
Sborový zpravodaj – srpen 2010
                        

Verš na srpen
Vy usuzujete po lidsku, já tak neposuzuji nikoho.(Jan 8.15)

Milí bratři, milé sestry, vážení čtenáři,
tento úvodník bude poněkud odlišný od těch, které jste si za poslední dobu 
zvykli číst. A to jednak proto, že má jiného autora a také proto, že se jedná 
o úvodník do jisté míry  omluvný. Po pravdě řečeno,  oba faktory spolu 
úzce souvisejí. Nový autor je tu proto, že ten dosavadní - Láďa Zvolánek - 
se stěhuje do jiného úžasného místa naší vlasti, do Dobříše. Samozřejmě, 
že  s  celou rodinou.  A právě s  faktorem stěhování  souvisí  i  ta  omluva. 
Stěhování  a  nejasnosti  s  ním spojené  + dovolené,  rekreace  apod.,  byly 
příčinou toho, že po několika letech nebyl zpravodaj minulý měsíc včas 
připraven  k  tisku.  A  vydat  červencové  číslo  na  konci  července  by  asi 
působilo  poněkud podivně.  Proto  tedy po jedné malé  vynechávce máte 
nyní před sebou číslo srpnové. Přijměte tedy ještě jednou co nejuřímnější 
omluvu,  psanou  s  vírou,  že  laskavý  čtenář  promine  (a  nelaskaví  nás 
pravděpodobně zas až tak moc nečtou).
Je polovina prázdnin, tedy času, který má většina z nás spojena hlavně s 
odpočinkem a klidným nicneděláním. Takový většinou bývá i sborový 
život. Faráři, kazatelé, pastoři (a samozřejmě i fárářky atd.) si vybírají 
dovolenou a podobně i členové sborů všech denominací. Kostely tak jsou 
většinou prázdnější než obvykle, pokud tedy zrovna nezavítá nějaká 
skupina křesťanských rekreantů. Sbory naší oblasti se však letos této 
představě poněkud vymykají. A navíc každý jinak. Zatímco ve Kdyni s 
radostným očekáváním finišují přípravy na příchod nové ses. farářky, tak v 
Merklíně panuje tak trochu smutek z toho, že z podobných plánů sešlo. 
Zároveň však končí čas stěhování a otvírají se nové možnosti, a to nejen 
při nutných úpravách bytu. V Přešticích pak netrpělivě, ale zároveň 
dostatečně opatrně, zahajují velké rekonstrukční práce - v podkroví by 
mělo vzniknout  zázemí pro práci s mládeží. Všude je něco, co jsme si 
představovali více či méně jinak, ale nedá se nic dělat, stále platí verš, 
který najdeme v knize Přísloví (16.9) - "Člověk uvažuje v srdci o své 
cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin". Ať jsou vám všem tato slova 
povzbuzením na cestě mnohdy nelehké. Pro ty, kterým je jeden verš málo, 
mám pak malou radu. Otevřete svou Bibli a čtěte. Veršů je tam dost pro 
všechny (23214 ve Starém a 7959 v Novém zákoně).
Požehnaný letní čas vám všem!                               Oto Tichý, Merklín 



Liturgický kalendář:
1.8. - 9. neděle po sv. Trojici (liturgická barva zelená)
Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho 
svěřili, od toho budou žádat tím více. (Lukáš 12.48)
8.8.. -10. neděle po sv. Trojici (liturgická barva zelená)
Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví.  
(Žalm 23.12)
15.8. - 11. neděle po sv. Trojici ( liturgická barva bílá)
Bůh zajisté pyšným se protiví, ale pokorným dává milost. (1.Petrova 5.5K)
22.8. -12. neděle po sv. Trojici  (liturgická barva zelená)
Třtiny nalomené nedolomí, a lnu kouřícího neuhasí, ale soud podle pravdy 
vynášeti bude. (Izaiáš 42.3 K)
29.8. - 13. neděle po sv. Trojici (liturgická barva zelená)
Cožkoli jste činili jednomu z těchto bratří mých nejmenších, mně jste  
učinili. (Matouš 25.40 K)

