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Verš na září
Kdežkoli shromáždí se dva nebo tři ve jménu mém, tuť jsem 

já uprostřed nich. (Matouš 18,20 K)

Milé sestry, milí bratři, vážení čtenáři,                                                  
    Když čteme tato Ježíšova slova, napadne nás množství míst a situací, 
pro které je můžeme použít – od bohoslužeb v kostele, přes biblickou v 
modlitebně až třeba pro domácí modlitbu u stolu. Nezůstávejme však jen u 
toho obecného výčtu, ale obraťme pozornost k tomu, v jaké souvislosti to 
Ježíš pověděl. Není to určeno zástupům, je to součástí  ponaučení, které 
říká svým učedníkům. Celá 18. kap. se týká výhledově právě církve. Jak to 
má  chodit  ve  společenství  sester  a  bratří  ve  sboru.  Když  sledujeme 
jednotlivé  odstavce  této  Ježíšovy  řeči,  klidně  můžeme  říci,  že  nám  tu 
podává něco jako řád sborového života. Jak to vypadá tam, kde se lidé 
scházejí  v  jeho  jménu.  Anebo  přímo:  Jak  to  vypadá  tam,  kde  on  je 
uprostřed nás (Co to znamená. Na co se přitom smíme spolehnout. Ale 
také, k čemu nás to vede či zavazuje). O co v církvi jde, o co šlo před sto 
lety,  a  o  co  půjde  i  v  budoucnosti.  Nechme  si  to  připomenout.  
    Ne náhodou celý oddíl začíná Ježíšovým poukazem na to, kdo do tohoto 
společenství patří; a přímo - kdo je v jeho očích největší. Pokora jako první 
znak těch, kdo mají Krista mezi sebou a kdo ho chtějí následovat. Pokora 
ne jako ušlápnutost, ale jako vědomí, že v tom hlavním a nejdůležitějším 
jsem cele závislý na Hospodinu a mohu jen přijímat. Jako vědomí, že tady 
nejsem ten hlavní a že tady skutečně mnohem víc přijímám než mohu dát. 
    Pro nás je možná nejvýraznější výzva, jak je potřeba bránit se zlu. Jak 
důsledně proti  pokušení,  proti  hříchu,  proti  nejrůznějším svodům. Tady 
jsou ty známé výroky: “Co tě pohoršuje, co tě svádí k hříchu, toho se hleď 
zbavit. Za každou cenu. A všemi prostředky. Až do krve. Je lepší to či ono 
si  odříci,  než  všechno  ztratit.  Vynalož  všechno  úsilí  na  dobrý  a  čistý 
život.” Slova přísná, která však ani v této přísnosti neztratila nic na své 
aktuálnosti. Sbor je místem, kde má znít i v tomto ohledu jasné slovo.  
    Ježíš si však o svých následovnících nedělá iluze. A proto vzápětí řekne, 
co a jak, když tvůj bratr zhřeší. Jak si máme navzájem pomáhat a jak se 
vzájemně povzbuzovat  a podporovat v dobrém křesťanském životě.  Jak 
máme držet při sobě, jak se máme na cestě víry podepírat a kolik úsilí 



věnovat tomu, abychom druhé nejen získali ale také je dokázali  zachránit. 
    Důležité je také to, že tu Ježíš mluví i o modlitbách. A to přímo v 
souvislosti s úsilím, jak pomoci tomu, kdo se dostal na nedobrou cestu. 
Právě tady řekne to veliké zaslíbení, které pro nás bratří z Jednoty Bratrské 
vybrali jako verš pro celý měsíc září. Modlitba za druhého, to je spolehlivý 
nápravný prostředek. Modlitba, to je konkrétní způsob budování sboru. A 
je  to  také  projev  i  doklad  toho,  že  je  Kristus  vskutku  uprostřed  nás.  
    Ne náhodou je u Matouše právě sem zařazeno podobenství o ztracené 
ovci.  To vyprávění je  tu uvozeno výzvou: “Mějte se na pozoru, abyste 
nepohrdali ani jedním z těchto maličkých, kteří jsou nějakém ohrožení.” 
Maličcí, ti leží Ježíšovi hlavně na srdci, ti jsou pro něho největší v Božím 
království. Slyšíme odsud, jak je potřeba věnovat se těm, kdo se vzdalují 
nebo dostávají na nedobrou cestu. Neodepisovat je, stále s nimi počítat, 
mít je za své, vidět nich ovce Kristova stáda. Ježíš nám přímo ukazuje , v 
jakém duchu se právě tohle „hledání“ vzdalujících se sester a bratří má dít.
    A konečně, co když se jeden proti druhému proviní. Kolikrát odpustit? 
Kam až má sahat naše trpělivost? Tak se ptá Petr a Ježíš jako odpověď 
vypráví podobenství o nemilosrdném služebníku, které patří k základním 
stavebním kamenům tohoto  Ježíšova  řádu  sborového  života.  Vyhlašuje 
odpuštění, u kterého neplatí číslo sedm, tím méně třikrát a dost. Odpuštění, 
které přijímáme od Hospodina, má prostě pokračovat i v našem životě, a o 
to  více  ve  sboru.  Tím spíše,  že  všichni  žijeme  na  dluh  Boží  milosti.  
   Tak nám to tu Ježíš říká, tak to máme zase znovu zkoušet. Vždy a všude, 
kde se dva nebo tři sejdeme v jeho jménu a kde tak on je uprostřed nás. 
(podle kázání br.f. M. Hány sepsal Oto Tichý, Merklín)

