
Sborový zpravodaj – prosinec 2010
                        

Verš na prosinec
Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. (Matouš 3.2)

Tak trochu dlouhý adventní úvodník
Milí bratři, milé sestry, vážení přátelé - advent je tady. Poezie vánoc nás 
naplňuje krásnými, romantickými pocity. Z reproduktorů nákupních center 
k nám zaznívají líbezné tóny koled, ze tmy na nás odevšad blikají barevná 
světélka  vánočních  stromků,  chladný  vzduch  provívá  vůně  cukroví  a 
marcipánu, k dokonalosti  schází  snad už jen čerstvě napadlý, Ladovský 
sníh… 
A do celé té nádhery, po celém světě,v mnoha křesťanských chrámech, 
kostelích a modlitebnách zaznívá biblický text, který nekončí jen u toho 
jednoho měsíčního verše. Přečtěme si to, prosím celé, tak jak to je napsáno 
v prvních dvanácti verších třetí kapitoly Matoušova evangelia:  "Za těch 
dnů  vystoupil  Jan  Křtitel  a  kázal  v  judské  poušti:  „Čiňte  pokání, 
neboť se přiblížilo království nebeské.“ To je ten, o němž je řečeno 
ústy proroka Izaiáše: ‚Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, 
vyrovnejte mu stezky!‘ Jan měl na sobě šat z velbloudí srsti, kožený 
pás kolem boků a potravou mu byly kobylky a med divokých včel. 
Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu, 
vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít. Ale když 
spatřil,  že  mnoho  farizeů  a   saduceů  přichází  ke  křtu,  řekl  jim: 
„Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím 
hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Nemyslete 
si, že můžete říkat: ‚Náš otec je Abraham!‘ Pravím vám, že Bůh může 
Abrahamovi  stvořit  děti  z  tohoto  kamení.  Sekera  už  je  na  kořeni 
stromů; a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen 
do ohně. Já vás křtím vodou k pokání; ale ten, který přichází za mnou, 
je silnější než já – nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv; on 
vás  bude křtít  Duchem svatým a ohněm.  Lopata je  v  jeho ruce;  a 
pročistí  svůj mlat,  svou pšenici  shromáždí do sýpky, ale plevy spálí 
neuhasitelným ohněm.“  
Docela nářez, viďte? Z pouště se právě vynořil podivný týpek. Chlap v 
otrhaných hadrech pouštního beduína, zanedbaný, špinavý, podvyživený… 
A volá:  „Pokání  čiňte,  neboť se  přiblížilo  království  nebeské.  Už je  to 
prostě tady! Mesiáš, kterého už celá tisíciletí netrpělivě vyhlížíme, je tady. 
Přichází  jako  král  a  soudce  v  jedné  osobě.  Osvícený  a  oblíbený, 