Judaismus:
21.av 5770 -  21.elul 5770
Na tento měsíc nepřipadá žádný z větších židovských svátků. Zůstává tedy 
"pouze", jako každý měsíc, svátek nového měsíce - Roš Chodeš. Pojďme 
se tentokrát podívat jinam, než obvykle, a přečtěme si  spolu, co o tomto 
svátku můžeme najít na stránkách internetové encyklopedie -  Wikipedie. 
V  současnosti  je  Roš  chodeš  považován  za  polosvátek,  ale  v  dobách 
existence Chrámu byl považován za svátek řádný a nadto velmi důležitý. 
Ještě v Bibli je zvláště v prorockých textech srovnáván s ostatními svátky 
a dnem odpočinku (Iz 66, 23). Správné určení Novoluní je totiž nezbytným 
předpokladem,  že  veškeré  svátky  a  slavnosti  přikázané  Hospodinem  v 
Tóře proběhnou přesně ve stanovený čas -  mo'ed.  Ustanovení  novoluní 
tedy  nebylo  rozhodně  bráno  na  lehkou  váhu  a  pokud  se  v  judaismu 
vyskytla nějaká sekta či odnož (esejci nebo karaité), pak bylo pravidlem, 
že jako první věc změnili kalendář a způsob vyhlašování novoluní.
V těchto dobách vyhlašoval Roš chodeš nejvyšší rabínský soudní dvůr – 
Sanhedrin.  Vyhlašoval  jej  po  svědectví  alespoň  dvou  důvěryhodných 
svědků,  kteří  se  dostavili  do Chrámu,  když spatřili  první  srpek nového 
měsíce,  po uplynutí  29 dnů od minulého Roš chodeš.  V případě,  že se 
žádný důvěryhodný svědek během 30. dne měsíce nedostavil  (mohlo se 
tak  stát  například  díky  špatným  povětrnostním  podmínkám),  musel 
Sanhedrin  vyhlásit  Roš  chodeš  až  následující  den.  Později  se  v  Izraeli 



prosadil  názor,  že  se  Roš  chodeš  bude  slavit  vždy  30  den  měsíce  a 
svědkové potvrdí nález srpku měsíce až  dodatečně, když se však žádný 
svědek nedostavil, slavil se i den následující.
Některé měsíce mají dva, jiné jeden den „Novoluní“. Obecně platí, že plné 
měsíce mají třicet dní, zkrácené 29. Plnými měsíci jsou Tišri, Kislev (ne 
vždy), Švat, Nisan, Sivan, Av - tedy měsíce s  významnými svátky. Je to 
pozůstatek starověkého jeruzalémského zvyku, kde bylo zvykem slavit 30. 
den končící měsíce za Roš chodeš s nadějí, že nezbytní svědkové novoluní 
dorazí včas.
Ve 4.  století  byla  situace v Izraeli  pro židy velmi špatná a  babylónské 
židovstvo  získávalo  stále  větší  autoritu.  Patriarcha  Hilel  II.  stál  před 
osobním rozhodnutím ponechat si významnou funkci ve svých rukách 
(a riskovat, že se určování Novoluní dostane do problémů), nebo se této 
funkce vzdát a tím ustanovení Novoluní zachránit. Došlo tehdy k fixaci 
kalendáře a od té doby se  Roš Chodeš vyhlašoval  na různých místech, 
nejen v Jeruzalémě.  Hilelovo rozhodnutí  bylo později  ohodnoceno jako 
velmi  prozíravé.  Během  fixace  zároveň  byly  provedeny  určité  úpravy, 
takže například Jom Kipur nemůže nikdy připadnout na neděli apod.

