
Sborový zpravodaj – prosinec 2011
                        

Verš na prosinec
Na maličkou chviličku poopustil jsem tě, ale v slitování 

velikém shromáždím tě. (Izaiáš 54,7 K)

Milí bratři, milé sestry, vážení čtenáři,
   jaké to asi je, když se Bůh hněvá? Umíme si to vůbec představit? Když 
se hněvá maminka na dítě, většinou křičí nebo mu dá na zadek. Horší je, 
když na něj přestane mluvit a dělá, že ho nevidí. Říká se tomu odpírání 
lásky.  To  je  to  nejhorší.  I  děti  to  vnímají  jako  největší  trest. 
Je vůbec možné nějak přežít Boží hněv? Nějak ho vydržet? Utěšit se tím, 
že  bude  líp,  že  ho  to  přejde?  A čím je  možné Boha  usmířit?  Co ho 
vlastně  rozčiluje?  Boha  hněvá  lidský  hřích.  Naše  neposlušnost,  naše 
touha prosadit si svoje. V zásadě je to dost podobné jako s těmi malými 
dětmi:  také  vidíme,  jak  se  ženou k  nějakému úrazu,  ale  hlavně  když 
prosadí: Já chci a já nechci. Já sám. I my říkáme: Bože já sám. Já nechci 
poslouchat. Já to vím líp. Zařídím si život podle svého. A říkáme to nejen 
my, říkali to tak i Izraelci před dva a půl tisícem let. A tak je Bůh nechal, 
aby si to tedy zařídili sami. Přestal je hlídat a chránit. A jak to dopadlo? 
Chrám, na který byli pyšní, byl rozbořen, král i proroci povražděni, ze 
země zbyly trosky a z lidí se stali zajatci v daleké Babylónii. Nevěděli, 
jestli  ještě budou mít někdy šanci s Bohem mluvit,  nějak napravit ten 
pokažený vztah.  Usmířit  ho.  Protože Bůh k tomu všemu mlčel.  Skryl 
svoji  tvář.  Odešel  a  nechal  je  být,  ať  si  tedy  poradí  sami. 
A tak to, co tu slyšíme skrze proroka, znělo jako rajská hudba! Ještě není 
všechno  ztraceno.  A  nejenže  se  Bůh  nebude  hněvat  natrvalo,  on  se 
dokonce rozhodl sám ten pokažený vztah dát do pořádku. Nevyžaduje 
žádné zvláštní oběti, úkony, starání se, abychom dosáhli smíření. Sám se 
zavazuje přísahou, že chce v budoucnu prokazovat svému lidu jen dobro. 
Když to čte nepoučený čtenář, zamne si ruce a řekne: Tak fajn, sice mi to 
nijak nevadilo, že tady Bůh nebyl nebo že se hněval, ale vždycky je lepší, 
když je Bůh hodný. Když slíbil, že se nebude hněvat a lidi trestat. To 
může být prospěšné i těm, kdo v něj nijak moc nevěří, ne? A když to 
slíbil Bůh, stane se to zázračným způsobem - jako mávnutí kouzelným 
proutkem . A tak čekáme, že Boží povinností teď je starat se, aby náš 
život  probíhal  hladce  a  šťastně.  Bůh by měl  okamžitě  měnit  všechny 
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starosti v radosti, být takový superman, který se stará o lidské štěstí. A 
když  se  to  neděje,  máme  na  jazyku  trpké  otázky:  Proč  to  dopouštíš, 
Bože?  Jak  je  to  možné?  Dobrý  Bůh  nemůže  existovat,  když  se  dějí 
takovéhle  strašné  věci.  Jako  by  nám  to  Bůh  byl  všecko  dlužen. 
Bůh se ovšem nezměnil ve svém odporu k hříchu. Nesnáší ho pořád. A 
my sami bychom se se zlou potázali, kdybychom od něj tohle očekávali. 
Kde by zůstala spravedlnost? Kde bychom se dovolali práva a zastání, 
když už ani Bůh by nerozlišoval mezi dobrem a zlem a všecko mu bylo 
jedno? 
To se naštěstí  nestalo. A přesto, že nám poslal svého Syna, platí i  po 
Kristově oběti to , že Bůh nesnáší hřích a staví se proti němu. Nemůžeme 
hřešit po libosti a myslet si, však on nám to Bůh odpustí. Vždyť je to 
hodný „Pánbůh“. Bezbožníci, co si dělají z Boha legraci a vysmívají se 
jeho jménu, ti  jednou poznají,  že Bůh je hrozný jako sžírající  oheň. I 
když nežijeme v oblasti,  kde by byla častá  zemětřesní,  jednou se pro 
každého  z  nás  zakymácí  hodnoty  tohoto  světa  a  nenabídnou  žádnou 
oporu. A proto nám Bůh nabízí svou otevřenou náruč. V časech, kdy je 
nám dobře, to může znít nudně a nezajímavě. Ten milý Pán Bůh všechno 
zařídí. V časech těžkých víme, že se máme na co spolehnout. I když ta 
řešení nejsou vždycky podle našich představ – protože ve světě i v nás 
samých se ledacos může chvět – Bůh nás drží pevně. Bylo by dobře, 
kdybychom se tuhle lekci naučili dřív, než ta velká zkouška přijde. Boha 
smíme brát za slovo a on slíbil, že jeho milosrdenství od nás neodstoupí a 
smlouva jeho pokoje nebude kolísat na věky. Požehnaný advent všem!