Liturgický kalendář:
4.9. - 11. neděle po sv. Trojici (liturgická barva zelená)

Bůh pyšným se protiví, ale pokorným dává milost. (1.Petrova 5,5 K)
11.9. – 12. neděle po sv. Trojici (liturgická barva zelená) 

Třtiny nalomené nedolomí, a lnu kouřícího se neuhasí. (Izaiáš 42,3 K)
18.9. - 13. neděle po sv. Trojici (liturgická barva zelená)

Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste  
učinili.(Matouš 25,40 K)

25.9. - 14. neděle po sv. Trojici (liturgická barva zelená)
Dobrořeč duše má Hospodinu, a nezapomínej se na všecka dobrodiní  

jeho. (Žalm 103,2 K)



Judaismus
2. Elul 5771 – 2. Tišri 5772
1. a 2. tišri (29.-30. září) – Roš hašana – Nový rok

Den soudu - takto nazývá svátek roš hašana rabínská tradice. Podle ní jsou 
tento den otevřeny tři knihy – osoby zcela spravedlivé jsou zapsány do 
knihy  života,  velcí  hříšníci  do  knihy  smrti  a  všichni  ostatní  do  knihy 
„prostředních",  kde mají  až do Jom kipur možnost  napravit se a zvrátit 
osud.
Protože je Nový rok vážným dnem soudu, nezpíváme jako na jiné svátky 
vybrané žalmy, kterým říkáme halel. Přes den je zvykem studovat Toru, 
ani odpolední spánek po svátečním obědě není vítán. Vidíme tedy velký 
rozdíl  mezi  vážností  židovského  Nového  roku  a  nevázaností  jeho 
občanského protějšku, který mnozí začínají v alkoholovém opojení a končí 
kocovinou po silvestrovské noci.

Kromě „roční výroční zprávy", kterou předkládáme s ostatními stvořeními, 
máme na roš  hašana ještě  jeden důležitý  úkol.  Předepsaným způsobem 
symbolicky korunujeme Stvořitele za Krále světa. Zde je potřeba se zmínit 
o významném rozdílu mezi vládcem a králem v chápání židovské tradice. 
Vládcem může být jakýkoli politik, který se dostal k moci – často mu jde 
pouze o osobní prospěch a jeho nejvyšším cílem je udržet se u moci co 
nejdéle.  Naproti  tomu  král  v  pojetí  židovské  tradice  je  osoba,  kterou 
zhruba můžeme opsat českým slovem státník. Král  je tedy chápán jako 
spravedlivý a moudrý správce země, který nestraně a s nadhledem pracuje 
pro blaho všech svých poddaných.