Historický kalendář
3.8.1945 - president E.Beneš vydal dekret o zbavení Němců a Maďarů 
Československého občanství
4.8.1992 - zemřel kardinál František Tomášek, arcibiskup český
6.8.1945 - americké letectvo svrhlo atomovou bombu na Hirošimu a o tři 
dny později na Nagasaki
12.8.1474 - zemřel br. Řehoř, zakladatel Jednoty
13.8.1727 - požehnaná sv. Večeře Páně v Berthelsdorfu (panství, kde žil 
hrabě Zinzendorf, zakladatel Ochranova)
16.8.1815 - narodil se Jan Bosco, italský kněz a vychovatel, zakladatel 
kongregace salesiánů
21.8.1732 - vyslání prvních misionářů z Ochranova
27.8.1910 - v Albánii se narodila blahoslavená Matka Tereza (v.j. Agnes 
Gonxha Bojarhinová), zakladatelka řádu Misionářek lásky, nositelka 
Nobelovy ceny za mír
28.8.1907 - papež blahoslavil Zdislavu z Lemberka



Přeštice

Narozeniny v měsíci srpnu oslaví:
Julie Kopecká, Klatovy, 1.8.1947
Božena Míková, Přeštice, 1.8.1949
Jan Míka, Přeštice, 3.8.1974
Adéla Denkscherzová, Přeštice, 11.8.2004
Václav Hrubý, Dolní Lukavice, 15.8.1926
Věra Nejdlová, Klatovy, 20.8.1922
Václav Kydlíček, Dobřany, 25.8.1933
Michal Šerý, Přeštice, 28.8.1961
Vlastimil Stehlík, Chlumčany, 29.8.1932
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva (v červenci nebylo, tak jen pár aktualit)
Byla zrealizována úprava ulice před Sborovým domem - vytvoření malého 
parkoviště. Poděkování patří městskému úřadu i všem členům sboru, kteří 
se zasadili o rychlé řešení problematické situace.
Byly zahájeny přípravné práce na rekonstrukci podkroví Sborového domu.
Příští jednání staršovstva 07.09.2010 v 19:15, mimořádně dle potřeby.

Témata na přímluvy - naši nemocní, směřování sboru, nová modlitebna, 
oprava fary, kazatelská stanice Klatovy, práce s dětmi a mládeží

Pravidelné bohoslužby a shromáždění:
úterý od 18,00 biblické hodiny (během prázdnin aktuálně dle domluvy)
neděle od 9,00 pravidelné bohoslužby
(2. neděli v měsíci dětská bohoslužba s vysluhováním svaté večeře Páně)
Bohoslužby v kazatelské stanici Klatovy během července a srpna nebudou 
(stejně tak i biblické hodiny).

Rozpis bohoslužeb srpen:
1.8. - br. Francouz
8.8. - br.f. Satkež
15.8. - br. Tichý
22.8. - br.f. Satke
29.8. - bude domluveno
Kazatelská stanice Klatovy: - o prázdninách se bohoslužby nekonají



