
Sborový zpravodaj – srpen 2011
                       

Verš na srpen
Proste a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude 

vám otevřeno. (Matouš 7,7)

Milé sestry, milí bratři, vážení čtenáři,                                                  
V kázání na hoře čteme, že se nemáme modlit jako pohané. Ti si myslí, že 
budou vyslyšeni pro množství svých slov. Křesťan však smí žít v důvěře, 
že  Pán  Bůh  ví,  co  potřebujeme,  dokonce  ještě  dřív  než  svou  prosbu 
vyslovíme (Matouš  6,7-8). Nemusíme neustále a dokolečka opakovat své 
prosby. Stačí věřit a doufat. Smíme se spolehnout na Boží dobrotu a lásku.
A najednou o pár veršů dál čteme Ježíšovu naléhavou výzvu: "Tlučte a 
bude  vám  otevřeno,  proste  a  bude  vám  dáno,  hledejte  a  naleznete." 
(Matouš  7,7-11)  Nemáme tedy ve své  modlitební  angažovanosti  trochu 
přitlačit ? Více slov a více modliteb? Mají ti, kdo se modlí hodně větší 
šanci? Máme za tutéž věc prosit často nebo to stačí říci jen jednou?
Na  Pána  Boha  ovšem  nepůsobí  naše  neodbytnost,  dotěrnost  či 
mnohomluvnost. Ale proč je třeba tlouct na "nebeskou bránu" tak dlouho? 
Proč se dává Bůh prosit? Proč napíná naši trpělivost často až k prasknutí? 
Každá prosba nás učí pokoře. Většina z nás se totiž snaží žít tak, abychom 
se nikoho nemuseli o nic doprošovat. Chceme být soběstační a na druhých 
lidech nezávislí. Mnozí z nás by však byli rádi nezávislí i na Pánu Bohu. 
Málokdo sice pochybuje o tom, že Bůh existuje, ale většina lidí si zakládá 
na tom, že ho k ničemu nepotřebují. Přitom všechno kolem nás je tu jen a 
jen  z  Boží  lásky  a  milosti.  Modlitba  je  to  nejlepší  a  nejrozumnější 
počínání, které má od počátku doprovázet všechnu naši práci a všechno 
naše úsilí. Modlitba je základním projevem našeho lidství. Právě prosba, 
důvěra a vděčnost nejlépe odpovídá našemu skutečnému vztahu k Bohu.
Naše prosby nám tedy připomínají, kdo jsme, kde jsme se tu vzali, s čí 
lásky a milosti žijeme a odkud smíme čekat pomoc.
To druhé, co Ježíš svou výzvou zdůrazňuje je vytrvalost našich modliteb. 
Vyzývá nás, abychom se k Bohu obraceli znovu a znovu a nevzdávali se 
naděje. Proč je to ale tak důležité? Proč opakovat, co už Pán Bůh ví? Není 
to spíše projev nedůvěry a strachu? Naopak, naše modlitební vytrvalost je 
vyznáním víry v jediného Boha.
Když někdo za něco prosí vytrvale, celá léta a někdy i celý život, vydává 
tím svědectví, že žádného jiného Pomocníka než Boha nezná a nehledá. 



Vytrvalá modlitba je zkouškou naší věrnosti a lásky.
Třetí důvod k vytrvalé prosbě nalézám v tom, že se tak učíme rozeznávat, 
zda  to,  zač  prosíme,  opravdu  potřebujeme.  Člověk  je,  jak  známo,  tvor 
neskromný a chtěl by v podstatě všechno, co vidí. Chtěl by být volný jako 
pták,  bohatý  jako  Rockefeler,  chytrý  jako  Šalomoun,  zdravý  jako  řípa, 
hezký jako obrázek, silný jako Samson a šťastný jako blecha. Naše touha 
nezná  hranic.  Ale  co  z  toho  opravdu  potřebujeme?  Kolik  potřebujeme 
kožichů, aby nám nebyla zima? Kolik toho musíme sníst, abychom neměli 
hlad? Jak vybavený byt, abychom se v něm měli rádi? Jak zdraví musíme 
být, abychom mohli druhé povzbudit? Kolik potřebujeme věcí, abychom 
byli šťastní?
Naše životní štěstí často spočívá pouze v tom, abychom se naučili žít s tím, 
co máme a přestali se užírat závistí a pocitem ukřivděnosti. Blahoslavený 
člověk, který poznal, že všechno, co opravdu potřebuje, mu Pán Bůh už 
dávno dal.
A i  kdyby se nám zdálo,  že všechna naše modlitební námaha je přesto 
marná - nezapomeňme, že jednou v neděli ráno šly tři ženy ke hrobu a 
nevěděly, kdo jim odvalí kámen. Když však přišly na místo, dveře už byly 
otevřené ...
I když mnohé naše modlitby zůstanou nenaplněné, zůstává naděje, že Ten 
který vstal  z  mrtvých a sedí  na pravici  Boží,  znovu přijde,  aby se ujal 
všech vdov a sirotků, všech nemocných a postižených, všech plačících, 
chudých a pronásledovaných.  Naše modlitby nikdy nejsou zbytečné ani 
marné. Jsou projevem naší víry, lásky a oddanosti k Bohu.
(Daniela Zapletalová, Kdyně – inspirováno kázáním br.f. J. Grubera)

