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Verš na listopad
Onť bude souditi mezi národy, a trestati bude lidi mnohé. I zkují meče 

své v motyky, a oštípy své v srpy. (Izaiáš 2,4 K)

Úvodní slovo ze Kdyně
„Království  nebeské  je  jako poklad ukrytý  v  poli,  který  někdo najde  a 
skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole. Anebo  
je  království  nebeské,  jako  když  obchodník,  který  kupuje  krásné  perly,  
objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji.“ 
( Mt 13,44-46)
Co to je, to Boží království? Poklad, o němž můžeme jen snít, ale na nějž 
nikdy v  životě  nemusíme narazit?  Skrytá  přání?  Touha po kráse,  která 
bude jen naše a kterou nikdo jiný nemá?
Ježíšovy příběhy vyprávějí jinak: Boží království, to je především velké 
překvapení. Vstoupilo nám do života jako událost, se kterou jsme dopředu 
vůbec nepočítali. Tak jako když kopáč nečekaně narazil na poklad nebo 
obchodník na vzácnou perlu. 
Anebo – tak jako Pán Ježíš překvapoval: - když vyhlásil blahoslavenství 
chudým a plačícím, - když se setkával s nemocnými, - když přicházel s 
nadějí  do míst  lidsky prohraných,-  když vyvrženým a osamělým nabídl 
společenství, - nebo když jako stejně nadějnou možnost předložil lásku – 
třeba  i  k  nepříteli.  Boží  království  překvapuje  člověka  nečekanou 
svobodou a nadějí. A naděje i svoboda – to je poklad nad poklady, perla 
všech perel.
Zároveň Ježíšův příběh otevírá oči, abychom nepropásli to, co nás potkalo. 
Nepočítali jsme s tím. Nebo jsme možná o něčem takovém snili- ale tak 
potají, že jsme si zakázali věřit, že se ten sen může stát skutečností.
Najednou je to tady. A my, když si budeme dál žít postaru, to překvapení 
propásneme.  Neuvěříme,  že  je  to  životní  šance.  Výjimečnosti  té  šance 
odpovídá výjimečné jednání: kopáč i obchodník šli a každý prodal vše, co 
měl. Příležitost s velkým P se stává výzvou: Jdi, prodej všechno, co máš. 
Přestaň  spoléhat  na  zaběhané  jistoty.  Vystup  z  koloběhu  kupování  a 
prodávání.  Nepočítej  hodnotu  života  podle  toho  co  máš.  Můžeš  být 
člověkem svobody a naděje zadarmo. Taková výhra tě potkala. Zadarmo?- 
bouříme se. Copak to ty dva z Ježíšových příběhů nestálo všechno? Copak 



to nebyla nejdražší vstupenka jejich života? Není náhodou Boží království 
jen pro vyvolenou společnost těch, kteří na to mají? Ale ono není řečeno, 
že  by  na to měl  jen někdo.  Oběma překvapeným stačilo  to,  co zrovna 
měli.Nemuseli  si  půjčovat,  nemuseli  žebrat  o  pomoc.  To,  co  měli  -  ať 
obyčejný kopáč - nebo bohatý obchodník, v té nejdůležitější chvíli stačilo. 
Jen se k tomu bylo potřeba správně postavit. 
A především,  onu možnost  zakopnout  o  poklad,  uvidět  perlu,  tu  si  ani 
jeden z nich kupovat nemusel. Ta jim spadla z nebe. Ta nám spadla z nebe.
Vsadit  všechno,  celý  život,  na  Boží  království  otevírá  pak  nečekané 
možnosti. Proto si nás Ježíš může dovolit vyzvat, abychom Boží království 
postavili  na  místo  toho,  co  jsme  měli.  Už  ne  mít,  ale  být.  Stávat  se 
člověkem, který své šance a smysl života neodvíjí od toho, co sám má.
Teď je nám třeba darována možnost nacházet přátele tam, kde bychom je 
předtím  nehledali.  Odpouštět  to,  co  jsme  předtím  tvrdě  vymáhali.  Žít 
nadějí v situacích, kdy se má správně hodit flinta do žita. Rozhodovat se 
pro  řešení,  která  jsme  předtím  odmítali  jako  riskantní  a  nezajištěné. 
Radovat se z věcí, nad kterými bychom předtím mávli rukou.
Člověk, kterého potkalo Boží království, a který je pustil do života, se řadí  
do zástupu svědků „ bláznivé“ naděje. V tom zástupu nalézá bratry a 
sestry. A jejich společná radost je ozvěnou, dosvědčující, že Bůh svými 
poklady obdarovává zadarmo, však nikoli nadarmo.
(Daniela Zapletalová Grollová, farářka ve Kdyni)

