
Sborový zpravodaj – listopad 2011
                        

Verš na listopad
Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, 

kteří se k němu utíkají. (Nahum 1,7)

Milí bratři, milé sestry, vážení čtenáři,
mnozí z vás drží toto číslo našeho Sborového zpravodaje ve chvíli, kdy v 
přeštickém sboru probíhají oslavy 90 let od jeho založení. Někteří z vás 
jste  pak  možná  i  přímými  účastníky  tohoto  radostného  zastavení  a 
ohlédnutí do minulosti.
I když u toho ohlédnutí je určitě mnoho událostí, které samy o sobě příliš 
radostné  nebyly.  Ale  právě  do  nich  bylo  a  je  určeno  slovo  proroka 
Nahuma, které nás má provázet měsícem listopadem. Vždyť každý z nás 
má ve svém životě chvíle, kdy potřebuje slovo povzbuzení. A byť sbor je 
místem, kde si  tímto slovem mohou posloužit  bratři  a sestry navzájem, 
přicházejí i na něj pohromy, ve kterých sám potřebuje povzbuzení. Pokud 
je sbor společenstvím stavěným na Božím slově, tak je toto povzbuzení 
vždy  na  dosah.  V  nedávné  minulosti  takto  mluvil  prorok  Nahum  i  k 
přeštickým  bratřím  a  sestrám  –  Hospodin  je  dobrý,  je  záštitou  v  den 
soužení  ....  Možná  právě  tato  slova  si  opakovali,  když  začátkem 
sedmdesátých let přijeli buldozery a.... A dál nechme promluvit historii, 
tak jak je zmíněna na webových stránkách sboru.  

V  roce  1948  byla  zakoupena  synagoga  se  sborovým 
domem a budovy byly ihned adaptovány. V takto vzniklé modlitebně byla 
ještě  v  r.1951  postavena  galerie  pro  varhany,  které  faráři  Francouzovi 
daroval katolický kněz z pohraničí. V té době měl sbor necelých 500 členů. 
Pak šel  čas a začala sedmdesátá léta ...  V rámci přestavby města bylo 
sboru sděleno, že kostel i sborový dům v Přešticích budou zbourány. Přes 
veškerou  snahu  se  tento  záměr  nepodařilo  změnit.  Sboru  nebyla 
poskytnuta žádná náhradní  budova.  Proto sbor zakoupil  rodinný dům v 
Přešticích  č.p.557 v  blízkosti  vlakového nádraží  za  částku,  kterou sbor 
získal  po  obtížných  jednáních  jako  náhradu  za  demolované  budovy.V 
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přízemí zakoupené budovy byla zřízena modlitebna. Od 17.3.1974 se již 
konaly bohoslužby v tomto sborovém domě.                                         

Pro ty, kdo už to ve své paměti nemají (a zvláště pak pro ty mladší, kteří to 
už ani pamatovat nemohou), si dovolím jen krátké shrnutí. V rámci akce, 
která postihla mnoho měst, došlo i v Přešticích k “Asanaci centra města”.  
T.j.  bylo  odstraněno  staré  (tedy  původní  zástavba)  a  vyrostlo  nové, 
socialistické  (tedy  shluk  nevzhledných  panelových  krabic).  Jakýmsi 
“havlovským paradoxem” pak je, že jako studijní materiál můžete využít 
právě nyní každou sobotu večer propagandistický seriál Muž na radnici. 
Jen  si  to  představte  –  máte  krásnou  historickou  budovu  (synagogu), 
investujete  do  ní  spoustu  peněz  a  času,  abyste  si  vytvořili  co  nejlepší 
prostor  ke  scházení,  a  najednou  o  to  všechno  z  moci  úřední  přijdete. 
Je tu však opět slovo proroka Nahuma, které jako by bylo přímo určeno do 
oné doby.  “Co zamýšlíte proti  Hospodinu? On učiní konec. Soužení už 
podruhé nenastane.” (Nahum 1,9). K tomu snad netřeba nic dodávat.