spravedlivý a nekompromisní. A je rozčílený, hněvá se! Už všechno to zlo 
narušující  jeho  milovaný  svět  prostě  nemůže  vystát!  A  pěkně  vám  to 
spočítá!  Budete  vyťati  jako  neužitečné,  neplodné  stromy!  Shoříte  jako 
plevy,  jako odpad z obilí  na mlatě!“  Apokalyptický  prorok z pouště si 
prostě nebere servítky. Rozkřikuje se na celé zástupy lidí. Na tvrdé vojáky, 
příslušníky  Herodových  policejních  oddílů;  na  vydřidušské  celníky, 
výběrčí daní pro římského císaře a jeho dvůr; ze všeho nejvíce ho však 
dokážou  vytočit  pokrytečtí  farizeové,  bedliví  strážci  morální  a  mravní 
úrovně židovské církve a saduceové, ctihodní kněží, propadající dojmu, že 
bez nich a jejich služeb v chrámě by snad Bůh ani církev nemohli vůbec 
existovat. Stojí za úvahu, že při konfrontaci s nimi se Jan neostýchá použít 
i dobové nadávky: „Ó, vy zmije jedovaté, vy hadi!!!“ Nadává jim, protože 
se mu jejich hřích pyšného pokrytectví a falše právem jeví odporný, slizký, 
jedovatý. 
Proč  tak  silná  slova?  Proč  ten  drsný  a  příkrý  přístup?  Není  podobná 
metodika spíše kontraproduktivní? Kdybych byl nablízku, určitě bych, v 
souladu s pedagogickými trendy současnosti, Janovi radil: „Zadrž, prosím 
tě, nebo si všechny ty své posluchače odsud vyženeš! Buď rád, že přišli a 
snaž se jim věci vysvětlit tak nějak taktněji,s větší mírou tolerance a tak.“ 
Nějak si  však nejsem jistý,  že by si  Jan ode mne takto poradit  nechal. 
Zvěst  o  nekompromisním  Božím  hněvu  vůči  zlu  a  hříchu  a  zvěst  o 
spravedlivých  Božích  soudech,  má  totiž  v  Bibli  i  v  životě  svou 
nezastupitelnou  roli.  Dokáže  nastavit  zrcadlo  i  těm  největším  sobcům, 
násilníkům  i  pokrytcům.  Dokáže  jako  šíp  zasáhnout  a  ranit  i  ta 
nejzatvrzelejší  lidská  srdce.  Dokáže  stejně  jako  kdysi  v  posluchačích 
shromažďujících se kolem Jana, probouzet svědomí a s ním otázku: „Co 
máme dělat, abychom obstáli?“ 
Jen o pár veršů dál, ve 4. kapitole Matoušova evangelia čteme stejná slova: 
“Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské”. Tentokrát zní z úst 
Pána  Ježíše.  Náš  Pán  přichází.  Brzy  nastane  den,  kdy  bude  tento  svět 
spravedlivě soudit. Už brzy naplní vizi všech těch, kteří tak často zvedali 
svou pěst vůči nebi s konstatováním: „Kdyby byl Bůh a kdyby byl láska, 
tak by se přece na to všechno nemohl dívat…“ Náš Pán přichází. Přijde už 
brzy, aby nastolil své slavné království míru lásky a pokoje. Už dnes však 
chce přijít na návštěvu k nám jednotlivcům. Klepe na dveře našeho srdce, 
chce do něj vstoupit a mocí svého Ducha jej z kamenného, egocentrického 
svalu proměnit v srdce pokorné, laskavé, prostě masité. Kdo ví, možná se 
ve  tvém i  mém životě  zázrak  takové  proměny  stane  právě  o  letošních 
vánocích. Modleme se za to.AMEN! (Oto Tichý - Merklín)



Liturgický kalendář:
5.12. - 2. neděle adventní (liturgická barva fialová) 
Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. 
(Lukáš 21,28) 
12.12. - 3. neděle adventní (liturgická barva fialová)
Připravte cestu Hospodinu! Panovník přichází s mocí.(Izaiáš 40, 3.10)
19.12. - 4. neděle adventní ( liturgická barva fialová)
Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je  
známa všem lidem. Pán je blízko. (Filipským 4,4-5)
24.12. - Štědrý den (liturgická barva bílá)
Dbejte na to, ať nikdo nepromešká Boží milost. (Židům 12.15)
25.12. - 1. svátek vánoční (liturgická barva bílá)
Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. 
(Jan 1,14)
26.12. - 2. svátek vánoční – Sv. Štěpána (liturgická barva bílá)
Velkou cenu má v Hospodinových očích oddanost jeho věrných až k smrti.  
Tobě obětuji oběť díků a budu vzývat Hospodinovo jméno. 
(Žalm 116,15.17)
31.12. - Závěr roku (liturgická barva bílá)
Lítostivý  a  milostivý  jest  Hospodin,  dlouhoshovívající  a  mnohého 
milosrdenství. (Žalm 103,8 K)

Judaismus:
24. Kislev 5771 -  24. Tevet 5771
25.kislev  (2.prosinec)  –  2.tevet  (9.prosinec)  –  CHANUKA  –  o  tomto 
svátku už jsme psali několikrát na základě info z webu  www.fzo.cz, ale 
letos si dovolíme nabídnout pohled z trochu jiné strany:

V těchto dnech se za okny rozsvěcí (téměř uniformní) světélka žárovek 
umístěných do trojúhelníků či obloučků... jojo, adventní čas, kdy se i lidé, 
kteří  nevyznávají  křesťanství,  nějak  snaží,  sice  po  svém,  připravit  na 
Vánoce. A ty světelné obloučky, či trojúhelníčky za okny - symbol světla 
přicházejícího do tmy, nebo třeba symbol Betlémské jeskyně (leckde jsou 
žárovky  doplněné  siluetou  Svaté  rodiny)?  V  těchto  dnech  se  rozsvěcí 
svíčky na adventních věncích. Pěkně jedna za druhou. Jojo, adventní čas, 
kdy se lidé, kteří vyznávají křesťanství, snaží (také po svém) připravit na 
Vánoce. Čtyři neděle - čtyři svíčky. Symbol světla ve tmě. Hle,Hospodin 
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příjde.......  V  těchto  dnech  se  také  pěkně  jedna  za  druhou  rozsvěcí  i 
chanuková světla svíček. Na památku vítězství makabejských, na památku 
znovuzasvěcení  Chrámu Hospodinu,  na památku zázraku s nedostatkem 
oleje... (pro jistotu: Když Makabejci dobyli chrám a chtěli zapálit světla 
menory  /sedmiramenný  svícen/,  zjistili,  že  zbyl  jen  jeden  džbánek 
olivového oleje označený pečetí velekněze. Takové množství ovšem stačí 
jen na jediný den a příprava dalšího oleje trvá osm dní. Přesto Makabejci 
lampy menory naplnili,  zapálili  knoty a chrám znovuzasvětili.  A stal se 
zázrak.  Olej  nevyhořel  a  vydržel  po  celých  osm  dní,  dokud  nebyl  k 
dispozici nový olivový olej.  Rok nato vyhlásili  rabíni osmidenní svátek 
chanuka,  oslavu  vítězství  nad  náboženskou  perzekucí).  V  těchto  dnech 
také  slýcháme:  "Choďme  v  Jeho  světle."  A  rozsvěcíme  svíčky.  Pěkně 
jednu za druhou (ať čtyři na věnci, či osm na osmiramenných svícnech). 
Kéž Pán osvěcuje naši cestu. Nesměle prosím: "Aspoň na nejbližší krok." 
Pěkně jeden za druhým...... (na www.signaly.cz napsala marcelkazs)

Historický kalendář
8.12.1369 - zemřel Konrád Waldhauser, předchůdce české reformace
8.12.1995  –  na  Moravě začalo  vysílat  rádio  Proglas,  první  křesťanská 
rozhlasová stanice v ČR
8.12.1995 – v Červeném Kostelci otevřen hospic sv. Anežky, první hospic 
na území ČR
10.12.1979 -  Nobelovu  cenu  míru  převzala  Matka  Tereza,  řeholnice 
pomáhajícím nejchudším obyvatelům Indie
11.12.1528 - zemřel Lukáš Pražský, bohoslovec Jednoty bratrské
15.12.1961 -  soud  v  Jeruzalémě  vynesl  rozsudek  smrti  nad  nacistou 
Adolfem Eichmannem. Eichmann byl šéfem operace, která měla za úkol 
vyhlazení evropských Židů za 2. světové války
18.12.1918 - vznik ČCE sloučením církví reformované a augsburského 
vyznání
18.12.1924 - při svém projevu odsoudil papež Pius XI. Sovětský svaz
21.12.1765 – zemřel český učenec, kněz, vynálezce bleskosvodu Prokop 
Diviš (vlastním jménem Václav Divíšek)
29.12.1790 – narodil se českýkatolický básník Vincenc Zahradník
31.12.1915 – narodil se student medicíny Jan Opletal, který zemřel v roce 
1939 na následky postřelení při protinacistické demonstraci
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Přeštice