Liturgický kalendář:
7.8. - 7. neděle po sv. Trojici (liturgická barva zelená)

Již nejste hosté a příchozí, ale spoluměšťné svatých a domácí Boží.  
(Efezským 2,19 K)

14.8. – 8. neděle po sv. Trojici (liturgická barva zelená) 
Žijte jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a 

pravda. (Efezským 5,9)
21.8. - 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)

28.8. - 10. neděle po sv. Trojici (liturgická barva zelená)
Blaze národu, jemuž je Hospodin bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví.  

(Žalm 33,12)



Judaismus
1. Av 5771 – 1. Elul 5771
9. Av (9. srpen) – půst 9. avu (Tiša beav)

Pro věřící židy na celém světě začíná tento večer den smutku. Každoročně 
si  jím  9.  dne  pátého  měsíce  židovského  kalendáře  připomínají  zničení 
chrámu v roce 70. V Jeruzalémě se modlí u Zdi nářků na Starém městě. 
Připomínka  této  tragédie  židovských  dějin  je  spojena  s  celodenním 
půstem. 
Věřící  ho  drží  od  západu  slunce  8.  dne  měsíce  avu  po  východ  hvězd 
příštího  dne.  Roku  70  zničil  římský  císař  Titus  druhý  židovský  chrám 
postavený  Herodem  v  Jeruzalémě.  Zbyla  z  něj  jediná  zeď,  která  je 
nejuctívanější památkou judaismu a k níž se chodí modlit  židé z celého 
světa – Zeď nářků. U příležitosti výročí zničení Herodova chrámu se u ní 
lidé  modlí  za  příchod  mesiáše,  za  nějž  má  být  postaven  chrám  třetí. 
První chrám židům nechal vybudovat král Šalamoun. Také tento chrám byl 
zničen 9. avu, avšak o více než šest století dřív než druhý. Bylo to v roce 
586  před  naším  letopočtem  babylonským  králem  Nabudhodonosorem. 
Kromě zničení obou chrámů si židé 9. avu připomínají také další tragické 
události svých dějin. Například potlačení povstání Bar Kochby v roce 135 
nebo  vydání  nařízení  o  deportacích  Židů  ze  Španělska  roku  1492. 
Nacionalisté  k  tomuto  seznamu  připojili  také  novodobou  událost,  totiž 
stažení izraelské armády a osadníků z palestinského pásma Gazy. První z 
nich odešli 10. avu před pěti lety (17. srpna 2005).

Kromě půstu patří  k tradici  dne smutku také nejrůznější  zákazy.  Třeba 
zákaz praní a koupání,  zákaz obouvání se do kožených bot nebo zákaz 
mastit se krémem nebo olejem. I když půst je jednodenní a může skončit 9. 
avu večer, mnoho židů ho drží ještě celé další dopoledne, neboť chrám 
roku 70. hořel celou noc a ještě po většinu 10. avu.                                     

(podle článku na webu www.shekel.cz)

          Historický kalendář
4.8.1992 - zemřel kardinál František Tomášek, arcibiskup český
12.8.1474 - zemřel br. Řehoř, zakladatel Jednoty
13.8.1727 - požehnaná sv. Večeře Páně v Berthelsdorfu 
21.8.1732 - vyslání prvních misionářů z Ochranova



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 
O  prázdninách  se  staršovstvo  sejde  pouze  v  případě  aktuální  potřeby. 
Členové  staršovstva  také  zajišťují  běžný  provoz  sboru,  neboť  br.f.  Jan 
Satke má tříměsíční studijní volno. Oficiálně ho zastupuje br.f. Karel Šimr 
ze sboru v Chrástu . V případě nutné potřeby ho můžete kontaktovat na tf 
739 244 774 nebo na mailu karel.simr@evangnet.cz.
Příští pravidelné jednání staršovstva – úterý 6.9.2011 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 – 2. 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: o prázdninách bohoslužby a biblické hodiny nebudou

