
Sborový zpravodaj – říjen 2010
                        

Verš na říjen
Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít. (Zj 3,8)

Verš na měsíc říjen je vybrán z knihy Zjevení. V této knize se mluví velmi 
často  v  obrazech  a  symbolech  –  ovšem jen  o  trochu  více,  než  v  naší 
obyčejné řeči. Vždyť i každý z nás často obrazy používá – když třeba letí 
na nákup (a přitom vlastně běží) nebo mu spadl kámen ze srdce (což je 
jednodušší vyjádření pro uvedení osobnosti do psychické rovnováhy).
Otevřené dveře, o kterých mluví Ježíš, tedy nejsou dveře od pokoje nebo 
našeho domu. Můžeme zde vidět víc.
V oddíle, ze kterého pochází náš verš, mluví Ježíš ke sboru ve Filadelfii. 
Nemluví tedy k jednotlivci, ale k celému společenství. Ke sboru. Pokud to 
tak máme brát i my, pak můžeme slovům Ježíše Krista rozumět tak, že je 
to on, kdo otvírá nebo zavírá dveře před jednotlivými sbory. Tedy jinak 
řečeno, že budoucnost každého společenství křesťanů je závislá na něm. 
Někdy  se  nám zdá,  že  dveře  před  tím naším společenstvím jsou  spíše 
zavřené.  Že nemá před sebou budoucnost,  že už nechybí  mnoho a i  ta 
poslední  škvírka  mezi  dveřmi  zmizí  a  dveře  se  zabouchnou.  Poslední 
zhasne, jak se říká. Vše vyzní do ztracena.
A pak najednou třeba sbor ožije. Dveře se opět pootevřou a jimi prosvitne 
záblesk naděje. Sboru se daří lépe, dýchá se v něm volněji, roste a daří se 
mu dobře.Naše sbory jsme schopni velmi ovlivnit. Záleží skutečně na nás, 
zda  žijeme  z  víry,  zda  Boží  hlas,  který  k  nám  promlouvá  z  Bible, 
posloucháme a řídíme se jím v našich životech, zda jsme věrni tomu, který 
nás povolal. Zda se nám ve sboru líbí a zveme tam další. Ale v posledu je 
existence každého sboru závislá na tom, který jej k životu povolal – na 
jeho Pánu, Ježíši Kristu. On je tím, kdo otvírá a zavírá, kdo má klíče k 
budoucnosti naší i sborové.
Dnešní verš nás vybízí k naději i pokoře. K naději – pokud to se sborem 
nevypadá valně, neztrácejte naději. Bojujte. Důvěřujte Pánu. On je s vámi. 
A pokud se sboru daří dobře – není to jen zásluhou vaší, ale působením 
toho, který otevírá. Tomu vzdejte čest! To je volání k pokoře (a vděčnosti).
P.S.
Při  psaní těchto slov jsem si  nemohl nevzpomenout na jeden sbor,  kde 
jeden čas se bohoslužeb účastnil jen jeden člověk. Nevzdal to. Nezabouchl 
dveře. A díky němu ten sbor dnes žije a roste...
(Jan Satke, Přeštice)



  Liturgický kalendář:
3.10. -18. neděle po sv. Trojici (liturgická barva zelená) – Den 

díkůvzdání za úrodu      
Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm. 
(Žalm 145,15)
10.10. -19. neděle po sv. Trojici (liturgická barva zelená)
Uzdrav mne, Hospodine, a zdráv budu; vysvoboď mne, a vysvobozen 
budu. (Jeremiáš17,14 K)
17.10. - 20. neděle po sv. Trojici ( liturgická barva zelená)
Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá;jen to,  
abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým 
Bohem. (Micheáš 6,8)
24.10. -21. neděle po sv. Trojici  (liturgická barva zelená)
Nedej se přemoci zlému, ale přemáhej v dobrém zlé. (Římanům 12,21 K)
31.- 22. neděle po sv. Trojici (liturgická barva zelená) – Den reformace
U tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň. (Žalm 130,4)