Narozeniny v měsíci prosinci oslaví:
Josef Bořík, Újezd,3.12.1925
Josef Herboček, Horní Lukavice, 4.12.1941
Josef Mištera, Přeštice, 13.12.1955
Jan Satke, Přeštice, 23.12.1975
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva 
Rezignace K.Volfové  –  sestra  K.Volfová  rezignovala  na  své  místo  ve 
staršovstvu,  nastupuje náhradník J.Mištera.  Děkujeme sestře Volfové za 
její dosavadní práci pro sbor!
Středisko  diakonie  ČCE Radost  v  Merklíně –  slučování  středisek  – 
správní  rada  Diakonie  ČCE  zaslala  konkrétní  návrh  sloučení 
západočeských středisek, bude projednán na DRS Radost 16.11.2010.
Sbor  Merklín – kandidatura T.Živného není jistá. Je třeba se modlit.
Modlitba za domov – akce proběhla, z Přeštic vypraven autobus (zajistila 
MAS  Aktivios),  dobrá  akce  (přiblížení  křesťanských  organizací  lidem; 
informace o činnosti MAS), br.farář Satke v přímém televizním přenosu z 
bohoslužby (ČT2).
Kladení věnců – 28.10. - br.Francouz, děkujeme! Pouze 6 účastníků
Hlídání dětí – ses.Petra Mišterová – běží, velmi kladné ohlasy, děkujeme!
Žehnání dětí – před odchodem do nedělní školy; vítání nově narozených 
dětmi, požehnání těm, kdo slaví narozeniny.
Petice – „ne sexu ve škole“ – běží
Výročí sboru – 30.říjen 2011.  Požádali jsme o grant (Dispoziční fond ČR 
–  Bavorsko)  –  možnost  pozvání  trubačského  tělesa  z  Nittenau  a  větší 
propagace vůči široké veřejnosti.
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.
Stavební úpravy – dle Zelené úsporám či vlastními silami? Nepadlo 
jednoznačné rozhodnutí, bude třeba doplnit informace – rozhodnutí na 
mimořádném setkání staršovstva. 
Požádat o finanční pomoc – sbor Dejvice, br.Pavel Prosek. Vytvořit 
iniciativu solidarity: silnější – slabší sbory. Případně oslovit další sbory.
Příští jednání staršovstva – 7.12.2010 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 prosinci:
5.12. - br Francouz (kaz.st. KT – někdo z přešických presbyterů)
12.12. - br.f. Satke (kaz.st. KT – br.f. Satke)
19.12. - br. Tichý (kaz.st. KT – br. Tichý)
24.12. - br.f. Satke – dětské bohoslužby od 16,00
25.12. - br.f. Satke (kaz.st. KT – br.f. Satke)
26.12. - br.f. Satke (kaz.st. KT – br.f. Satke)
31.12. - společné posezení od cca 16,00 hod

                                                                                      

Merklín

Narozeniny v měsíci prosinci oslaví:
Oto Tichý, Buková, 3.12.1961
Jana Černá, Chotěšov, 13.12.1938
Václav Oulík, Holýšov, 16.12.1948
Jan Nozar, Merklín, 20.12.1947
Václav Kohout, Chotěšov, 30.12.1925
Jaroslava Andrlová, Buková, 31.12.1926
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!



Zprávy ze staršovstva:
Kandidát  T.Živný  do  sboru  nenastoupí.  Opět  nové  hledání  ,  vložení 
inzerátů na net a do křesťanských tiskovin. - Během následujících dní se 
objevily nějaké další možnosti služby br. Tomáše – budeme ještě jednat.
Rodina Zvolánkova ještě stále nevyklidila některé prostory.Proběhlo již 
několik dohodnutých termínů,s věcmi se tedy bude zacházet jako s věcmi 
sborovými. Dlužná částka na nájemném bude uhrazena z daru,který
Zvolánkovi dali v lednu a dubnu tohoto roku. Zbytek 746,-Kč se použije 
na odkoupení jejich poloviny sekačky .(zakoupené v roce 2007). - I v této 
věci  došlo  k  posunu,  všechny  prostory,  včetně  garáže,  br.  Zvolánek 
vyklidil. Finanční vyrovnání provedeno.
V bytě se bude pracovat na rekonstrukci - vymalování, drobné opravy.
Ses. M.Nozarová podala finanční zprávu-zůstatek na účtě a v pokladně.
Ses. Věra Tichá je oficiálně členkou staršovstva. Nasoupila na místo br. 
Zvolánka (slib náhradníci skládali spolu s ostatními členy staršovstva).
Br. O.Tichý – předložil návrh adventního dopisu. Budou dpolněny 
odpovídající časy začátků různých akcí a dopis bude připraven na neděli 
21. listopadu. Letos přiložíme i složenky na zaplacení saláru.
Vstupní píseň při bohoslužbách – 438.
Příští jednání staršovstva bude v  pátek 3.12.2010 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 prosinec:
5.12. - br.f. Satke
12.12. - br. Tichý
19.12. - br.f. Satke
24.12. - br.f. Satke a br. Tichý – večerní bohoslužba od 22,00
25.12. - br.f. Vokoun
26.12. - br. Živný
31.12. - společné posezení, tentokrát v Přešicích – od 16,00 hod



