekumenické rady církví. 

Jiţ tradičně se bude v rámci tohoto týdne konat několik shromáţdění v 

Přešticích ( střídavě ŘKC, KS a ČCE). Kdy, kde a v kolik bude ještě 

upřesněno a všichni zájemci budou včas informováni. Ekumenické setkání 

je v plánu i ve Kdyni – i tam budou informace teprve upřesňovány. 

Na závěr 

Milí bratři, milé sestry, váţení čtenáři, rok 2011 byl v našich sborech 

rokem oslav. Různá výročí jsme různým způsobem slavili v Merklíně, v 

Přešticích i ve Kdyni. I v roce nastávajícím by se nějaké výročí našlo 

(tuším, ţe třeba 90 let existence merklínského sboru). Ale myslím, ţe tohle 

naše lidské slavení Hospodina moc nezajímá. On spíš hledí k našim srdcím 

a na to, jak je máme otevřena pro jeho Syna – Jeţíše Krista. Kdysi běţel v 

TV seriál ―Okna vesmíru dokořán‖. Tak co kdybychom na něj navázali 

programem ―Srdce pro Jeţíše dokořán!‖? On nám k tomu určitě dá sílu. 

Poţehnaný rok 2012 vám všem! Oto Tichý 

------------------------------------------------------------------------------------------
Sborový zpravodaj vychází pro vnitřní potřebu sborů ČCE ve Kdyni, Merklíně a Přešticích. 

sbor Přeštice           - br.f. Jan Satke, tf 776116899, mail: prestice@evangnet.cz 

sbor Merklín           -  br. Tomáš Ţivný, tf 739244735, mail: merklin@evangnet.cz 

sbor Kdyně            - ses.f. Daniela Zapletalová, tf  732971981; kdyne@evangnet.cz 

Sborový zpravodaj  - br. Oto Tichý, tf 721237733, mail: o.tichy@volny.cz 