(podle kázání ses.f. Ester Čaškové)

 Liturgický kalendář:
4.12. - 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)

18.12. - 4. neděle adventní ( liturgická barva fialová)
Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!  Pán  blízko.  

(Filipským 4,4-5 K)
24.12. - Štědrý den (liturgická barva bílá)

Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin je skála věků. (Izaiáš 26,4)



25.12. - 1. svátek vánoční (liturgická barva bílá)
Slovo to tělem učiněno jest,a přebývalo mezi námi,a viděli jsme slávu jeho.  

(Jan 1,14 K)
26.12. - 2. svátek vánoční – Sv. Štěpána (liturgická barva bílá)

Drahá jest před očima Hospodinovýma smrt svatých jeho. Tobě obětovati  
budu oběť díků činění, a jméno Hospodinovo vzývati budu.  

(Žalm 116,15.17 K)
31.12. - Závěr roku (liturgická barva bílá)

Lítostivý a milostivý jest Hospodin, dlouhoshovívající a mnohého 
milosrdenství. (Žalm 103,8 K)

Judaismus:
5. Kislev  5772 -  5. tevet 5772 

25. kislev (21.12.) – 2. tevet (28.12.) - Chanuka (zasvěcení) – 
osmidenní historický svátek, známý také jako svátek světel; oslava 
makabejského vítězství nad helenizovanými Syřany

Zapalování  osmiramenného  svícnu  je  nejznámějším  chanukovým 
předpisem. Chanukia má osm ramen pro osm svíček v jedné řadě a jedno 
rameno oddělené pro pomocnou svíci zvanou ,šamaš“ /sluha/. Zajímavý je 
způsob zapalování – první den zapálíme jednu svíčku, druhý den dvě a tak 
dále, až osmý den hoří všech osm svíček. Svíčky chanukie nezapalujeme 
zápalkou nebo zapalovačem, ale pomocí „šamaše“. Před zapálením svíček 
svícen umístíme na dobře viditelné místo, abychom „dále šířili chanukový 
zázrak do světa.“ Tam, kde je to možné, položíme chanukiu u vchodu do 
domu či u branky na dvůr. Není-li to možné (nebo bezpečné), umístíme 
svícen  do  okna  nebo  ke  dveřím  bytu.  Většinou  používáme  parafínové 
svíčky,  kdo  ale  má  tu  možnost,  měl  by  si  koupit  chanuku  s  osmi 
lampičkami,  které naplní,  tak jako menoru v chrámu, olivovým olejem. 
(podle www.fzo.cz)

Historický kalendář
8.12.1369 - zemřel Konrád Waldhauser, předchůdce české reformace
10.12.1979 -  Nobelovu  cenu  míru  převzala  Matka  Tereza,  řeholnice 
pomáhající nejchudším obyvatelům Indie
11.12.1528 - zemřel Lukáš Pražský, bohoslovec Jednoty bratrské
18.12.1918 - vznik ČCE sloučením církví reformované a augsburského 
vyznání



