
Sborový zpravodaj – září 2010
                        

Verš na září
Tak je tomu s každým člověkem: to, že jí a pije a okusí při veškerém 

svém pachtění dobrých věcí, je dar Boží. (Kazatel 3.13)

Milí bratři, milé sestry, vážení čtenáři,
doufám, že jste všichni během prázdnin a dovolených mohli okusit Boží 
milost a přijmout ten v úvodním verši zmíněný Boží dar. Že jste mohli 
okusit  alespoň  něco  málo  z  toho  dobrého,  co  má  pro  nás  Hospodin 
připraveno. Zvykli jsme si leckdy přijímat tyto dary jako samozřejmost a 
tak někdy zapomínáme i poděkovat. Pojďme si třeba zrovna teď, při četbě 
tohoto  zpravodaje,  pustit  v  hlavě  jakési  krátké  zpravodajství  o  tom,  co 
pěkného jsme mohli vidět a prožít, co dobrého jsme mohli sníst a vypít a 
co  všechno  se  nám podařilo.  Zkusme za  to  poděkovat  nyní,  třeba  i  se 
zpožděním a s  lítostí,  že nás to nenapadlo v ten okamžik,  kdy jsme to 
dobré přijímali. A nezapomínejme, že, jak je psáno v knize Jób: ”... To 
máme od Boha přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme?”
Jóbův příběh končí  velikým požehnáním.  Ale  pro nás,  kteří  máme svá 
srdce  u  našeho  nebeského  Otce  a  také  u  jeho  Syna  Ježíše  Krista,  je 
připraveno ještě něco mnohem většího. A tak se i v září radujme nad tím 
dobrým a nepropadejme pocitům zmaru, když se něco nepodaří. 
Pán s vámi se všemi!                                             (Oto Tichý, Merklín)

 
 Liturgický kalendář:

5.9. -14. neděle po sv. Trojici (liturgická barva zelená)
Dobrořeč duše má Hospodinu, a nezapomínej se na všecka dobrodiní  
jeho. (Žalm 103.2 K)
12.9. -15. neděle po sv. Trojici (liturgická barva zelená)
Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 
(1.Petrova 12.7)
19.9. - 16. neděle po sv. Trojici ( liturgická barva zelená)
Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu.  
(2.Timoteovi 1.10)
26.9. -17. neděle po sv. Trojici  (liturgická barva zelená)
Vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. (1.Jan 5.4)



Judaismus:
22.elul 5770 -  22.tišri 5771
To,  že  v  našem  měsíci  září  je  nějaký  židovský  svátek,  poznal  každý 
pozornější  čtenář  už  podle  datování.  Pokud  to  snad  náhodou  někomu 
uniklo,  tak  jen  nenápadně  upozorňuji  na  svátek  Roš  hašana,  což  je 
židovský Nový rok. V židovském kalendáři 1. a 2. tišri, v tom našem to 
pak vychází na 9. a 10. září. Dva dny to nejsou z důvodu bujarosti oslav, 
ale proto, že - Z důvodů nejistoty určení Nového měsíce, který je v tomto  
případě zároveň i Novým rokem, je roš hašana jediným biblickým svátkem,  
který i v Izraeli trvá dva dny.
Na naše letošní září pak vychází ještě jeden z velkých židovských svátků – 
a to Svátek stánků (Sukot), který připadá na 15. - 21. tišri (23.-29. září).
Komentáře  a  vysvětlivky  k  oběma  svátkům  by  zcela  jistě  vydaly  na 
nejméně jedno číslo našeho zpravodaje a tak uvedu jen jeden příběh ke 
svátku Roš hašana (i pro dokumentaci, že, na rozdíl od našich novoročních 
oslav, se jedná o svátek poněkud vážnější).
V  jednom městě  v  Izraeli  byl  velice  přísný,  ale  spravedlivý  policista.  
Nikoho se nebál, přesně se držel předpisů, nad nikým nepřimhouřil oči.  
Nejednou  pokutoval  i  své  nadřízené.  Tento  policista  měl  syna,  který 
toužil  stát  se  armádním  pilotem,  k  čemuž  je  zapotřebí  nejenom 
vynikajícího vysvědčení,  ale  i  čistý  trestní  rejstřík.  V den maturitních 
oslav  usedl  syn přísného policisty  s  kamarády do auta  a jeli  na pláž  
oslavit „dospělost". Slavili dlouho do noci a radost jim stoupla do hlavy.  
Vzali spreje a pomalovali několik zdí. Kde se vzal, tu se vzal, zdálky je  
zahlédl otec-policista. Hned k nim pospíchal, zadržel oslavence a odvedl  
je  na stanici,  kde  s  nimi  chystal  sepsat  protokol  o  narušení  nočního 
pořádku o způsobené škodě. Když si chlapce znovu prohlédl, uviděl zcela 
v rohu smutně se krčícího syna.  Hlavou mu prolétl  chlapcův sen.  Se  
zápisem v rejstříku nemá chlapec šanci stát se armádním pilotem. Jak  
měl  situaci  řešit?  Jako  otec  nebo  jako  nezaujatý  policista?  Měl  dát  
chlapci pár pohlavků a domluvit mu nebo měl sepsat formální protokol.  
Jak ale k tomu přijdou ostatní, když se svým synem naloží jinak?
V podobné situaci je i Soudce světa. Po celý rok převládá aspekt Otce,  
vždyť na mnoha místech nazývá Izrael svým „synem", svým národem.  
Na roš hašana je ovšem vše jinak. V den soudu se Bůh staví do role  
spravedlivého, ale přísného krále. 
(podle textů z www.fzo.cz)