Prorok Nahum žil v době v době, kdy v Judsku vládl král – reformátor 
Jóšijáš. My jsme si na konci října připomněli Martina Luthera, který stál u 
počátku  reformace  novodobé.  Věřím,  že  pro  nás  všechny  bude  takto 
orámovaný přechod z října do listopadu povzbuzením do všech menších i 
větších těžkostí, které nás mohou potkat. Kostely nám sice bourat nebudou 
(alespoň doufám), ale i kdyby. Hospodin se přeci zná k těm, kteří se k 
němu utíkají. Ať i vás toto slovo provází po všechny další dny!
                                                                                      (Oto Tichý, Merklín)

  

Liturgický kalendář:
6.11. - 20. neděle po sv. Trojici (liturgická barva zelená) 

Hle nyní je čas příhodný, nyní je den spásy. (2. Korintským 6,2) 
13.11. -21. neděle po sv. Trojici (liturgická barva zelená)
Všichni se musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým. 

(2. Korintským 5,10)
20.11. - Poslední neděle církevního roku ( liturgická barva bílá)

Buďtež bedra vaše přepásaná, a svíce hořící. (Lukáš 12,35 K)
27.11. -1. neděle adventní (liturgická barva fialová)

Král tvůj přijde tobě spravedlivý a spasení plný. (Zachariáš 9,9 K)



Judaismus:
4. Chešvan 5772 -  4. Kislev 5772

Chešvan  (hebrejsky: ו�ן  ,ח�ש�  zkrácenina  pro  Marchešvan,  hebrejsky: 
ו�ן ;מ	ר�ח�ש�  z  akkadského wara samnuḫ ,  doslova „osmý měsíc“) je druhý 
měsíc podle občanského kalendáře a osmý podle biblického kalendáře. 
V Bibli je nazýván „bul“ (1Kr 6, 38). Jedná se o podzimní měsíc, který 
trvá  29  dní  (mimo  „kompletní  roky“,  při  kterých  má  30  dní).  Podle 
gregoriánského kalendáře připadá chešvan obvykle na říjen–listopad. 
Jeho znamením v zodiaku je štír. Je to jediný měsíc, na který nepřipadají 
žádné  svátky,  proto  se  podle  tradice  nazývá  mar  chešvan –  hebrejsky 
„hořký chešvan“. 

K měsíci chešvan ještě několik zajímavostí:
• 6. chešvan – byl oslepen král Sidkijáš na rozkaz babylonského krále 

Nebukadnesara II. (2Kr 25,7) 
• Pokud  do  17.  dne  měsíce  nezaprší,  přidává  se  k  pravidelným 

předepsaným modlitbám speciální modlitba pro déšť. 
• 17. chešvan - započala biblická potopa světa 
• 17.  chešvan  –  král  Šalamoun dokončil  stavbu  prvního  Chrámu 

(nebyl  však  otevřen  do  následujícího  měsíce  Tišri) 
(čerpáno ze stránek www.cs.wikipedia.org)

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
28.11.1695 – na náměstí v Plzni byl popraven Jan Sladký-Kozina, vůdce 
povstání Chodů proti W.M. Lamingenovi z Albenreuthu (Lomikarovi)
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Přeštice

Narozeniny v měsíci listopadu oslaví:
Jan Denkscherz, Přeštice, 2.11.1993
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 
Schválení podoby publikace. Barevné obr. uvnitř – zvýšení ceny + cca 
7.000,- Kč; po diskuzi – projednat sbr. Falátkem
Podkroví – provoz – hodnocení, do budoucna. Akce se zdařila, zahájení 
bylo impozantní.
Publikace  historie  sboru (historické  materiály)  -  příspěvek  od  města 
(2000,- Kč). Může být i prodejná. Měla by vyjít během roku 2012.
Konvent – téma malé sbory – 05. 11. 2011 Kynšperk n/O. Konventuál – 
br. M. Szewczyk, náhradník: L. Bořík.
Odpuštění PF – dle kontroly ze SFŽP, požádáme!
Vyjádření k navrhovaným změnám Církevního zřízení (vztah ČCE a 
kazatelů). Návrh staršovstvo akceptuje.
Dovolená  –  br.  farář.  Staršovstvo  souhlasí  s  žádostí  o  rozprostření 
dovolené. Schvaluje zároveň část dovolené 2011: od 7. do 13. listopadu t.r.
Smlouva o půjčce – splátky - jsou připravena roční vyúčtování půjčky za 
r.  2010  a  2011  –  staršovstvo  doporučuje  zavést  pravidelnou  sbírku  2x 
(max. 4x) ročně. Nutno min. 4 neděle ohlásit předem.
Setkávání  pro  pečující (Mgr.  Tejčková)  –  možnost  konání  v  našich 
prostorách. Staršovstvo souhlasí.
Setkání mládeže z pošumavského regionu v Klatovech (pořádá CB) – 
19.11.t.r. -  naše mládež informována.
Probrání  seniorátní  a  celocírkevní  pošty –  pozvánky  a  nabídky 
publikací budou vytištěny a dány na vědomí členům sboru.
Příští  jednání  staršovstva –  trvalá změna  !!  Jednání  se  budou konat 
2.úterý v měsíci: příští tedy tedy  8. listopadu 2011 od 19,15 hod.