  
Liturgický kalendář:

7.11. - 23. neděle po sv. Trojici (liturgická barva zelená) 
Hle nyní je čas příhodný, nyní je den spásy. (2. Korintským 6,2) 
14.11. -24. neděle po sv. Trojici (liturgická barva zelená)
Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým. 
(2. Korintským 5,10)
21.11. - Poslední neděle církevního roku ( liturgická barva bílá)
Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. (Lukáš 12,35)
28.11. -1. neděle adventní (liturgická barva fialová)
Aj, král tvůj přijde tobě spravedlivý a spasení plný. (Zachariáš 9,9 K)



Judaismus:
24. Chešvan 5771 -  23. Kislev 5771
Tento měsíc Židé neslaví žádný významnější svátek. Zůstává pouze svátek 
Nového měsíce – Roš chodeš, o kterém už jsme psali několikrát. Víte ale, 
že stejně se jmenuje i jeden časopis?
Jediným  židovským  periodickým  časopisem  na  území  bývalého 
Československa  je  měsíčník  Roš  chodeš,  věstník  židovských 
náboženských  obcí  v  českých  zemích  a  na  Slovensku,  který  vydává 
Židovská  obec  v  Praze.  Název  časopisu  Roš  chodeš  je  hebrejským 
výrazem  pro  "nový  měsíc":  časopis  přináší  každý  měsíc  aktuální 
zpravodajství  o  životě  židovských  obcí  v  Čechách  a  na  Slovensku,  v 
rozhovorech  představuje  zajímavé  domácí  i  zahraniční  osobnosti, 
komentuje dění v Izraeli, publikuje literární, historické a kunsthistorické 
studie, uvádí do základů judaismu, informuje o bohoslužbách v pražských 
synagogách,  o  kulturních  pořadech  a  knižních  novinkách,  poskytuje 
inzertní služby čtenářům. (www.rozhlas.cz/nabozenstvi/cirkve)

Historický kalendář
1.11.1420 – v bitvě pod Vyšehradem zvítězil pražský lid nad 
Zikmundovým vojskem
8.11.1620 - bitva na Bílé hoře - porážka stavovského povstání
noc z 9.11. na 10.11.1938 - Křišťálová noc (protižidovský pogrom v 
Německu, Sudetech a části Rakouska)
10.11.1483 - narodil se Martin Luther    
12.11.1989 - papež Jan Pavel II. svatořečil na Svatopetrském náměstí ve 
Vatikánu Anežku Českou
13.11.1393 - zemřel Matěj z Janova, předchůdce Husovy reformace
15.11.1670 - zemřel Jan Amos Komenský
24.11.1571 - zemřel Jan Blahoslav
24.11.1572 - zemřel John knox, skotský reformátor
28.11.1465 – šestnáct katolických pánů založilo tzv. Zelenohorskou 
jednotu namířenou proti králi Jiřímu z Poděbrad
28.11.1695 – na náměstí v Plzni byl popraven Jan Sladký-Kozina, vůdce 
povstání Chodů proti W.M. Lamingenovi z Albenreuthu (Lomikarovi)