Historický kalendář
2.9.1391 - založena Betlémská kaple
2.9.1415 – česká a moravská husitská šlechta zaslala do Kostnice protest 
proti upálení Jana Husa
4.9.1965 – zemřel německo-francouzský teolog, lékař, misionář, nositel 
Nobelovy ceny za mír Albert Schweitzer
5.9.1997 - zemřela Matka Tereza, řeholnice, která pomáhala nejchudším 
nemocným v Indii
13.9.1565 - zemřel Vilém Farel, farář v Ženevě, stoupenec Calvinův
14.9.1937 - zemřel T.G.Masaryk, v letech 1918-1935 president 
Československé republiky
15.9.1935 – v Německu vydány tzv. Norimberské rasové zákony, které 
mimo jiné znamenaly právní zakotvení veřejné diskriminace Židů
16.9.1741 - synod v Londýně: Pán Ježíš prohlášen vrchním starším v 
Jednotě bratrské
20.9.1870 – skončil proces sjednocování Itálie, který také znamenal 
zrušení papežského státu
27.9.1540 – papež Pavel III. Potvrdil založení jezuitského řádu – 
Tovaryšstva Ježíšova
28.9.935 – ve Staré Boleslavi zabit svatý Václav, český kníže
28.9.995 – Přemyslovci vyvraždili na hradišti Libice Slavníkovce

Přeštice

Narozeniny v měsíci září oslaví:
Věra Mašková, Přeštice, 8.9.1937
Jiří Šerý, Přeštice, 12.9.1959
Anna Holá, Plzeň, 14.9.1925
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva 
Podpora Šimana Zoubka – syn br.Mikuláše Zoubka z Kraslic, nyní 
misionář v Kakamenga (Keňa) – zatím na zkoušku. Jediný misionář 
našeho seniorátu a vůbec naší církve (?). Jeho podpora je téměř naší 
povinností. Budeme podporovat modlitebně, dle možností finančně. 
Budeme sledovat jeho zprávy. Zajistí J.Satke.
Je třeba podat žádost o prodloužení doby trvání místa pastoračního 