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 (2. neděle s VP); 
biblické hodiny ve středu od 18,00 (střídavě vlastní a společné s CB)

Rozpis bohoslužeb v listopadu:
6.11. -  br.f. Jan Satke (kaz. st. Klatovy – br. Tomáš Živný)
13.11. - br.f. Jan Satke – dětská bohoslužba, vysluhování sv. Večeře Páně 
-            (kaz.st. Klatovy – br.f. Jan Satke, vysluhování sv. Večeře Páně)
20.11. - br. Oto Tichý (kaz.st. Klatovy – br. Oto Tichý)
27.11. - br.f. Jan Satke (kaz.st. Klatovy – br.f. Jan Satke)

  
Merklín

Narozeniny v měsíci listopadu oslaví:
Eva Nováková, Klatovy, 1.11.1964
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:
Konvent – 5.11. Kynšperk nad Ohří, téma malé sbory. Náš sbor nepodává 
žádný návrh na konvent. Poslanec – br. P. Šalom.
Vyjádření k navrhované změně (konvent) – navýšení počtu členů SV – 
staršovstvo nevidí jako nezbytné.
Dovolené během roku – farář  – administrátor informoval staršovstvo o 
svém  úmyslu  pravidelných  dovolených  během  roku  (předcházení 
vyčerpání); staršovstvo souhlasí; souhlasí i s dovolenou  7.- 13. listopadu.
Rekonstrukce věže – ukončena, čekáme na zaslání vyúčtování a zprávy o 
revizi  hromosvodů.  Setkání  se  stavební  firmou  za  účelem  vyúčtování 
stavebních  úprav  dojedná  br.  Šalom.  Žádost  o  proplacení  dotace  nutno 



podat do 30.11.2011.
Účet  sboru –  založení  účtu  u  FIO  banky;  změny  u  účtu  u  Poštovní 
spořitelny se provádějí velmi nesnadno.
Předpis  pro  vydávání  hotovosti –  hotovost  bude  vyplacena  jen  proti 
účtence. Větší částky schvaluje staršovstvo, případně dva jeho členové.
Provoz sboru – topení – bude zprovozněn kotel na pevná paliva. Rovněž 
se  pokusíme   zajistit  zjištění  možné  závady  na  funkčnosti  tepelného 
čerpadla  (vysoká  spotřeba  a  nízký  výkon).  Zajišťuje  P.Šalom.  Budeme 
uvažovat i o alternativní možnosti – kamna na dřevo (byt, Tichotova síň). 
Internet – je využíván, nebude zrušen.
Auto pro sbor – nabídka od seniorátu získat starší auto pro sbor; v blízké 
době  staršovstvo  ani  br.  T.  Živný  nevidí  možnosti  využití  –  nabídku 
nevyužijeme.
Chybějící  archiválie:  nejstarší  jednací  protokol  z  let  1927-1935,  sign. 
III.B.8,  a  nejstarší  zápisy  staršovstva  z  l.  1922-1934,  sign.  III.B.13. 
Pokusíme se do archívu dodat.
Působení br. T. Živného ve sboru – dopis ze SR – Synodní rada vidí 
působení br. Živného ve sboru jako neslučitelné s církevními řády, vyzývá 
T.  Živného  k  účasti  na  jednání  SR  v  listopadu.  Br.  Živný  se  jednání 
zúčastní.  Br.f.  J.Satke  byl  pověřen  napsáním  odpovědi  na  dopis.
Starší  byli  velmi  zneklidněni  jak  tónem  dopisu,  tak  i  jeho  obsahem.
Bible kralická s poznámkami – objednáváme 1 ks do sborové knihovny.
Vstupní píseň – nově vybrána píseň č. 272.
Příští jednání staršovstva bude v  pátek 4.11. 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 18,00 biblická hodina pro dospělé 
neděle od 9,00 pravidelné bohoslužby (1.+3. s vysluhováním Večeře Páně)