Přeštice

Narozeniny v měsíci listopadu oslaví:
Anna Marie Mišterová, Přeštice, 6.11.1998
Věra Boříková, Dolce, 7.11.1978
Jitka Jíchová, Trnčí, 18.11.1944
Jiří Špaček, Klatovy, 24.11.1959
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva 
Grant – přeshraniční spolupráce – podpora setkávání se sborem z Nittenau 
–  staršovstvo zmocňuje br. faráře k jednání.
Výročí sboru – červen /  Forma slavnosti: Jakub Trojan ?  Pamětní deska 
– synagoga?
Pastorační  pracovnice  –  činnost  dle  dohody;  místo  past.pracovnice 
schváleno do konce r. 2012 – nutno platit 13.000,- Kč ročně!
Hlídání dětí – ses.Petra Mišterová – zahajuje zítra (t.j. 16.10); pokračovat  
v propagaci! Po měsíci provést zhodnocení.
Žehnání dětí – před odchodem do nedělní školy; vítání nově narozených 
dětmi.
Bohoslužby Klatovy – z 90 % všichni členové souhlasí s každonedělními 
bohoslužbami – počítat se zvýšením nájmu  a jednat se staršovstvem CB.
Členství ve sboru – nabídnout Žabkovým z Klatov.
Platba  PF –  28.800,-  Kč  do  31.10.2010  (příp.nižší).  Příspěvek  od 
merklínského sboru bude 14.400,- (1/2 částky dle dohody – „Smlouva o 
administraci“).
Žádost o odpuštění PF na příští rok – rekonstrukce! Do konce XI. 2010.
Příští jednání staršovstva – 2.11.2010 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 listopadu:
7.11. -  br. Francouz (kaz. st. Klatovy – někdo z přeštických presbyterů)
14.11. - br.f. Satke (kaz.st. Klatovy – br.f. Satke)
21.11. - br. Tichý (kaz.st. Klatovy – br. Tichý)
28.11. - br.f. Satke (kaz.st. Klatovy – br.f. Satke)

  
Merklín

Narozeniny v měsíci listopadu oslaví:
Eva Nováková, Klatovy, 1.11.1964
Vlastislav Kroupa, Holýšov, 10.11.1930
Zdeňka Kokošková, Merklín, 16.11.1926
Václav Štich, Horušany, 17.11.1938
Miloslava Nozarová, Merklín, 29.11.1950
Jana Šalomová, Merklín, 30.11.1962
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva:
Hostem jednání staršovstva byl br. Tomáš Živný, který byl představen jako 
oficiální  kandidát na kazatele našeho sboru (prozatím jako jáhen).  Bylo 
rozhodnuto, že s ním budeme dále jednat – proběhlo 17.10.. Nyní čekáme 
na podmínky ze strany Synodní rady.
V  souvislosti  s  předchozím  bodem  bylo  rozhodnuto  o  prioritách  při 
úpravách bytu – elektřina, kuchyň, koupelna. Jmenovité rozdělení úkolů v 
zápise  z  jednání.  Další  práce  dle  možností  (fyzických  a  finančních) 
jednotlivých členů sboru.
Bude provedena výměna zámků – centrální klíč pro oba vchody a jednu 
kůlnu. Rozdělení klíčů bude písemně zaznamenáno.
Průběžně jednáme s br. Zvolánkem o dovyklizení bytu a dalších prostor. 
Zároveň vyvážíme a likvidujeme věci zjevně nepotřebné. Vše směřujeme k 



tomu, aby bylo hotovo do konce října.
Manželský seminář bude z důvodu malého počtu přihlášených přesunut z 
října do některého z jarních měsíců.
V  Merklíně  jsou  maminky,  které  chtějí  založit  mateřské  centrum. 
Nabídneme jim pomoc + přeštické zkušenosti.
V  pátek  5.11.  od  19,00  koncert  Slávka  Klecandra.  Jednáme  o  dalším 
koncertu klasické hudby – předběžný termín 3.12.
Do příštího jednání staršovstva připraví br. Tichý návrh vánočního dopisu.
Petice proti povinné sexuální výchově na školách – bude k podepsání v 
kostele po bohoslužbách (zařadit do ohlášek).
Jednání  konventu  6.11.  v  Domažlicích  se  zúčastní  br.  Cuchal,  jako 
náhradník je připraven br. Šalom.
Příští jednání staršovstva bude v  pátek 12.11. 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 (o prázdninách dle domluvy)
neděle od 9,00 pravidelné bohoslužby (1.+4. s vysluhováním Večeře Páně)
  Rozpis bohoslužeb na listopad: 
7.11. - br.f. Satke 
14.11. - br.f. Šípka (z Evangelické církve augsburského vyznání v Plzni)
21.11. - br.f. Satke
28.11. - br. Cuchal