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
b. Vedení besídky – M. a A. Mišterovy: Staršovstvo souhlasí.
c. Splátka půjčky na rekonstrukci ze SR – /pův. termín půjčky byl konec 

listopadu, přes to že jsme navrhovali 03/2012  při úroku 1,5 % /. Nutno 
požádat o prodloužení  do měsíce 06/2012 – při dřívějším vyplacení 
podpory  z  Evrop.  fondů,  vrátíme  samozřejmě  dříve  !! 
Účetnictví – potřeba vést podvojné účetnictví , v důsledku přijetí dotace 
–  dosavadní  účetní  J.  Šalomová  jej  vést  nebude  –  je  značně  v 
zaměstnání  vytížená.  Nabídka  –  paní  Jindra  Bělohlavá  –  za  úhradu: 
náklady – cca 500,00 Kč / měsíc

g. Partnerství  –  oslovit  silný  sbor  v  Praze  ?  Staršovstvo  souhlasí  s 
oslovením sboru v Libni,  příp.  Žižkov.  Rozeslat  brožurky s popisem 
našich aktivit.

h. Podkroví – výše dobrovolného příspěvku pro hosty: Nejlepší  varianta 
je formou dobrovol. příspěvku do sbírky.

i. Oprava a revize hromosvodu – jaro:  Staršovstvo souhlasí s nabídkou 
pana I. Pátka z Merklína – provedení v 04 – 05 /2012. Nutno oslovit a 
žádat nabídku.

m.Sen.výbor v Přešticích – Pondělí  5.12. + účast starších od 17:00
n. Pobyt  –  mládež  CB  Praha  –  Zbraslav,  30.12.  2011-  1.1.  2012  – 

staršovstvo souhlasí
t. Zpráva  o  čerpání  dotací  z MěstÚ Přeštice  – dojednat  schůzku  se 

starostou.
Příští jednání staršovstva – úterý 13.12.2011 od 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 
– 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 prosinci:
4.12. -  br.f. Jan Satke (kaz. st. Klatovy – br. Tomáš Živný)
11.12. - br.f. Jan Satke – dětská bohoslužba, vysluhování sv. Večeře Páně 
-            (kaz.st. Klatovy – br.f. Jan Satke)
18.12. - br. Oto Tichý (kaz.st. Klatovy – br. Oto Tichý)
24.12. - br.f. Jan Satke – odpolední dětská bohoslužba 
25.12. - br.f. Jan Satke (s vysluhováním sv. Večeře Páně)                    -- 
-           (kaz.st. Klatovy – br.f. Jan Satke, s vysluhováním sv. Večeře Páně) 
31.12. - odpolední silvestrovské posezení

  
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:
Rekonstrukce věže – původní rozpočet je dodržen. J. Satke chce požádat 
o odložení termínu pro předložení veškerých dokladů. Vyjádřil obavu, že 
termín 30. 11. 2011 je problematické dodržet. Problematické na oddálení 
je,  že  stále  běží  úroky  z  půjčky,  což  je  1,5  %  ročně  z  300.000  Kč. 
Staršovstvo souhlasí s prodloužením termínu dotace do jara 2012.



Účet sboru – jedná se o převedení účtu k FIO bance.
Provoz  sboru,  topení –  řemeslník  stále  z  časových  důvodů  nepřišel 
dodělat  práce  na  topení.  Tepelné  čerpadlo  je  doplněno,  což  zařídil  P. 
Šalom. Spotřeba lehce klesla, což je patrně také z toho důvodu, že je stále 
teplé počasí. Do výše zálohy bychom se tak měli vejít. Dá se také snížit 
natápěcí  teplota.  V  porovnání  s  minulým  rokem se  jedná  o  méně  než 
polovinu spotřeby.
Kontrola rekonstrukce věže – památkáři si věž prošli, nebyl  problém. 
Kulatý stůl Diakonie a církve – O. Tichý předal ostatním zúčastněným 
zprávu o jednání.  J.  Satke  referoval  o  úkolu,  který  z  jednání  vzniknul. 
Staršovstvo sepíše, co sbor požaduje a naopak může nabídnout Diakonii.
Adventní dopis – napíše ho O. Tichý. Potřebuje veškeré informace včetně 
kazatelů vánočních bohoslužeb. J. Satke připraví podklady.
Adventní koncert pro Diakonii ve Staňkově – v sobotu 10. 12. 2011.
Adventní koncert  Diakonie v Merklíně bude v neděli 18. 12. 2011.
Místostarosta se obrátil na P. Šaloma s dotazem, zda by mohli uspořádat 
vánoční koncert obce v kostele. Staršovstvo souhlasí. Také je dohodnuto, 
že obec přispěje finanční částkou na elektřinu. 
Vánoční dětská hra – termín zatím nestanoven.
Příští jednání staršovstva bude v  pátek 9.12. 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: 
4.12. - br. Tomáš Živný (s vysluhováním sv. Večeře Páně) 
11.12. - br. Tomáš Živný
18.12. - br.f. Jan Satke (s vysluhováním sv. Večeře Páně) 
24.12. - od 22,00 štědrovečerní noční bohoslužba – br.f. Jan Satke 
25.12. - br. Oto Tichý (s vysluhováním sv. Večeře Páně) 
26.12. - ses.f. Daniela Zapletalová 