Merklín

Narozeniny v měsíci srpnu oslaví:
Libuše Tomášková, Merklín, 4.8.1933
Miluše Toušlová, Merklín, 4.8.1928
Jan Müller. Buková, 11.8.1920
Jitka Zvolánková, Merklín, 27.8.1998
Věra Kydlíčková, Stod, 31.8.1928
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva:
16.7.2010 proběhlo mimořádné setkání staršovstva. Hlavním důvodem a 
zároveň i tématem byla skutečnost, že ses.f. Majdúchová se rozhodla ze 
zdravotních důvodů stáhnout svoji kandidaturu na místo kazatelky našeho 
sboru. Budeme tedy v hledání kazatele či kazatelky pokračovat obnovením 
inzerátů a postupně i oslovováním možných kandidátů (zajistí br. Tichý). 
Br.f. Satke zjistí  jména absolventů fakulty,  kteří budou nově  absolvovat 
vikariát. Br.f. Balcar byl už o nové situaci informován, ale zřejmě to zatím 
nic   nemění  na jeho rozhodnutí  ze  stávajícího sboru (Nové Město  pod 
Smrkem) neodcházet jinam.
Byly zahájeny práce na úpravě zahrady a také úklidy sborových prostor. 
Pokračování úklidů a nutné opravy v bytě přijdou na řadu po definitivním 
předání bytu - s br. Zvolánkem domluví br. Šalom, s  ohledem na to, že 
nájemní smlouva končí 31.7.2010. K zabezpečení základního chodu fary a 
souvisejících prostor se přihlásil br. Tichý, o zahradu se budou starat sestry 
Wildová a Tichá. Pomoc ostatních bude vždy vítána.
Po odchodu br. Zvolánka bude třeba doplnit počet členů staršovstva. 
1. náhradníkem je ses. Mikulová - br. Šalom s ní promluví o jejím zájmu.
Ubývá také počet členů Dozorčí rady střediska Diakonie Radost - kromě 
br. Zvolánka skončil i br. Mištera (za toho nastoupila ses. Volfová) a o 
odchodu uvažuje i br. Beneš. Náhled merklínského staršovstva je takový, 
že pokud nebude nějaký "úřednický tlak", nebudeme zatím dozorčí radu 
doplňovat. Menší počet členů vidíme naopak jako plus.
Uvažované sloučení středisek Diakonie (Merklín, Plzeň a Rokycany) se 
prozatím odkládá na neurčito.
Ses. řediteka Nozarová požádala o pomoc při úpravě relaxačních prostorů 
na Radosti u potoka - k potřebným pracem se přihlásil br. Cuchal.
Br. Nozar zakoupil novou knihu pro zápisy bohoslužeb – děkujeme.



K zajištění hudebních doprovodů bohoslužeb se přihlásila ses. Wildová - 
dopředu se omlouvá na jednu neděli v měsíci (vždy včas sdělí kterou).
Na výměnu oken zatím jedna nabídka – cena více než 600 tis. Kč.Zkusíme
oslovit další firmy. 
Příští setkání staršovstva 3.9.2010 od 19,00. Mimořádně dle potřeby.

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
čtvrtek od 17,30 schůzky mládeže (o prázdninách nebudou)
pátek od 16,00 biblická hodina pro děti (o prázdninách nebude)
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 srpen:
1.8. - br.f. Satke
8.8. - br. Cuchal
15.8. - br.f. Satke
22.8. - br. Tichý
29.- br.f. Vokoun

Dodatek o loučení
To pro ty, kdo se do shromáždění nedostanou pravidelně, ale přesto jim 
není jedno, co se ve sboru děje. Většina členů našich sborů cítí, že po 
desetileté službě by odstěhování Zvolánkovic rodiny nemělo proběhnout 
jen tak úplně bez povšimnutí. Chtěli bychom se rozloučit jednak důstojně, 
ale zároveň také v pohodě a Boží radosti. To ovšem během probíhajícího 
stěhování, letních táborů a navíc v kombinaci s probíhajícími dovolenými, 
není dost dobře v této době proveditelné. Proto jsme se domluvili, že 
někdy během září či října bychom uspořádali "Velký rozlučkový koncert". 
Datum a podrobnosti se dozvíte hned, jak to bude známo. 
Ostatně na Dobříš to není zas až tak moc daleko, takže komu se bude 
hodně stýskat, může si udělat pěkný výlet. Obráceným směrem to pak
samozřejmě platí úplně stejně.  (O.T.)



Kdyně na Šumavě           

Narozeniny v měsíci srpnu oslaví:
Marie Judáková, Prapořiště, 1.8.1932
František Marz, Kdyně, 1.8.1928
Jana Kunclová, Hluboká, 4.8.1945
Hanuš Tichý ml., Běhařov, 18.8.1960
Matylda Mastná, Němčice, 30.8.1938
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva: 
Povolací listina a smlouva o užívání bytu spolu s žádostí o vydání pokynu 
k volbě ses. farářky zapletalové-Grollové budou zaslány na Západočeský 
seniorát (provede br.f. Grendel).
Od ČEZu přislo oznámení o přeplatku elektřiny ve výší 6616,- kč. Tento 
bude vrácen poštovní poukázkou.
Služba ubytování bude i nadále poskytována dle aktuální situace (počet 
zájemců v příslušném období atd.).
Pokračuje vyklízení zahrady, kůlny, (ses. Janečková, ses. Adámková, ses. 
Abrahámová, br. Nunvář – všem děkujeme). 
Do poloviny srpna bude nutno instalovat internet a měřiče tepla.
23.08 od 15.00 h bude schůze seniorátního výboru v našem sboru. Poté 
bude od 17.00  hod vizitace. 
Datum příštího setkání staršovstva zatím nestanoven.