Judaismus:
23.tišri 5771 -  23.chešvan 5771
23.tišri (1.říjen) – svátek Simchat Tóra
K  pochopení  podstaty  svátku  simchat  tóra  je  třeba  předeslat,  že  od 
Mojžíšových  dob je  ustálen  zvyk pravidelného šabatového  předčítání  z 
Tory. Tento zvyk se staletími rozvíjel a v dnešní době je ustálen takto: Pět 
knih  Mojžíšových  je  rozděleno  na  54  oddílů,  každý  z  nich  nazýváme 
paraša nebo také sidra. To proto, že přestupný rok má 54 šabatů. Každý 
týden čteme část Tory a za rok ji přečteme celou a začneme číst nanovo. V 
případě, že v roce je méně než 54 šabatů, se některé paraši spojují.
Dnem, kdy roční cyklus čtení z Tory dokončujeme, je právě simchat tóra. 
Večer se v synagoze shromáždí velké množství lidí, za zpěvu oslavných 
písní  vyzývá  kantor  k  jednotlivým svitkům Tory  vybrané  představitele 
obce,  kteří  za  velikého  veselí  se  svitky  sedmkrát  obtančí  bimu  /tzv. 
hakafot/. Ráno se vše opakuje s tím rozdílem, že po obtančení nevracíme 
všechny svitky zpět do aron hakodeš /svaté skříňky/, ale tři ponecháme na 
bimě a čteme z nich.
(podle textů z www.fzo.cz)



Historický kalendář7.10.1960
7.10.1960 – zemřel český katolický básník,politický vězeň,JanZahradníček
11.10.1531 - Huldrich Zwingli padl v bitvě u Kapellu
11.10.1962 - papež Jan XXIII. zahájil důležité zasedání kardinálů a dalších 
významných církevních představitelů, známé jako 2. vatikánský koncil
13.10.1781 - Toleranční patent
16.10.1978 - své funkce se ujal papež Jan Pavel II., Polák, vlastním 
jménem Karol Wojtyla, stal se tak první slovanským papežem
18.10.1685 – zrušil francouzský král Ludvík XIV. nantský edikt, který 
zaručoval náboženskou svobodu hugenotům
21.10.1125 – zemřel český děkan svatovítské kapituly, kronikář Kosmas
24.10.1648 - Vestfálský mír - pro Čechy utvrzení náboženské nesvobody
26.10.1765 – narodil se skladatel a hudební pedagog Jakub Jan Ryba
27.10.1553 - v Ženevě upálen Miguel Servet
31.10.1517 - M.Luther zveřejnil 95 tezí - Den reformace

Přeštice

Narozeniny v měsíci říjnu oslaví:
Veronika Součková, Klatovy, 4.10.1977
František Lang, Přeštice, 10.10.1946
Tatiana Hošťálková, Přeštice, 25.10.1951
Petra Mišterová, Přeštice, 25.10.1968
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva 
Pastorační  pracovnice – staršovstvo  požádalo  Synodní  radu 
prostřednictvím  seniorátního  výboru  o  prodloužení  doby  trvání  místa 
pastoračního pracovníka v našem sboru na dobu 2 let (do konce r. 2O11).
Bratří  z  Jižní  Koreje  (Soul)  –  budou  kontaktování  s  informacemi  o 
událostech a modlitebních potřebách našeho sboru: Zajistí J.Satke.
Staršovstvo podá žádost  o zachování  ordinace pro manžele  Mišterovi  a 
tedy možnost sloužit ve sboru Slovem i svátostmi.
Hlídání  dětí  – služba  pro  veřejnost  –  propagace  –  oznámení  v měst. 
rozhlase a Přeštických novinách, příp. na orig. vývěsce !!
Rekonstrukce střechy – přelom září – říjen.



Harmonogram  dalších  prací  –  zajištění  dostatečného  počtu  cenových 
nabídek, firmy mohou pracovat během zimy (nedostatek práce).
Ekonomická rozvaha všech zamýšlených akcí (rekonstrukce, modlitebna) 
informativně –  celkově budeme mít k dispozici 650 tis.Kč v rámci sboru. 
Tato  částka  vystačí  na  rekonstrukci  střechy  a  částečně  na  spoluúčast 
výměny oken (dotace  z  programu „Zelená  úsporám“).  Zateplení  fasády 
zůstává zatím nevyřešeno, je však žádoucí.
Hospodářská situace –  finanční  hotovost  je  40 tis.  Kč,  je  třeba zaplatit 
2.polovinu  platby  personálního  fondu  a  celocírkev.  repartic  a  náhrady 
faráři (cca 37 tis.Kč) . Staršovstvo doporučuje zdůraznit sbírky pro sbor 
(do konce roku !!)
Nájemné Klatovy –  zvedá se na 8000,- Kč/rok, jsou ochotni ještě jednat. 
Zatím nutno doplatit i letoš. rok – od  září !!! Pokračovat v každotýdenních 
bohoslužbách?
Příští jednání staršovstva – 5.10.2010 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 říjnu:
3.10. -  br. Francouz (kaz. st. Klatovy – br. Tichý)
10.10. - br.f. Satke (kaz.st. Klatovy – br.f. Satke)
17.10. - br. Tichý (kaz.st. Klatovy – zatím neobsazeno)
24.10. - br.f. Satke (kaz.st. Klatovy – br.f. Satke)
31.10. - br.f. Satke (kaz.st. Klatovy – br.f. Satke)