Rozpis bohoslužeb na listopad: 
6.11. - br.f. Václav Hurt (s vysluhováním sv. Večeře Páně) 
13.11. - br. Tomáš Živný
20.11. - br.f. Jan Satke (s vysluhováním sv. Večeře Páně) 
27.11. - br. Oto Tichý



Kdyně na Šumavě           

Narozeniny v měsíci listopadu oslaví:
Danuše Janečková, Kdyně, 4.11.1936
Bohuslava Voborová, Kout na Šumavě, 6.11.1929
Martin Kratochvíl, Chodská Lhota, 12.11.2002
Richard Špath, Kdyně, 13.11.1919
Jaroslava Nová, Kdyně, 18.11.1970
Anna Hynková, Starec, 23.11.1920
Jaroslav Nunvář, Chodská Lhota, 29.11.1943
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva 
Sborové záležitosti - Biblická hodina pro dospělé bude od příštího týdne 
pravidelně ve čtvrtek v 17.15h.
Dětské bohoslužby v říjnu: 23.10. 2011
23.10.  křest  Magdalény  Veroniky  Hellerové,  Jan  a  Kristina  Hellerovi 
požádali o křest pro svou dceru, křest bude v Praze v římskokatolickém 
kostele v Liboci  ve 14h,  křtít  bude br.  f.  Vladimír  Málek (  ŘkC) a D. 
Zapletalová ČCE.
20.11. je pozván do našeho sboru br.f. J. Šoltész
Vysluhování Večeře Páně v listopadu

13.11. výročí sboru
20.11. třetí neděle v měsíci

27.první adventní neděle/ začátek církevního roku
Výročí 65let vzniku sboru - Pozvání přijali: br.f. Jan Keller, manželé Karla 
a Jakub Trojanovi.
Koncert: domluven na 15h ( Canzonetta později nemůže, Radost souhlasí) 
celý koncert 90min( 40min každý pěvecký sbor)
Během  celého  programu  bude  probíhat  prodejní  výstava  výrobků  ze 
střediska  diakonie  Radost  v  Merklíně.  Domluveno  se  ses.  ředitelkou 
Štěpánkou Nozarovou.
.Úklid sálů: 07.11. od 13.30 
Podporované místo 2013/2014 - Žádost na konvent byla zaslána br. 
seniorovi a projednána na seniorátním výboru. SV naši žádost podpořil a 
podstoupil konventu. Pro synod bude potřeba ještě dodat vyplněný 
dotazník( vyplní s.farářka+kurátor+kdo – AKTUÁLNÍ V ÚNORU) a 
výkaz hospodaření a rozpočet na žádané roky



Hospodářské  záležitosti  -  Informace  k  odvlhčování  sborového  domu 
předložil br. Altynski. Vyúčtování daru - br. Kovářovi stačí pouze faktury. 
Do kdy je třeba dodat zjistí ses. Zapletalová.
S. V. Kůtová prošla 19.9. stávající hygienické zařízení v našem sborovém 
domě.  Slíbila  připravit  rozpočet.  Přibude jeden záchod.  Před záchodem 
jakoby  malá  kuchyňka  (  dřez),  zrušení  okýnek  na  záchodě  -  větráky, 
ohřívače teplé vody pod umyvadly. Zatím jsem rozpočet nedostali.  (Jak 
řešit odpady, když není objekt se záchody podsklepen ?).
Manželé Dvořákovi byli písemně vyrozuměni s našim souhlasem k jejich 
zamýšlené stavbě pergoly.
Ostatní  -  Vánoční  koncert  Canzonetty,  zda-li  a  kdy??  26.12.?  27.12.? 
28.12? zatím jsme nedostali odpověď.
Další schůze staršovstva bude 8.12. v 18.00 hod.