Témata na přímluvy - naši nemocní, příprava na příchod ses. farářky, 
stavební úpravy sborové budovy, další směřování a růst sboru.

Pravidelné bohoslužby a shromáždění
Neděle od 9,00 pravidelné bohoslužby (1x měsíčně s vysluhováním svaté 
Večeře Páně)

Rozpis bohoslužeb na srpen:
1.8. - ses. Blahníková
8.8. - br.f. Šoltész
15.8. - br.f. Vokoun
22.8. - ses. Zemanová
29.8. - br. Zeman



Co bylo v červenci a co nás čeká v srpnu
Tyto rubriky  si  tentokrát  dovolím víceméně  vynechat.  Snad  jen  krátké 
shrnutí - Zvolánkovi se stěhují z Merklína do Dobříše, očekávaný příchod 
ses. Majdúchové ze Slovenska se ze zdravotních důvodů 
nekoná.  V  době  psaní  těchto  řádek  je  v  polovině  tradiční  tábor  v 
Habarticích. Ve Kdyni přemýšlí, čím vším ještě zpříjemnit nástup dlouho 
očekávané ses. farářce. A v Přešticích začíná nejméně příjemná část 
stavebních úprav - t.j. práce bourací a s tím spojený prach apod. K tomu 
všemu spousta akcí (místních,  celocírkevních, oblastních i  celostátních). 
Prostě příležitost pro napsání spousty reportáží. Těšíme se na ně. (O.T.)

Slovo na závěr
Jak jste si jistě všimli, dostali jste se na konec našeho zpravodaje podstatně 
dříve než jste byli zvyklí. Ti, co jsou zvyklí číst poctivě všechno, teď asi 
marně hledají některé rubriky – Přečetli jsme, Biblické otazníky, Historie.
Je to tak trochu důsledek toho, že s našim sborovým časopisem stojíme 
vlastně na novém startu. Láďovo počítačové znalosti a nástroje nejde jen 
tak  lehce  nahradit.  V nejbližších  číslech  tedy  můžete  čekat  různé  další 
proměny  –  věřím,  že  od  čísla  k  číslu  k  lepšímu.  Mnoho  z  nich  bude 
závislých  i  na  vás  –  např.  bychom se  opět  rádi  vrátili  k  pravidelným 
zprávám z Diakonie a zařadili více zpráv ze sborového života, a to včetně 
pozvánek na různé místní akce. Pokud pak poroste i počet příspěvků od 
vás, vrátí se sem dle místa i  některé z výše zmíněných rubrik. Ty totiž 
původně  byli  jako  text,  který  měl  doplnit  rozsah  do  potřebného  počtu 
stránek (4, 8, 12, ...). 
Skončím hádankou:  kolik dní  v roce máme „bezpodmínečně vypnout“? 
Nabídnu  možnosti:  25,  35,  52?   Poslední:  52  je  určitě  správně!  Což 
dovolenou nevylučuje,  byť ta je dítkem zhruba posledních dvou století. 
Zato těch 52 dnů – to jsou přece dny odpočinku, osvědčené od pravěku, 
jak pro Izraelce, tak pro křesťana, či pro „ateistu“. Den pro radost.
Užívejte si tedy ty dny odpočinku. Ti, kdo ji mají teprve před sebou, ať si 
užijí i dovolenou. Ale při tom všem mysleme na Hospodina. On na nás 
totiž myslí stále. Požehnaný srpen vám všem! (Oto Tichý)
------------------------------------------------------------------------------------------
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             - br. Nový, tf 728948563
Sborový zpravodaj  - br. Tichý, tf 721237733, mail: o.tichy@volny.cz