pracovníka – dle nových podmínek. Přibývá povinnost odvodů na PP – 
26.000,- Kč ročně (J.Golonková je na ½ úvazek, tedy 13.000,- Kč). 
Činnost pastorační pracovnice je pro náš sbor velkým přínosem, konec její 
práce by znamenal konec toho, co zde již za poměrně krátkou dobu 
vytvořila.Staršovstvo požádá Synodní radu prostřednictvím seniorátního 
výboru o prodloužení doby trvání místa pastoračního pracovníka v našem 
sboru na dobu 2 let. Zajistí J.Satke.
Hlídání dětí – služba pro veřejnost – nabízí Petra Mišterová každou 
středu v čase 9-12 hod. Staršovstvo souhlasí. Je třeba zajistit vhodnou 
propagaci. Děkujeme!
Sborový pobyt – Horšovský Týn, říjen 2010. Zajištění termínu – J.Satke.
Křest – Hana Süssová – žádá o povolení křtu, pravděpodobný termín – 
červen 2011. Bude probíhat předkřestní příprava. Staršovstvo souhlasí.
Bratří z Jižní Koreje (Soul) – stojí o pravidelný kontakt (mají skupinu 
pro naši zemi). Především modlitební podpora. Staršovstvo prosí ses. 
Satkovou, aby se ujala informování korejských křesťanů o situaci v našem 
sboru – mailem, každý měsíc.
Rekonstrukce Sborového domu - Výběr firmy na rekonstrukci střechy – 
vyhodnoceny byly 3 nabídky (p.Benýr, p.Stahl, p.Šalom), vybrána byla 
firma P.Šaloma, která splňovala všechny potřebné požadavky. Výběr 
firmy na výměnu oken – vyhodnoceny byly 4 nabídky (IQ systems, Sulko, 
RI okna a Wellokna), vybrána byla firma RI okna – nejnižší cena za 
nejkvalitnější materiál. Aktivios – žádost o finanční prostředky na 
vytvoření centra setkávání pro mládež (projekt „Setkávání – cesta k 
druhému“) byla schválena (SZIF, Č.Budějovice). K podpisu smlouvy 
dojde během září. Harmonogram dalších prací – bourací práce 
(svépomocí) probíhají, nyní je třeba získat cenové nabídky firem (vždy 3) 
na další fáze rekonstrukce (elektro, atd.).
Chodník u fary – hotový, probíhá sbírka na spoluúčast (15 tis.Kč).
Ekonomická rozvaha všech zamýšlených akcí (rekonstrukce, 
modlitebna) – bude dopracována do příštího staršovstva. J.Satke.
Hospodářská situace – finanční hotovost je 40 tis. Kč, je třeba zaplatit 
2.1/2 personálního fondu a repartic a náhrady faráři (cca 37 tis.Kč).
Příští jednání staršovstva – 07.09.2010 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:
úterý od 18,00 biblické hodiny 
neděle od 9,00 pravidelné bohoslužby
(2. neděli v měsíci dětská bohoslužba s vysluhováním svaté večeře Páně)
Kazatelská stanice v Klatovech – bohoslužby každou neděli od 14,00;
biblické hodiny ve středu od 18,00.
Rozpis bohoslužeb září:
5.9. - br. Francouz     (kaz.st. Klatovy – br. Tichý)
12.9. - br.f. Satke       (kaz.st. Klatovy – br.f. Satke)
19.9. - br. Tichý         (kaz.st. Klatovy - ????????)
26.9. - br.f. Satke       (kaz.st. Klatovy – br.f. Satke)

  
Merklín

Narozeniny v měsíci září oslaví:
Jaroslav Špirk, Merklín, 6.9.1953
Marie Lišková, Merklín, 12.9.1929
Josef Hohlberger, Holýšov, 18.9.1938
Josef Liška, Merklín, 25.9.1949
Václav Winter, Bolkov, 28.9.1939
Helena Hájková, Merklín, 29.9.1957
Marie Šalomová, Merklín, 29.9.1939
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva:
V srpnu se staršovstvo nesešlo, takže jenom pár aktualit.  K poslednímu 
červenci se definitivně odstěhovali Zvolánkovi, Dostěhování zbylých věcí 
bylo  termínově  dohodnuto  v  dokumentu  o  předání  bytu  (byt,  půdičky, 
místnost  za  varhanami a  květiny  ze  záhonů – do konce srpna;  garáž a 
kůlničky – do poloviny září). Zároveň se zintenzivnili práce na úpravách 
zahrady,  pracuje  se  zprovoznění  kanceláře  (dokončení  závisí  už  jen  na 
nábytku) a připravují se práce na úpravách bytu). Všem zapojeným členům 
sboru patří poděkování. Intenzívně hledáme nového kazatele či kazatelku. 
Setkání staršovstva se přesouvá na pátek 10. září 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
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 září: 
Jednu neděli je v plánu změna, sloužit bude br. Tomáš Živný, diakon v 
luterské církvi a také student ETF. Je to poteciální kandidát na místo 
kazatele v našem sboru, takže před nedělním kázáním povede předtím v 
pátek i biblickou hodinu. Datum bude včas oznámeno.
5.9. - br.f. Satke
12.9. - br. Tichý
19.9. - br.f. Satke
26.9. - br.f. Vokoun