Pozvání na koncert Slávka Klecandra
Zveme  všechny,  kdo  mají  rádi  dobrou  folkovou  muziku  v  podání 
skvělého kytaristy a zpěváka Slávka Klecandra, na jeho koncert, který 
se  uskuteční  v  pátek  5.  listopadu  od  19,00  hod  v  našem,  t.j. 
evangelickém, kostele v Merklíně.
Tento  koncert  může  být  zajímavý  i  pro  ty,  kdo  se  21.11.  chystají  na 
koncert  Oborohu  do  Domažlic.  Určitě  stojí  za  zkoušku  zjistit,  zda  má 
pravdu jeden hudební kritik, který nedávno ve vysílání Folkradia řekl, že 
čím je Slávek Klecandr ve svých sólových vystoupeních folkovější, o to 
víc je pak hudba Oborohu rockovější.



Kdyně na Šumavě           

Narozeniny v měsíci listopadu oslaví:
Danuše Janečková, Kdyně, 4.11.1936
Bohuslava Voborová, Kout na Šumavě, 6.11.1929
Anna Hynková, Starec, 23.11.1920
Jaroslav Nunvář, Chodská Lhota, 29.11.1943
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva: 
Dostali jsme dopis s potvrzením volby farářky. 
Konvent se uskuteční 06.11. v Domažlicích. Za sbor se zúčastní br. Nový
a  br.  Nunvář.  Jako  náhradník  s.  Zapletalová.  Poslanec  a  náhradník  do 
seniorátního shromáždění JJ jsou s. Zapletalová a br. Altynski.  
Úklid byl proveden, pokračovat budeme na jaře s úklidem půdy.  
Personální fond na rok 2010 bude kompletně hrazen z přeplatku, který
činí26.668,-  kč.  Zaplatíme  23700,-  kč.  Zbývající  částku  2968,-  kč 
ponecháme na účtu PF.
Souhlasíme  s  návrhem  potřeby  změny  statusu  PF,  který  vypracoval 
přeštický a chrástecký sbor. 
Odhlásíme týdeník Kostnické Jiskry.
Další schůze staršovstva bude 11.11 v 18.00 hod.

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

Pravidelná sborová setkání:
Děti  jsou zvány každé úterý  v 15h do kanceláře  k biblické hodině pro 
děti.Společně si budeme na hodinách „náboženství“  Hrát v Boží zahradě 
podle stejnojmenné knihy Tinie de Vries: Hrajeme si v Boží zahradě
Dospělí jsou zváni k biblickým hodinám ve středu v 17.15 na faru, kde 
společně otevíráme, čteme a zamýšlíme se nad Markovým evangeliem.
(začátek  biblické  hodiny  byl  přesunut  z  18h  na  17.15h  podle  příjezdu 
autobusu)
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 listopadu:
7.11. -  ses.f. Daniela Zapletalová
14.11. -  br.f. Jan Šoltész
21.11. -  br.f. Aleš Mostecký (s VP)
28.11. -  ses.f. Daniela Zapletalová  (s VP )

Pozvání na slavnostní    instalaci farářky sboru ve Kdyni  
Milé  sestry  a  milí  bratři,  rádi  bychom  vás  pozvali  na  slavnostní 
bohoslužby, které se budou konat v neděli 21.11 2010 v 15h. Při těchto 
bohoslužbách bude bratrem seniorem Jiřím Marvánem uvedena do 
služby v našem sboru sestra farářka Daniela Zapletalová Grollová. 
Ráno  21.11.2010  se  sejdeme  k  bohoslužbám  v  9h.  V  tuto  poslední 
neděli  církevního  roku  bude  našim  hostem  br.f.  Aleš  Mostecký  ze 
Dvora Králové. Bohoslužby budou s vysluhováním Svaté večeře Páně.
Na instalačních ( odpoledních) bohoslužbách přislíbil svou účast také 
br. Jakub S. Trojan. Máme naději, že nás povzbudí svým pozdravem.