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 kanceláře k biblické hodině pro 
děti.Společně  se  necháme  „  Pozvat  na  cestu“  Starým  zákonem.  Na 
hodinách  „náboženství“  si  budeme  vyprávět  příběhy  biblických  postav. 
Příběhy dávno minulé a přitom nám tolik blízké.
Dospělí jsou zváni k biblickým hodinám ve čtvrtek v 17.15 na faru, kde 
společně otevíráme, čteme a zamýšlíme se nad knihou Počátků (Genesis).
Bohoslužby se budou v měsíci listopadu 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:
6.11. - br.f. Petr Grendel
13.11. - br.f. Jan Keller bohoslužby s VP
20.11. - br.f. J. Šoltész bohoslužby s VP, Poslední neděle církevního roku
27.11. - ses.f. Daniela Zapletalová bohoslužby sVP, 1. neděle adventní

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

Je ti 14 a více let? Zveme tě na Wormship p@rty

V sobotu 19.11.2011 od 19,00 hod v prostorách sboru 
CB Klatovy, Masarykova 367

Koho neznáš, toho poznáš
Nealko bar, červí bufet

Dobrá křesťanská hudba – skupina G.O.S.P.E.L.
Přijede Pavel Faul a bude vyprávět o životě s Bohem

Nouzové přespání zdarma (spacák a karimatku s sebou)

INFO: dumradosti@gmail.com
tf 608 319 921 (David Kašper)

mailto:dumradosti@gmail.com


Celošumavské shromáždění v Klatovech

v neděli 27. listopadu 2011 od 16,00 hod

v prostorách KS Klatovy (ul.Koldinova – budova f. Jamall)

kazatelem bude DAN DRÁPAL

po shromáždění je prostor a čas pro vzájemné sdílení 

Pro všechny, kteří se shromáždění nebudou moci z různých důvodů 
zúčastnit, přinášíme jedno ze zamyšlení, která Dan Drápal publikuje např. 
i na webových stránkách www.krestandnes.cz. Pro toto vydání našeho 
Sborového zpravodaje je to vlastně i takové “Slovo na závěr”. (O.T.)

Svět bez křesťanských ctností 
Skutečná teologie (nauka o Bohu) je vždy naprosto relevantní (významná, 
důležitá) pro současný svět. Ač to tak většině lidí vůbec nepřipadá, to, co 
každodenně prožíváme, lze těžko uceleně pochopit bez Božího zjevení.

Můžeme vyjít třeba od posledního vývoje v ekonomice. Jaké jevy 
můžeme těžko přehlédnout? Je to růst ceny zlata (ve skutečnosti pokles 
ceny peněz), obavy z dalšího celosvětového propadu ekonomiky, pokles 

burzovních indexů a rovněž pokles indexů měřících očekávání budoucího 
vývoje... 

Nemuseli to být teologové, byli to samotní ekonomové, kteří začali 
hovořit o „ztrátě naděje. Domnívám se, že je to přesné pojmenování. 

Technologický postup se nezastavil. Továrny nebyly zbořeny. Zemědělci 
nepřestali pěstovat své plodiny. Konec konců, ani těch bank nepadlo příliš 

mnoho, alespoň zatím ne. Jenže přes to všechno ztrácíme naději. 
Naděje je jedna ze tří hlavních křesťanských ctností. Křesťanské církve se 

v ledasčem neshodnou; v tomto však ano. Staří Čeští bratři označovali 
víru, naději a lásku za jediné tři věci, které jsou opravdu podstatné. Vše 

ostatní, dokonce i církev nebo Boží Slovo, které měli ve veliké úctě, 
označovali za věci služebné nebo nahodilé. Přes všechny rozdíly se v tom 

příliš nelišili od teologů jiných směrů. 
Člověk dokonce ani nemusí být křesťan, aby uznal, že bez víry, naděje a 
lásky se žije těžko. Jenže Západní civilizace během dvacátého století víru 

opustila. Ztratila se víra v transcendentního Boha. Ztráta důvěry mezi 

http://www.krestandnes.cz/
http://www.krestandnes.cz/
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lidmi na sebe nedala dlouho čekat. Víra a důvěra k sobě mají velice 
blízko – ostatně stejně jako víra a věrnost. Jelikož se vytratila věrnost v 

rodinách, vyrůstají generace bez víry. 
Člověk se pokusil realizovat lásku bez Boha. Vznikl „sociální stát“. 