Kdyně na Šumavě           

Narozeniny v měsíci září oslaví:
Vlasta Svobodová, Kout na Šumavě, 3.9.1932
Zdeňka Grosslová, Kout na Šumavě, 10.9.1936
Vlasta Wuchterlová, Kdyně, 15.9.1930
Jiří Starý, Oprechtice, 18.9.1955
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva: 
Seniorátní výbor schválil žádost o vydání pokynu k volbě a tuto postoupil
ke schválení SR. Volbu musíme provést do 30.08.2010. 
Přeplatek elektřiny ve výši 6616,- kč byl vrácen.   
Zahrada a kůlna vyklizeny (poděkování zejména br. Nunvářovi).
Druhou neděli v září bude s. farářka nepřítomna, požádáme o vedení
bohoslužeb br. faráře Šoltésze. 
Internet - br. Altynski jednal 12.08 se společností Česká síť. 
Příští schůzi staršovstva domluvíme se ses. farářkou (náš návrh 16.09.,
od 18.00 hod). 

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 září:
5.9. - ses.f. Zapletalová
12.9. - br.f. Šoltész
19.9. - ses.f. Zapletalová
26.9. - ses.f. Zapletalová

Srpnové střípky
Ve zkratce  asi  tak.  Ve  Kdyni  finišovali  přípravy  na  příchod  nové  ses. 
farářky,  v  Přešticích  začla  rekonstrukce  podkroví  sborového  domu a  v 
Merklíně byly v plném proudu úpravy zahrady a kanceláře (úpravy bytu se 
připravují).  Pokud se  vám to  zdá  málo,  tak  se  vězte,  že  to  všechno si 
vyžádalo velké nasazení a mnoho času mnoha bratrů a sester. Přesto právě 
většina těch aktivně zúčastněných měla čas i na ledacos dalšího.
Velkou akcí byla tradičně voda – tenrokrát se jela Vltava – počasí bylo 
příznivé  a  ohlasy  ještě  příznivější.  Pod vedením lodivoda Honzy  S.  se 
nikdo neutopil a navíc se všichni těší na příště.
V  Přešticích  ještě  stihli  (ses.  Golonková)  zorganizovat  na  25.-27.8. 
mládežnickou akci. A ti kterým to bylo pořád málo jsou ve chvíli psaní 
těchto řádků na akci Try and play v Teplé.
Za všechno nevzpomenuté se omlouvám. (O.T.)

Něco ze střediska Radost (speciální škola měla prázdniny)
Dění  bylo  mnoho.  Jen  pořád  škoda,  že  se  stále  nedaří  najít  nějakého 
pravidelného přispivatele. Vždyť období prázdnin přináší spoustu jiných 
zážitků, setkání s novými lidmi atd. Každopádně hledáme dál.
Pro  tentokrát  si  dovolím  (přiznávám,  že  až  na  prosbu  vedoucí  CDS 
A.Hladíkové)  něco  krátce  o  svém  vlastním  zážitku.  Pracovnice  CDS 
připravily na týden 9. - 13. srpna stanový tábor v Soběkurech. Program byl 
velmi  pestrý.  A  přestože  by  se  složení  táborníků  mohlo  zdát  poněkud 
nesourodé, všichni si ho užili. Já jsem měl to štěstí, že jsem byl přizván k 
účasti na výletu do Švihova a taky jsem si to docela užil. Opět jsem si 
uvědomil, že právě díky těmto lidem, se dá spoustu věcí vidět úplně jinak.
Zvlášť při prohlídce hradu jsem byl až překvapen vnímavostí a reakcemi. 
Ti kdo se na ni vydali měli jako bonus i nošení svazku velkých klíčů a 
odmykání dveří (poctivě se prostřídali). Ostatní si zase užívali pohostinství 
hradní krčmy.  Od hradu jsme táhli  směrem ke sklářské huti  Anna, kde 



jsme měli domluvenu prohlídku. Bylo to pěkné, škoda jen že díky zničené 
peci jsme nemohli vidět a vyzkoušet si i samotnou výrobu. Zklamání jsme 
si  ale  vynahradili  výborným  obědem  v  nedaleké  restauraci  a  pak  už 
následoval jen spokojený návrat zpět do tábora. Nevím jak ostatní, ale já 
tak mám zase určitě na co vzpomínat. Jen mne mrzí, že jsem prošvihnul 
čtvrteční táborák. Snad příští rok.                       (Oto Tichý)