Říjnové střípky
Říjnové střípky začnu trochu netradičně už v září. Jak bylo avizováno na 
konci střípků minulých, zúčastnilo se několik členů našich sborů v neděli 
26. září oslav našeho společného spřáteleného sboru v Nittenau. Bylo to 
velmi  povzbuzující.  Bohoslužby  ve  zcela  naplněném  kostele  (do 
posledních lavic jsme si tak nesedali proto, že bychom se cítili “hříšnými 
celníky”). Mnoho přátelských setkání a rozhovorů. Bohatý společný oběd 
a po něm pečlivě připravený program, ve kterém se pozdravy a gratulace 
střídali  s  hudbou a zpěvem. Jenže nás čekala dlouhá cesta domů, a tak 
jsme,  k  lítosti  některých,  museli  odjet  ještě  před  kávou  a  sladkostmi. 
Myslím, že to byl velmi požehnaný nedělní čas i pro ty z nás, kdo cizími 
jazyky příliš nevládneme.
Pak šel v říjnu rychle týden za týdnem, akce za akcí, událost za událostí. 
10 října se několik dětí z Přeštic a Merklína zúčastnilo Církevního dne v 
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Markträdvitz (o programu nic nevím, ale líbilo se a všichni se ve zdraví 
vrátili).  Pak už se najednou přiblížil konec tohoto podzimního měsíce a 
nahuštěný program ještě více zhoustl. Nutno ale říci, že velmi příjemně. 
Na víkend od 22. do 24. byla naplánována tradiční akce – sborový pobyt v 
horšovském Týně.  Letos  to  jednu  chvíli  vypadalo,  že  z  toho  bude  jen 
“pánská jízda tatínků s dětmi”. Nakonec se nám tak však přeci jen dvě 
ženy “vnutily”, ale i to bylo zcela určitě k dobrému. Zázemí ve sborovém 
domě místního sboru ECM je zbytečné chválit. Chválí se samo už tím, že 
se tam vždy cítíme dobře. Všechno v klidu a v pohodě, bez stresu z toho, 
že něco musíme. (Vyjímkou byl pouze “zrychlený přesun na domluvenou 
prohlídku zámku”).  Výborně připravený program pro děti  si  při  výrobě 
Boží zbroje užili i tatínkové. Děti zase překonaly strach z lupičů a získaly 
drahocenný poklad. Obojí se pak promítlo i do nedělní dětské bohoslužby, 
kterou  si  s  námi  užili  i  dobré  duše  sborového  domu  –  manželé 
Taubenhanslovi. Snad jediné na co by se dalo stěžovat, je jídlo. Bylo sice 
dobré, ale bylo ho strašně moc. Ale i to jsme zvládli patřičným rozdělením 
při odjezdu. Cestou domů už jsme spřádali plány na pobyt v příštím roce. 
Pokud se vše povede, potěšíme zejména děti, které tam pojedou minimálně 
třikrát – jednou s maminkami, podruhé s tatínky a nakonec jako členové 
svých rodin. Vkládáme to do Božích rukou a těšíme se na to, kam nás v 
tomto směru Pán povede.
Poslední akce, o které bych se rád zmínil, se konala na státní svátek 28. 
října v Krabčicích pod horou Říp. Sjeli se tam křesťané z různých církví z 
celé republiky a spolu s nimi spousta aktivních lidí z tzv. MASek, aby se 
společně zúčastili už tradiční MODLITBY ZA DOMOV. Díky spolupráci 
skupiny Aktivios a přeštického sboru nás tam jel z Přeštic celý autobus. A 
myslím, že i tam jsme si to všichni užili. Počasí se nakonec udělalo lepší, 
než vypadalo při ranním odjezdu a pokud někomu byla zima, tak se určitě 
zahřál  při  výstupu  na  Říp.  O  samotném  programu  by  se  dalo  napsat 
mnoho. Nebudu však plýtvat slovy, když mnozí z vás jistě sledovali přímý 
přenos České televize. Pokud jste ho snad propásli, zkuste třeba záznam, 
který  je  k  dispozici  na  internetových  stránkách  ČT.  Možná  dojde  i  na 
nějakou besedu o tomto “modlitebním zájezdu”. Najde-li se čas, spíše tedy 
nějaká časová skulinka v nabitém programu hlavních aktérů..
A to je vše, na co jsem si teď při psaní vzpomněl. Pokud máte dojem, že 
tam něco důležitého chybí, tak se omlouvám. A přeji si, aby to alespoň pro 
někoho z vás byla inspirace pro napsání vlastního příspěvku. Místo pro 
otištění se určitě najde.                                                 (Oto Tichý, Merklín)