Rozpis bohoslužeb v srpnu:
7.8. - br. Josef Mištera
14.8. - br. Petr braha (ord. presbyter ze sboru v Kynšperku)
21.8. - br. Mirija Francouz
28.8. - br. Karel Cuchal

mailto:karel.simr@evangnet.cz


 Merklín

Narozeniny v měsíci srpnu oslaví:
Josef Duchoň, Merklín, 1.8.1941
Libuše Tomášková, Merklín, 4.8.1933
Miluše Toušlová, Merklín, 4.8.1928
Jan Müller. Buková, 11.8.1920
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva:
Staršovstvo se oproti plánu sešlo mimořádně ještě 1.7.2011.
Výběr firmy pro realizaci opravy věže v rámci projektu podpořeného 
ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) prostřednictvím 
Místní akční skupiny (MAS) Aktivios:

a. firma pro opravu fasády – vybrána byla firma Zednictví Josef 
Bultas (Dolce)  – nejlevnější nabídka

b. firma pro renovaci oken – vybrána firma Robert Lamač – 
Truhlářství (Dobřany) – nejlevnější nabídka

Převod  finančních  prostředků  merklínského  sboru  na  Personálním 
fondu:

a. částka 11 050,- Kč za loňský rok – převedení na merklínský 
sborový účet (Poštovní spořitelna) a poté na účet FS ČCE v 
Přešticích, kam měl být původně zaslán – převod schválen

b. převedení částky 3 500,- Kč z letošního roku na účet 
přeštického sboru – to vše v rámci Personálního fondu – 
převedení částky schváleno

Návrh – Listina kazatele a Domovní řád – staršovstvo seznámeno
Dopis synodní radě – působení T.Živného – odeslán.
Kulatý stůl – diakonie a církev – setkání se bude konat 30.8. v Merklíně 
– buď v prostorách střediska na Radosti  nebo v kostele.  Cílem setkání 
bude  dohodnout  konkrétní  možnosti  spolupráce  nově  vznikajícího 
střediska „Diakonie Západ“.
Rozdělení odpovědnosti  za úklid – návrh  – M.Wildová nesouhlasí  se 
zodpovídáním za úklid ve sborových prostorách.
Příští jednání staršovstva bude v  pátek 2.9.2011 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
biblická hodina pro děti o prázdninách nebude
pátek od 18,00 biblická hodina pro dospělé – o prázdninách dle domluvy
neděle od 9,00 pravidelné bohoslužby (1.+3. s vysluhováním Večeře Páně)

Rozpis bohoslužeb na srpen: 
7.8. - br. Tomáš Živný
14.8. - br. Tomáš Živný
21.8. - br.f. Milan A. Satke
28.8. - br.f. Jan Šoltész

Oslavy 80 let otevření Husovy kaple v Merklíně
Ve  dnech  19.  a  20.  července  zažil  merklínský  evangelický  kostel 
neobvyklý jev. A to v neděli plné a v pondělí přeplněné lavice. Důvodem 
bylo  slavnostní  připomenutí  toho,  že  14.  června  1931  byla  slavnostně 
otevřena a předána k bohoslužebnému životu merklínského evangelického 
sboru budova Husovy kaple.  Zároveň byl  do služby  slavnostně uveden 
tehdejší farář Josef Stümpl. On a několik jeho dalších následovníků pak 
určitě měli možnost kázat před zaplněným kostelem.
Jak však šel čas, počet aktivních evangelíků začal nejprve pomalu, ale se 
sílícím soudružským tlakem stále rychleji, klesat. A tak pro nás, kteří se 
pravidelně scházíme v počtu 10-15, bylo vidět po dva dny zaplněný kostel 
událostí  vpravdě  neobvyklou.  A určitě  nám mnohým zablikala  v  hlavě 
myšlenka na to, jak by to bylo krásné, kdyby...
Zatím jsme si tedy alespoň užili  bohoslužby, které vedl br.f. Jan Satke. 
Boží slovo nám v kázání a vzpomínkách přinesl br. Petr Čapek a svátostí 
Večeře  Páně  nám  posloužili  ses.  Marie  Reyter  (Matzenauerová)  a  br. 
Luděk Korpa. Bylo tu také mnoho dalších, kteří svou službou zanechali v 
merklínském sboru větší či menší stopu. Na setkání s mnohými dalšími se 
pak ještě můžeme těšit, byť s většinou až jednou u našeho Pána.
V neděli jsme tedy zavzpomínali na dobu ne tak vzdálenou, abychom se 
pak v pondělí při koncertu skupiny Spirituál kvintet dostali až do časů, kdy 
náš kostel byl novostavbou. Jiří Tichota se s námi podělil o vzpomínku na 
svého dědečka Bohumila  Tichotu.  Navrch přidal  s  ostatními  muzikanty 
spoustu krásných písní.  A když jsme všichni  společně na závěr zpívali 
refrén písně Kum-ba-jah, tak to bylo něco, co nejde popsat slovy. Kdo tam 
byl, určitě nezapomene. A snad zase brzy přijde.        (Oto Tichý, Merklín)