  



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  oslav  65  let 
samostatného českobratrského sboru ve Kdyni na neděli 13.11.2011
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 17.12. 2011, čas koncertu bude teprve ujasněn. 
Rozpočet  s.  V.  Kůtové  na  „Opravu  a  přestavbu  sociálního  zařízení“ 
sestaven na 225 048,- Kč. Podána žádost na příspěvek z rozpočtu Města 
Kdyně na 100 000,-Kč . 
Z peněz PO pro misii  a evangelizaci  je možné proúčtovat 500 Kč - na 
nějakou věc pro misijní činnost našeho sboru.
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  hodin   do kanceláře k biblické hodině. 
Dospělí jsou zváni k biblickým hodinám ve čtvrtek 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.
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Bohoslužby v prosinci:
4.12. - ses.f. Daniela Zapletalová 
11.12. - ses.f. Daniela Zapletalová 
18.12. - ses.f. Daniela Zapletalová (s vysluhováním sv. Večeře Páně) 
24.12. - bohoslužby spolu s dětmi povede ses.f. Daniela Zapletalová 
-            (s vysluhováním sv. Večeře Páně)

V těchto  dnech již  máme oslavy sboru za  sebou a  já  bych chtěla  moc 
poděkovat všem, kdo se na její přípravě podíleli. 
Sychravé  nedělní  ráno  13.  listopadu,  Dělnická  ulice  ve  Kdyni  teprve 
otevírá své rozespalé oči, ale před sborovým domem Českobratrské církve 
evangelické už začíná čilý ruch. Přijíždí první gratulanti, evangelický sbor  
ve Kdyni slaví své 65. narozeniny. Mezi prvními otevírají  vstupní dveře  
manželé Trojanovi. 
Prof. ThDr. J.S. Trojan působil ve Kdyni v 50. letech minulého století a za 
jeho „farářování“ došlo k přestavbě Žižkova domu (bývalého dělnického 
kulturního  domu)  v  důstojný  chrám.  V odpoledních  hodinách  přednesl 
prof.  Trojan  své  zamyšlení.  Původní  téma  přednášky  „  Vzpomínky  na 
Kdyni“ rozšířil o tři podstatné body, které mohou propojovat společnost 
napříč vyznáními: naděje každého dne, vděčnost za život, odpovědnost k 
životu a společnosti.
Oslav  se  zúčastnilo  také  mnoho  dalších  hostů,  bývalí  kazatelé  sboru, 
pamětníci,  členové  okolních  českobratrských  sborů  i  jiných  církví  a  v 
odpoledních hodinách přišli rodiče vystupujících dětí. 
Čas  setkání  a  vzpomínek  uzavřel  koncert  ženského  pěveckého  sboru 
Canzonetta a dětského pěveckého sboru Radost ze Kdyně. Jsme rádi, že to 
byla  právě  radost,  která  provázela  celý  slavnostní  den.  Radost  z 
jednotlivých setkání, radost ze slyšených písní, radost a vděčnost za život 
evangelického sboru ve Kdyni.

Otevřete brány hradeb kamenných, otevřete brány hradeb srdcí svých,  
otevřete, aby mohl dál.                                                                ( Svítá 239)
Milí přátelé v Kristu, ať Vás adventní naděje zaplavuje;ať Vás vlídně 
otevírá tam, kde jste sami, i všude tam, kde jste spolu s druhými.

Požehnaný adventní čas Vám přeje  Daniela Zapletalová, farářka
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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