Biblické otazníky 
(obnovená rubrika, pokračování záleží na vašich otázkách)
Při cestě z jedné biblické hodiny, kterou vedl br. Tomáš Živný, padl dotaz 
na výklad biblického verše „Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě 
počala  matka.  (Ž  51,7)”.  Br.  Tomáše  jsme  tedy  poprosili  o  jeho 
interpretaci. A tady je.
   Milí Kristovi přátelé, nyní se společně pokusíme najít aktuální způsob 
jakým vyložit tento obtížný veršík tak, aby mluvil k nám, do naší dnešní 
situace,  vždyť  právě  on  v  průběhu  času  nadělal  vykladačům  nemálo 
problémů  a  pomohl  vnést  do  křesťanské  nauky  (theologie)  mnohá 
nepochopení a dezinterpretace.

Tak  zbožná  křesťanská  mysl  minulých  dob  viděla  v  našem textu 
základ a oporu nauky o „dědičném hříchu”, což ovšem vykládala tak, že 
dědičný  hřích  je  šířen  mezi  lidmi  intimním  stykem,  právě  okamžikem 
početí se pak dědičný hřích přenášel z matky na dítě. Takový pohled na 
Žalm byl plně v duchu antického vnímání člověka jako složeného z vysoké 
duše a z nízkého hříšného těla,  od něhož je  třeba se oprostit,  a  rovněž 
mnišského  asketického  ideálu,  kdy  byl  intimní  styk  chápán  jako  něco 
pokleslého a panictví/panenství vykládáno jako ctnost.

Žalmista však chce nejspíše říci něco jiného: „Aj, do viny narodil  
jsem se a do hříchu počala mne matka má! (Můj překlad.)” Vždyť Žalm 
je již v samém svém úvodu připsán Davidovi jako kající žalozpěv, zpěv, 
ve kterém a kterým vyznává tento král svůj veliký hřích. David vidí svou 
situaci, ví, kam až svým jednáním došel – k cizoložství a vraždě - ale lituje 
toho  a  zpívá  tuto  svou kající  píseň.  Takto  se  postupně  dopracuje  až  k 
hlubokému vyznání, že před Hospodinem je on sám, a s ním vlastně každý 
člověk, jen pouhým hříšníkem, ne jen pro své jednotlivé poklesky a dílčí 
přestoupení Božích přikázání, jichž se kdy dopustil, ale hlavně pro vinu a 
hřích světa,  do nějž  se rodí,  do jeho viny a jeho hříchu,  to je  neustálé 
ohrožení  člověka  přes  početí,  narození  až  po  smrt,  jenž  se  neustále 
prolamuje  do  jeho  života,  a  to  žalmistovi  nyní  dochází.  Ano,  hřích  je 
vlastně v biblickém pojetí  oním neustále na člověka číhajícím chaosem, 
vodami, které byly všude a jež Hospodin rozdělil, jak můžeme číst v první 
kapitole  Genese.  Tento  chaos a  nesmysl  –  hřích – na člověka neustále 
čeká, aby se mu vlomil při sebemenší příležitosti do života a pořádně jím 
zamíchal, aby tam, kde byl doposavad řád, vnesl nepořádek a kde je láska, 
vnesl  nenávist.  Člověk  pak  neustále,  co  je  člověkem,  tíhne  ke  hříchu, 
neumí totiž sám hříchu odolávat a bez Boží pomoci se ocitá uchvácen ve 
víru tohoto podivného chaosu, který jím vládne, přitom stačí tak málo – 