Již  třetí diakonický den v západočeském seniorátu proběhne v 
sobotu  18.  září  2010 od 9,30 do 16 hodin  v  prostorách  evangelického 
sboru v Rokycanech (Jiráskova 481/II) pod názvem  "Jak na to když 
jsem sám? Jsem sám?".  Přednášky  a  dílny  se  tentokrát  zaměří  na 
komunitní přístupy k rozvíjení sborové diakonie.Účastníci se mohou těšit 
na úvodní přednášku PhDr. Zuzany Havrdové na téma "Co to vlastně je 
komunitní práce a jak s ní začít?", prezentaci příkladů komunitní práce z 
(ne)křesťanského světa od Jany Kosové (sdružení Český západ) a Petra 
Neumanna  z  Diakonie  ČCE  -  střediska  v  Rokycanech  nebo  prakticky 
zaměřené  dílny,  které  vyjdou  z  potřeb  přihlášených.  Z  tohoto  důvodu 
organizátoři  prosí,  aby  zájemci  s  přihláškou  zaslali  také  odpověď  na 
otázku:  Co  vašemu  společenství  nebo  jeho  okolí  schází?  Účastnický 
poplatek splatný na místě: 50 Kč (při přihlášení se do 30.6.) nebo 90 Kč 
(nejzazší termín je 13.9.). V ceně je oběd a režijní náklady. Přihlásit se 
můžete  u  Jaroslavy  Mossoczyové  e-mailem  na  adrese  diakonie-
zapad@evangnet.cz nebo telefonicky na čísle 731 433 102  (nezapomeňte 
uvést,  zda  požadujete  vegetariánský  oběd).  Podrobný  program zašleme 
přihlášeným. 

Smutná aktualita na závěr
Těsně před dokončením zpravodaje jsme se dozvěděli, že ve čtvrtek 26. 
srpna zemřela ve Stodě ses. Albína Dědičová. Byla to dlouholetá členka 
merklínského sboru, kterému věnovala i mnoho svého času a  služby. 
Všichni, kdo jsme ji znali, vzpomínáme a věříme, že se s ní jednou 
setkáme v Božím království. Amen!
------------------------------------------------------------------------------------------
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
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	Již třetí diakonický den v západočeském seniorátu proběhne v sobotu 18. září 2010 od 9,30 do 16 hodin v prostorách evangelického sboru v Rokycanech (Jiráskova 481/II) pod názvem "Jak na to když jsem sám? Jsem sám?". Přednášky a dílny se tentokrát zaměří na komunitní přístupy k rozvíjení sborové diakonie.Účastníci se mohou těšit na úvodní přednášku PhDr. Zuzany Havrdové na téma "Co to vlastně je komunitní práce a jak s ní začít?", prezentaci příkladů komunitní práce z (ne)křesťanského světa od Jany Kosové (sdružení Český západ) a Petra Neumanna z Diakonie ČCE - střediska v Rokycanech nebo prakticky zaměřené dílny, které vyjdou z potřeb přihlášených. Z tohoto důvodu organizátoři prosí, aby zájemci s přihláškou zaslali také odpověď na otázku: Co vašemu společenství nebo jeho okolí schází? Účastnický poplatek splatný na místě: 50 Kč (při přihlášení se do 30.6.) nebo 90 Kč (nejzazší termín je 13.9.). V ceně je oběd a režijní náklady. Přihlásit se můžete u Jaroslavy Mossoczyové e-mailem na adrese diakonie-zapad@evangnet.cz nebo telefonicky na čísle 731 433 102  (nezapomeňte uvést, zda požadujete vegetariánský oběd). Podrobný program zašleme přihlášeným. 