  



Merklín

Narozeniny v měsíci říjnu oslaví:
Karel Kužel, Merklín, 1.10.1941
Daniela Nováková, Klatovy, 4.10.1993
Anna Hranáčová, Horušany, 8.10.1930
Pavel Šalom, Merklín, 13.10.1960
Dominik Wild, Merklín, 22.10.1993
Helena Antošová, Stod, 24.10.1952
Milena Bláhová, Holýšov, 25.10.1926
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva:
Nový kandidát  na  kazatele  –  Tomáš  Živný.  Přijede  1.10.  na  biblickou 
hodinu a 3.10. povede bohoslužby.
Vyklizení bytu do 31.7.2010-do dnešního dne (10.9.) neprovedeno! V bytě 
se stále nachází velké množství předmětů. Dále jsou zaplněny půdičky a 
místnost za varhanami. Rovněž kůlničky a garáž jsou zcela plné (tam je 
termín na vyklizení 12.9., ale zjevně nebude splněn). Věci z kůlen se tedy 
přesunou  do  garáže,aby  se  vytvořil  prostor  pro  uskladňování  dřeva  a 
pomůcek pro údržbu zahrady. Otázka dalšího postupu se bude projednávat 
na příštím setkání - stále věříme v solidní jednání ze strany Zvolánkových 
(včetně doplacení dlužného nájmu).
Doplnění  členů staršovstva-odchází  L.Zvolánek.1.náhradník-M.Mikulová 
odmítla,2.náhradník V.Tichá souhlasí.Musí být podána žádost na seniorát 
( manželé ve staršovstvu).
Manželský seminář - víkendy 8.-9.10 a 29.-30.10. v Merklíně.
Podána žádost na finanční prostředky na opravu věže (Aktivios).
Nová  smlouva  na  vodné  a  stočné  –  dosud  nepodepsána,  započítání 
stočného podle velikosti střechy platby značně prodražuje.
5.11. koncert Slávka Klecandra v našem sboru.
Bohoslužby – br.Vokoun bude před vánocemi naposledy 2. neděli v říjnu 
Na vánoční svátky pravděpodobně 25.12. (odvislé od spojení). Od ledna 
příštího roku pak nabízí službu 1.nebo 4.neděli v měsíci. Přikláníme se k 
druhé možnosti (4. neděle). 
Zároveň prosíme br. Cuchala o sdělení jeho termínových možností. 
Příští jednání staršovstva bude v  pátek 1.10. 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 říjen: 
3.10.  - br. Živný, br.f. Satke (Den díkčinění za úrodu)
10.10. - br.f. Vokoun
17.10. - br.f. Satke
24.10. - br. Cuchal
31.10. - br. Tichý (?)

Kdyně na Šumavě           

Narozeniny v měsíci říjnu oslaví:
Marie Klomínská, Kdyně, 2.10.1948
Jaroslava Burešová, Kdyně, 6.10.1944
Božena Potužníková, Hyršov, 12.10.1922
Libuše Vilímcová, Kdyně, 12.10.1948
Otto Štěpánek, Brnířov, 16.10.1943
Irena Petrželková, Kout na Šumavě, 20.10.1957
Robert Veverka, Kdyně, 20.10.1929
Zdena Vráčová, Hluboká, 20.10.1939
Jaroslav Weber, Hluboká, 21.10.1976
Miroslav Nový, Kdyně, 25.10.1991
Františka Abrahámová, Kdyně, 28.10.1936
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva: 
Volba kazatelky byla provedena 29.08.2010. Všechny žádané náležitosti
byly splněny.   
Schůze seniorátního výboru proběhla v pohodě. Po schůzi následoval
rozhovor se staršovstvem.   
Byl zapojen internet (smlouva na 2 roky).
Příští rok požádáme Vinohradský sbor o finanční podporu – požadavek



budeme specifikovat (připravit na prosincové schůzi staršovstva).  
Schůze staršovstva budou 2. čtvrtek v měsíci, příští  14.10.2010. 