Kdyně na Šumavě           

Narozeniny v měsíci prosinci oslaví:
Marie Märzová, Hluboká, 10.12. 1952
Ladislav Hartl, Kdyně, 16.12. 1935
Jan Halada, Hluboká, 22.12.1943
Tereza Altynská, Brnířov, 30.12.2000
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva: 
- Náplní listopadové schůze staršovstva byla příprava instalace s.f. Daniely 
Zapletalové, proběhne  21.11.2010 v našem sboru a to od 15.00 hod. Byl 
pozván br. farář Trojan a přislíbil účast.  Bratr Štěpánek zajistí přes 
kulturní středisko „ Modrá hvězda“ vylepení plakátů v obci s pozváním ke 
slavnostním bohoslužbám. Pozvání předáme také starostovi města Kdyně.
Přípravy na tuto akci : úklid - 17.11.10 od 14.00 hod. 
pohoštění - společná práce bratří a sester sboru
příprava stolů proběhne v sobotu 20.11 a v neděli po poledni. 
- S vděčností jsme přijali zprávu od br. Nového, že Plzeňský západní sbor 
nám poslal finanční dar 1000,- Kč.  Plzeňskému západnímu sboru zašleme 
vpříštích dnech poděkování.
- Sestru farářku oslovila paní učitelka J. Václavovičová ze ZŠ Kdyně s 
nabídkou  již tradičního koncertu žáků ZŠ.  Koncert pěveckého sboru 
RADOST a přípravného sborečku ZUŠ Kdyně se uskuteční v našem 
kostele v sobotu 18.12.- čas koncertu bude teprve ujasněn Pozvánky 
připraví škola. Souběžně s tímto koncertem budou v prodeji fair trade 
výrobky „ Jednoho světa“ . Domluvu s obchůdkem „ Jeden svět“ zajistí 
sestra farářka.
- Radost nám na staršovstvu udělala také zpráva od br.f. Jana Satkeho, že 
svátky narození Spasitele nám zpestří také Vánoční hra dětí z Merklína a 
Přeštic
Další schůze staršovstva bude 9.12 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.
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 prosinci
5.12. - br.f. Jan Šoltész 
12.12. – ses. f. Daniela Zapletalová
19.12. – ses. f. Daniela Zapletalová (VP)
25.12. – 1. svátek vánoční -  bohoslužby spolu s dětmi povede ses.f. 
Daniela Zapletalová (s VP )
26.12.- bohoslužby budou odpoledne – vánoční hra dětí z Merklína
31.12.- poděkování za rok 2010 v15h – ses.f. Daniela Zapletalová
2.1.2011 – Novoroční bohoslužby – ses. f. Daniela Zapletalová ( s VP)

Listopadové střípky

Akcí v listopadu bylo mnoho – koncerty, besedy, různá setkání, konvent a 
spousta  dalších.  Z  mého  pohledu  však  byla  jedna  nad  jiné  důležitá  a 
slavnostní – 21. listopadu byla ve Kdyni oficiálně instalována nová farářka 
sboru – ses. Daniela Zapletalová. Takže si tentokrát dovolím dát slovo jí a 
jednomu z mnoha milých hostů. (O.T.)
V těchto dnech již máme instalační slavnost za sebou a já bych chtěla moc 
poděkovat všem, kdo se na její přípravě podíleli. Není nás ve sboru 
mnoho, a přesto jsme zvládli přivítat v našem kostele kolem stovky hostů a 
nabídnout jim malé pohoštění. Instalační slavnost připadla na poslední 
neděli církevního roku a myslím si, že odpolední  bohoslužby byly 
takovým pootevřením dveří k Adventu. K nadějnému vyhlížení věcí 
příštích. (D.Z., Kdyně)
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Na instalačních bohoslužbách byli také hosté ze sboru v Třebíči a mezi  
nimi také br. f. Jan Trusina o jeho pohled na instalaci bych se s vámi 
chtěla podělit:
Myslím na noc z neděle na pondělí, nebyla to půlnoc, bylo to spíš brzo 
ráno, ale ještě byla tma. Taky jsem nevstal, zůstal jsem v posteli, ale v 
myšlenkách jsem se vrátil k předešlému dni, tedy k neděli, která byla u 
mnoha lidí z našeho sboru skoro celá zaměřena na instalaci sestry Daniely 
Zapletalové na místo farářky ve sboru ve Kdyni na Šumavě.
-Byla to namáhavá, ale krásná neděle, ve které jsme od Pána Boha přijali 
mnoho dobrého a já jsem si to na sklonku té noci připomínal. Skutečně s 
vděčností Pánu Bohu za jeho skutky, že nám to všecko dal.
-Myslel jsem na tu dlouhou cestu autobusem, dvakrát čtyři hodiny a čtvrt, 
a že i to cestování probíhalo dobře a klidně. (Že těch třicet nebo kolik lidí 
v tom autobuse bylo, tvořilo dobré společenství.) A že to rozhodně stálo za 
to tu štrapaci podstoupit. 
-Že setkání s Danielou a její rodinou bylo velice pěkné, bylo zřejmé, že se 
rádi vidíme. 
-Že Daniela měla dobré instalační kázání, které se u přítomných kolegů 
(což nebývá vždycky) setkalo s kladným ohlasem. Přítomnost 14 
otalárovaných farářů (když nepočítáme ty další, kteří zůstali bez taláru) 
ukazovala, že ji přijali skutečně pěkně a že může počítat s jejich 
přátelstvím i podporou všech ostatních. Právě tak u  lidí ve sboru.
-Že instalační shromáždění přejně a vděčně přijalo i hudební část, kterou 
připravili bratři a sestry z našeho sboru, jak je znáte z adventního 
prozpěvování. Že spolu s nimi dvě písně zpívala i Daniela a bylo vidět, jak 
je jí přitom dobře.
-Že jsem se při té příležitosti i já sám mohl setkat s několika lidmi (a 
dobrými přáteli), které jsem už po desítiletí neviděl, teď jsme se potkali ve 
Kdyni a bylo to dobré setkání.
-A díky Pánu Bohu za to i za další podobné věci.