zapomenout na Hospodina. V žalmu se neříká, že matka zhřešila, natožpak 
v  souvislosti  s  intimním  stykem,  ale  důraz  je  kladen  na  závažnost 
žalmistovy situace: V jeho životě není žádný okamžik, kdy by žalmista 
nebyl  hříchem  ohrožen,  žádná  chvilička,  v  níž  by  nepotřeboval  Boží 
milosrdenství  a  slitování.  Tajuplnou Boží  moudrost  pak poodkrývá ten, 
kdo tohle pochopí, jak svědčí následující verš: „Ano, v opravdovosti máš 
zalíbení, dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost!”
(Tomáš Živný, diákon sboru ECAV Plzeň, student ETF UK)

Blíží se doba adventní a s ní přijde opět častější střídání liturgických barev, 
takže určitě nezaškodí, připomenou si jejich význam.
Význam liturgických barev
Liturgické barvy, užívané v bohoslužbě, mají hluboký symbolický 
význam. Barvy přikrývek oltářů a ambonů v evangelických kostelech, ve 
většině luterských církví rovněž barvy svící, štól a v některých luterských 
církvích (Skandinávie, Amerika, Indie, Afrika) také barvy takových 
liturgických rouch jako jsou ornáty a kapuce mají následující význam:

bílá barva - je barvou světla, čistoty a nevinnosti. Užívá se o svátcích 
Ježíše Krista (Vánoce, Velikonoce) a o svátcích Panny Marie a andělů

červená barva - je barvou ohně a milosti, užívanou o svátcích Seslání 
Ducha svatého, církevních slavnostech, o svátcích mučedníků a svátcích 
Páně

zelená barva - je barvou stvoření a naděje. Je nejdéle užívanou barvou v 
průběhu církevního roku, protože církev žije z naděje. Užívá se od 2. do 5. 
neděle po Zjevení Páně, od 1. do 27. neděle po sv. Trojici a také při 
Díkůčinění za žně.

fialová barva - je barvou přípravy a pokání, užívanou v adventě a postu

černá barva - je barvou smutku, užívanou při pohřbech a na Velký pátek

V některých evangelických církvích se ještě užívá:modrá barva - je také 
barvou čistoty a nevinnosti, užívanou o svátcích Panny Marie; 
růžová barva - je barvou radosti, bývá užívána v 3. neděli adventní 
(Gaudete) a 4. neděli postní (Laetare) 



POZVÁNKY:

•

5.  listopadu  od  19,oo  vystoupí  v  Merklíně  SLÁVEK  KLECANDR. 
Více čtěte v části zpravodaje věnované merklínskému sboru.

Ve dnech 12.-14.11. se v plzeňském Korandově sboru konají 
Seniorátní dny mládeže, tentokrát s podtitulem 
PESTROBAREVNOST KŘESŤANSKÉHO VYZNÁVÁNÍ VÍRY 
Podrobnější informace najdete na samostatných pozvánkách, které jsou k 
dispozici ve vašich sborech.

21. listopadu  od 15,00 bude ve Kdyni slavnostní instalace sestry 
farářky Daniely Grollové Zapletalové. Podrobnosti najdete na stránkách 
o dění ve Kdyni a také na samostatných pozvánkách. Je možno spojit s 
následující akcí.

Jsme zváni  do Domažlic  na KONCERT HUDEBNÍ SKUPINY OBOROH 
V NEDĚLI 21. LISTOPADU OD 17,00 HODIN   

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

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.f. Satke, tf 776116899, 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
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