Sociální stát se postará o naše děti, naše umírající, naše přestárlé, aby nás 
to nemuselo moc stát, abychom se nemuseli příliš citově (nebo dokonce 
finančně) angažovat. Jako evangelický vikář jsem v osmdesátých letech 
často navštěvoval domovy důchodců a léčebny dlouhodobě nemocných. 
Ano, lidská bída byla uklizena z očí. Lidskost sama sklopila oči a odešla 

rovněž. Zbylo pár nervózních a přepracovaných zdravotních sester. 
Jak mizela víra, tak mizí i láska. Sociální solidarity je mezi lidmi stále 

méně. Nůžky mezi bohatými a chudými se stále více rozevírají. Ne že by 
naši chudí měli hlad. Ale všichni cítíme, že něco není v pořádku, když 
někdo bere deset tisíc a jiný čtvrt milionu, ačkoli se rozhodně 25x víc 

nenadře. A většinou ani nic nového nevymyslí – pouze pronikl mezi kastu 
vyvolených, kteří si navzájem dopomáhají ke korytům. Naše země je 

unikátní: Na jedné straně jsou zde sociální rozdíly nejmenší z celé 
Evropy, na druhé straně jsme snad jedinou zemí, kde s výší příjmů od 
určité hodnoty klesá daňová zátěž (pokud nazveme daněmi i sociální a 

zdravotní odvody, které ve skutečnosti daněmi jsou). Láska bere ohled na 
druhé a nemyslí sama na sebe. Tam, kde se láska vytratí, vidíme prostě to, 

co je u nás. Stačí se rozhlédnout. 
Nu, a nyní nastal čas, kdy se zvedá a odchází i naděje. Podnikatelé hledí 

do budoucnosti s obavami – naděje je vzácná. S o to většími obavami 
hledí do budoucnosti ti, kdo jsou na podnikatelích závislí. Skoro se chce 

říci, že cena zlata je nepřímo úměrná síle naděje. 
Boha můžeme popírat, ale nemůžeme ho zničit. A protože víra, naděje i 

láska pramení z něj, pak vlastně pořád ještě máme… naději. Jen ji 
potřebujeme hledat. Bůh sám říká, že kdo hledá, najde. Tam, kde 

nacházíte naději, můžete očekávat i víru a lásku. Nejsou od sebe nikdy 
daleko. Vlastně vyvěrají z jednoho pramene. 

Bez Boha můžete očekávat jen více téhož. Tedy více nevěry (i té mezi 
lidmi), více lhostejnosti a více beznaděje. Možná už je načase začít se 

vracet.

Dan Drápal, 22. srpna 2011



Sbor Českobratrské církve evangelické

a Křesťanský sbor Domažlice

pořádají v sobotu 5. listopadu 2011              

od 17,00 hod v kostele ČCE v Domažlicích

 hudební vystoupeni skupiny

EXUSIA
hudební skupina Křesťanského sboru Domažlice hraje 

současné moderní křesťanské chvály. 

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

A ještě jedno pozvání do sboru ČCE v Domažlicích

Ve středu 30. listopadu se od 18,00 hod  v prostorách kostela

uskuteční koncert mužského vokálního kvintetu 

HLASOPLET
s programem nazvaným “Kostel “

Tento program je sestaven z duchovně zaměřených skladeb

Vstupné dobrovolné, více info o Hlasopletu najdete na www.hlasoplet.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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
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	30.11.2011 v 18:00 hodin se konná koncert mužského vokálního kvintetu HLASOPLET s programem nazvaným  "Kostel".
	30.11.2011 v 18:00 hodin se konná koncert mužského vokálního kvintetu HLASOPLET s programem nazvaným  "Kostel".
	Chešvan (hebrejsky: חֶשְׁוָן, zkrácenina pro Marchešvan, hebrejsky: מַרְחֶשְׁוָן; z akkadského waraḫsamnu, doslova „osmý měsíc“) je druhý měsíc podle občanského kalendáře a osmý podle biblického kalendáře. V Bibli je nazýván „bul“ (1Kr 6, 38). Jedná se o podzimní měsíc, který trvá 29 dní (mimo „kompletní roky“, při kterých má 30 dní). Podle gregoriánského kalendáře připadá chešvan obvykle na říjen–listopad. Jeho znamením v zodiaku je štír. Je to jediný měsíc, na který nepřipadají žádné svátky, proto se podle tradice nazývá mar chešvan – hebrejsky „hořký chešvan“.                                                                                              
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