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

Co nového se děje ve Kdyni?
V týdnu od 20.září začalo pravidelné scházení dětí a dospělých na 
evangelické faře. Děti jsou zvány každé úterý v 15h do prostor farního 
bytu 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 18h na faru, kde 
společně otevíráme, čteme a zamýšlíme se nad Markovým evangeliem.
Bohoslužby se budou v měsíci říjnu konat pravidelně každou neděli vždy 
od 9, 00 hod (všechny bohoslužby v měsíci bude sloužit ses. f. Daniela 
Zapletalová). 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.

Zářijové střípky
To nejvíce důležité se odehrálo ve Kdyni. Příchod nové farářky, zahájení 
její služby a další věci jsou k přečtení v informacích o dění ve kdyňském 
sboru. Mimochodem – v Evangelickém kalendáři jsem si konečně přečetl 
celé vybránění br. Prof. Trojana o jeho působení ve Kdyni a hlavně o tom, 
jak probíhala rekonstrukce sborového domu. Doporučuji i všem ostatním. 
Je to opravdu inspirativní čtení.
V Přešticích postupují rekonstrukční práce – pomalu končí bourací část a 
ke  slovu  přichází  budování.  Nejaktuálnější  bude  asi  (hned  jak  počasí 
dovolí) položení nové střechy. Myslím, že je důležité zmínit i to, že při 
všem pracovním úsilí běží i normální život sboru stále v plném rozsahu. 
Jen br. farář má v kanceláři tak nějak trochu méně místa.
Také  v  Merklíně  práce  neustávají.  Zahrada  začíná  pomalu  dostávat 
očekávanou podobu, kancelář už je skoro plně funkční a snad také dojde 
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na úpravy bytu. Povzbuzením k tomu nám je i  nová naděje na příchod 
kazatele.
Br.  Tomáš  Živný,  diakon  v  ECAV (Evangelická  církev  augsburkského 
vyznání) Plzeň, student 4. ročníku ETF (Evangelická teologická fakulta) 
povede 1. října biblickou hodinu a v neděli 3. října bude mít i kázání. Na 
obojí se všichni moc těšíme.
Ale ještě na chvíli zpět do září. Ze spousty akcí vyberu dvě, kterých jsem 
se  mohl  zúčastnit  osobně.  Shodou  okolností  to  bylo  během  jednoho 
víkendu. V sobotu 18. září 3. diakonický den západočeského seniorátu v 
Rokycanech, který přinesl spoustu podnětů k zapojení sborů i jednotlivců 
do komunitní práce v příslušném městě, obci atd. Materiály i inspiraci se 
snad podaří dostat i na všechny sbory.
Ta druhá akce pak vlastně tu první rozměrově doplňovala. V neděli 19. 
září  odpoledne  se  v  klatovské  sokolovně  konalo  další  Celošumavské 
shromáždění. Tématem bylo “Obnovení v Duchu svatém” a celý průběh 
shromáždění byl Duchem opravdu veden. Ať už úvodní chvály, tak slovo, 
kterým posloužil tentokrát Jan Satke z Přeštic a hlavně závěrené modlitby, 
byly posilou a povzbuzením pro každého, kdo přišel či přijel. Doufám, že 
mě  nikdo  nebude  podezřívat  z  podlézavosti,  ale  Honzovo  kázání  bylo 
určitě nejlepší ze všech, která jsem od něj dosud slyšel (a že se většinou 
hodnocení  pronesených  slov  vyhýbám).  Prostě  bylo  poznat,  že  pod 
sokolským hesle “Tužme se!” jsme se opravdu tužili v moci Ducha.
V sobotu 25.9. jsem ještě zažil zvláštní shromáždění v Merklíně. Byla to 
smuteční vzpomínka na ses. Růženu Poršovou, která zemřela v únoru t.r. 
Důvod, proč se toto shromáždění (původně se na “přání zesnulé” žádný 
obřad nekonal),  byť s odstupem, sešlo,  se dá vyjádřit  větou,  kterou při 
odchodu řekla dcera zesnulé: “Tak, a teď už můžu konečně klidně spát!”
Poslední zářijová akce, o které se chci zmínit probíhá ve chvílích, kdy už 
někteří z vás mají toto číslo zpravodaje čerstvě v ruce (v neděli 26.9.). V 
partnerském sboru v Nittenau slaví 50 let  od otevření nového kostela a 
mnozí z nás odjeli slavit spolu s nimi. Myslím, že to bude dobré téma na 
příště. Za všechno další nevzpomenuté se omlouvám. (O.T.)

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

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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