Biblické otazníky 
(obnovená rubrika, pokračování záleží na vašich otázkách)
Br. Kohout vznesl dotaz na to, jak porozumět a v běžném životě 
uplatňovat verš z 1. listu Tesalonickým (5,17) - … v modlitbách 
neustávejte.
Stala se však nemilá věc – výklad nedorazil včas, a tak ho, s omluvou 
všem čtenářům, odkládáme na leden. Děkuji za pochopení. (O.T) 



Římskokatolická farnost Staňkov a sbor ČCE Merklín
si vás dovolují pozvat na tradiční

ADVENTNÍ KONCERT
PRO RADOST

který se bude konat

v sobotu 4.prosince
od 18,00 hod

v kostele sv.Jakuba
ve Staňkově
na programu bude:
klasická hudba

Jaroslav Brož – varhany, Hana Pumrová – flétna
a spirituály

skupina ZEBEDEUS z Klatov
Celý výtěžek koncertu bude věnován na 
podporu činnosti Střediska diakonie ČCE 

RADOST v Merklíně.



Informace ze zasedání konventu západočeského 
seniorátu ČCE

Několik bodů z jednání, které proběhlo v Domažlicích 6.listopadu 2010

–Br. Kovář informoval, že sbírka pro Cheb, konaná místo sbírky pro 
Zhořec vynesla 31.105,- Kč, jakmile o to správní komise chebského sboru 
požádá, budou peníze převedeny na účet chebského sboru. Seniorátní 
výbor se domnívá, že by bylo dobré založit v seniorátu pro podobné 
případy trvalý fond.
–Br. Braha: v Chebu zvoleno nové staršovstvo, které požádalo o zřízení 
správní komise, která bude působit cca 2 roky, její práce není lehká. 
Rozcházejí se údaje o výšce dluhu, břemenem je rozestavěná přístavba 
fary. Není zatím jasné, jak dlouho bude komise působit. Pozitivní je, že na 
všech stranách je dobrá vůle, problémy řešit. 
-Návrh pro konvent podaný br. Benešem: Sbírku pro Cheb opakovat i 
v roce 2011. Návrh schválen zjevnou většinou.

Seniorem západočeského seniorátu byl zvolen br.Hamari 
Náměstkem seniora byl zvolen br. Matuška 

Druhým náhradníkem SV byl zvolen br. P. Kučera 
(Prvním náhradníkem je br. J. Satke do roku 2012)

Poslancem na synod z řad kazatelů byl zvolen br. Klimeš, náhradníkem br. 
Šimr. Poslancem z řad laiků zvolen br. Zoubek, náhradníkem ses. Gutová.

Dále byl, m.j., projednáván návrh na synod na změny v oblasti 
personálního fondu, návrhy na změnu výpočtu seniorátních repartic, návrh 
pro jednání synodu na upřesnění řádu pro přijímání a práci pastoračních 
pracovníků a mnoho dalších záležitostí. Podrobnosti se můžete dozvědět 
od těch, kdo byli na konventu jako delegáti za vaše sbory.

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

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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