Kdyně na Šumavě

Narozeniny v měsíci srpnu oslaví:
Marie Judáková, Prapořiště, 1.8.1932
Jana Šulejová, Hluboká, 4.8.1945
Lukáš Zapletal, Kdyně, 10.8.1978
Hanuš Tichý ml., Běhařov, 18.8.1960
Matylda Mastná, Němčice, 30.8.1938
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva: 
V listopadu náš sbor oslaví 65. narozeniny.  Slavnostní bohoslužby se 

budou konat  druhou listopadovou neděli  13.  11.  2011.  Předběžný 
program: dopolední bohoslužby s VP ( br.f. Jan Keller – zajistí ses. 
farářka), společný oběd, po obědě přednáška ( br. f. Trojana – zajistí 
ses. farářka), v podvečer koncert. Osloveni: RADOST a Cansonetta , 
oba pěvecké soubory jsou ochotny u nás vystoupit

Ses. farářka hovořila s panem starostou J. Löffelmannem o možnosti 
žádat město o „dotaci“ na opravu hygienického zařízení ve sborovém 
domě ČCE z rozpočtu města na rok 2012. Žádost a rozpočet je třeba 
předložit do půlky října. Ses. Vlasta Kůtová přislíbila projít stávající 
prostory  a  připravit  rozpočet,  popřípadě  i  projekt  na  opravu 
hygienického zařízení ve sborovém domě.

Práce na odvlhčení sborového domu budou probíhat na konci září t.r.
V  červenci  proběhla  oprava  střešní  krytiny  fary, a  rozbitého 

vikýřového  okýnka  na  střeše  kostela.  Střecha  je  opravena,  jsou 
vyčištěné okapy, střešní okénko bylo zrušeno, při opravných pracích 
byla střecha shledána ve špatném stavu.

Zvoleni  zástupci  na  konvent  západočeského  seniorátu: br.  Jaroslav 
Nový,  náhr.  ses.  Miloslava  Málková,  virilním  členem  je  ses.  f. 
Daniela Zapletalová.

Dovolená ses. farářky v měsíci srpnu: 5. 8. - 8. 8.  a 12. 8 - 20. 8. 2011. 

Témata na přímluvy - naši nemocní, podpora práce ses. farářky, další 
směřování a růst sboru.
Pravidelná sborová setkání:
V červenci a srpnu nebudou biblické hodiny pro dospělé ani setkání dětí. 
☺!ALE všichni jste zváni k bohoslužbám.☺ - vždy v neděli od 9 hod.



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 srpnu:
7.8.. - br. f. Jaroslav Vokoun  
14.8.. - br. f. Jaroslav Vokoun
21.8. - ses. f. Daniela Zapletalová bohoslužby s vysluhováním sv. VP
28.- ses. f. Daniela Zapletalová

Ve středu 20. července se na kdyňské faře konala „ Kavárnička“. Bylo pod 
mrakem  a  celý  den  pršelo,  zima.  Naše  původní  představa  o  krásném 
odpoledni stráveném na farní zahradě vzala za své. Byla jsem přesvědčena, 
že  se  nás  pro  nepřízeň  počasí  moc  nesejde.  Sál  byl  nachystán,  buchty 
upečeny, připravena kronika i kniha br. f. Trojana, a také pár fotografií, 
které jsem v kanceláři po svých předchůdcích našla. Teď jenom: „ Přijde 
někdo?“
Ve 14.40h už začali přicházet hosté až z Koutu na Šumavě. Před velkým 
sálem se rozprostíraly rozevřené deštníky a v kamnech praskal oheň. Sešlo 
se nás dvanáct ( akorát kolem stolu), ze čtení knihy sešlo, za to se vytáhly 
fotografie  a  schované  vzpomínky.  Odpoledne  bylo  naplněné  hlasy  lidí, 
kteří  se  sice  potkávají,  ale  dlouho  se  nesešli.  A  snad  mohu za  nás  za 
všechny říci, že jsme se rádi viděli a že nám bylo spolu příjemně a milo. 
Společné odpoledne jsme zakončili  písněmi ze zpěvníku Svítá.  Zpěvem 
jsme poděkovali našemu Pánu, že našemu setkání žehnal a byl s námi.

„ Díky za všechno krásné, milé, díky, mé srdce tuší již, díky, že mě i  
těžké chvíle vedly k Tobě blíž. Díky, že jsi všem přines spásu, díky,  
toho se přidržím. Díky, že věřím Tvému hlasu, že Ti patřit smím.“ 
(Svítá 46) 

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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