V průběhu celého roku používáme v modlitbách slovo ,Bůh", ve dnech od 
roš  hašana  do  jom  kipur,  hovoříme  o  Bohu  vždy  jako  o  Králi.  To 
neznamená,  že  jindy  není  Bůh  všemocným  králem.  Pouze  chceme 
zdůraznit, že v období mezi roš hašana a jom kipur je třeba pamatovat na 
nestrannost a spravedlnost Královského soudu.      (čerpáno 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
16.9.1741 - synod v Londýně: Pán Ježíš prohlášen vrchním starším v 
Jednotě bratrské
28.9.935 – ve Staré Boleslavi zabit svatý Václav, český kníže



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 
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 (červenec - září). 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); 
- 3. 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: 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 září:
4.9. -   br. Josef Mištera                    (kaz.st. Klatovy – br. Tomáš Živný) 
11.9. - br.f. Milan A. Satke (s VP)   (kaz.st. Klatovy – br.f. Milan A. Satke) 
18.9. - br. Oto Tichý                         (kaz.st. Klatovy – br. Oto Tichý) 
25.9. - br. Mirija Francouz               (kaz.st. Klatovy – br. Mirija Francouz)
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 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  žádné   setkání  staršovstva  plánováno  nebylo.  Příprava 
rekonstrukce věže se řešila průběžně, stejně tak další potřebné věci.
Oprava věže kostela začala stavbou lešení  v pondělí  22.  září.  Postupně 
bude provedena oprava fasády věže, opravy a výměny všech oken ve věži 
a také budou renovovány oba na věži umístěné kalichy.
Děkujeme všem, kteří se záležitostem okolo rekonstrukce věnují. A také 
všem, kdo přispěli, či se chystají přispět, finančním darem.
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 září: 
4.9. - br. Tomáš Živný (s VP)
11.9. - br. Tomáš Živný
18.9. - br.f. František Pavlis (s VP)
25.9. - br. Karel Cuchal



Kdyně na Šumavě

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

Zprávy ze staršovstva: 
Ve středu 7.9. 2011 se koná ve sborovém domě v 15h Kavárnička ( nejen) 
pro dříve narozené.  V pátek 9.9. 2011 od 18 hodin bude v našem sboru 
koncert ženského pěveckého sboru Canzonetta z Domažlic.
V  měsíci  září  budou  probíhat  odvlhčovací  práce kolem  sborového 
domu. V týdnu od 19.9. jste všichni zváni přidat svou ruku k dílu. Přesné 
informace, kdy je vaší pomoci nejvíce zapotřebí, vám ochotně sdělí ses. 
farářka Zapletalová ( tel: 732 971 981) a br. Altynski ( tel: 606 189 340)   
Sestra farářka bude mít na přelomu září a října dovolenou
Příští schůze staršovstva bude ve čtvrtek 15. 9. v 18 hod. 

Témata na přímluvy - naši nemocní, podpora práce ses. farářky, další 
směřování a růst sboru.
Pravidelná sborová setkání:
Biblické hodiny pro děti i pro dospělé se budou domlouvat během září. 
☺!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 září:
4.9. - ses.f. Daniela Zapletalová
11.9. - ses.f. Daniela Zapletalová
18.9. - ses.f. Daniela Zapletalová (s vysluhováním sv. Večeře Páně)
25.9. - zatím není domluven kazatel
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Slovo na závěr
Prázdninové  měsíce  bývají  příležitostí  k  pořádání  mnoha  velkých 
setkání. V tomto bodu nejsou ani křesťané vyjímkou. Skoro by se dalo 
říci,  že  prázdniny pro nás  začaly Křesťanskou konferencí  v Praze či 
Katolickou  charismatickou  konferencí  v  Brně  a  skončily  Světovým 
setkáním  mládeže  ve  Španělsku.  Mezi  tím  byla  spousta  větších  či 
menších  akcí.  V  našem  regionu  třeba  Celošumavské  shromáždění  s 
Alanem  Vincentem  a  s   kázáním  jeho  ženy  Ellen.  V  článku  Karla 
Cuchala si připomeneme, “jak to všechno začalo”.

Kde jiní končí, Bůh začíná - podle přednášky P. Zsolnaie na  KK v Praze.
Církev Kristova, ačkoli rozdělená, je nejvelkolepější organizace na světě.
Existuje téměř 2 tis.let a nejenže nezkrachovala, ale přežila více než jiné.
I když  jsou státy kde je na sestupu, celosvětově se jí daří dobře a má před 
sebou perspektivní budoucnost. Církev je živý organizmus. Co je živé, to 
musí být živeno a posilováno. Pokud nějaký sval neposilujeme (vč.mozku), 
postupně slábne a odumírá. V čem je její tajemství, jak přežije 21.století a 
co můžeme udělat my? Podívejme se na životní přeměny jednoho z mužů, 
který  byl  v  církvi  od  samého  jejího  založení,  na  apoštola  Petra.   Jeho 
působení můžeme rozdělit do několika částí:

I. Petr  byl  na  počátku  někým. Byl  Ježíšem  vybrán  jako  jeden  z 
rybářů. Zřejmě byl jejich mluvčím, vedoucím. Když Ježíš vybral své 
učedníky  ev.Marek  uvádí  Šimona-Petra  na  1.místě.  Osobně  viděl 
zázraky  i  ve  své  rodině.  To když  Ježíš  uzdravil  jeho  tchyni.  Byl 
rozhodný. Nechal sítě, loďky, příbuzné a známé a vydal se za tím 
komu začal důvěřovat. V tomto je nám dobrým příkladem. Neohlížet 
se nostalgicky do minulosti,  nevzpomínat jen na „lepší časy“, kdy 
nás byly plné kostely. Církev není konzerva ani kulturní památka. 
Pokud něco můžeme změnit tak je to dnes! Ježíš činí VŠE nové!

II. Petr následoval Ježíše se vším co měl a co dostal jako dary pro 
život. Každý z nás dostává nejméně jeden dar od Boha, ale většina 
dostává těch darů více.  Jde o to  abychom využili  všechny.  Nejen 
některé. Ty, co se nám hodí, ty které jsou více viditelné a budou více 
oceňované, obdivované, napodobované.  

III.Petr dovedl rychle a dobře rozlišovat. Poznal, že osoba Ježíše je 
hodna následování  a  rozhodl  se  rychle  a  správně.  I  my se  máme 
naučit  rychlému  a  správnému  rozhodování  a  rozlišování  vč. 
rozlišování  duchů.   Na  více  místech  Bible  čteme  varování  před 
falešnými proroky kterých bude na konci časů stále více. Ve světě i u 
nás vidíme rozpady sborů, rozvody v církvi, finanční a jiné skandály 



jako následky působení toho Zlého. 
IV.Petr byl autentický.  Autentičnost není nacvičená zbožnost stejně 

jako  církev  není  show,  nacvičené  divadlo.  Bůh  se  nebojí  našich 
otázek  ani  nestojí  o  naši  masku.  Bůh  stojí  o  společenství  a 
komunikaci s námi. Nejdříve nechtěl Petr od Ježíše ani nohy umýt, 
poté chtěl nejen ruce, ale i hlavu (J 13:9). Ježíše chránil s mečem v 
ruce (J 18:10).Byl také ve svém jednání hrdý, když rozhodně tvrdil, 
že za Mistra život položí (J 13:37). A pak ho zapřel. Kolikrát i my 
jsme „silní v kramflecích“ jen když o nic nejde! Kdyby šlo o život, 
zdali bychom jako Petr nezapřeli?

V. Petr činil pokání za svůj hřích - tehdy byl nikým. Ježíš mu nic 
nevyčetl, jenom na něho  pohlédl, to stačilo aby se rozpomenul na 
svůj slib.“Vyšel ven a hořce zaplakal”. Ježíš svým slovem a Duchem 
ani nám nic nevyčítá. Chce nám pomoci také v tom  rozpomenout se 
na naše  hříchy a  selhání  a  vzít  si  z  nich ponaučení.  Činit  pokání 
znamená obrátit se a jít, žít, rozhodovat se  jinak, jiným způsobem. 

VI.Petr  byl  praktický.  Církev  se  musí  zabývat  tématy,  která  lidi 
zajímají. Církev má být místem kam chodí lidi rádi, ne ze zvyku, z 
tradice, z povinosti, místem kde se cítí dobře. (Jako chlapi chodí do 
hospody či na fotbal a ženy do kavárny si popovídat)  Když se Ježíš 
delší dobu neobjevil, vrátil se Petr k tomu co uměl, k rybaření. 
      Když spatřili učedníci Ježíše na břehu, Petr byl první, který se k 
němu  z  vody  přebrodil  a  poslechl  co  Ježíš  nařídil.  Ježíš  s  ním 
neskončil. Nepotopil ho do „bahna hříchu“ ještě více, ale povzbudil. 
Prakticky  ukázal  jak  vypadá  odpuštění.  Jakoby  náhradou  za  trojí 
zapření se Petra třikrát ptá zda ho miluje. Odpuštění je dokonáno a 
zároveň  je  tu  nový  úkol.  „Pas  mé  ovce...následuj  mne!“  Dovedli 
bychom podobně jednat s někým kdo nás zapřel?
     Petr se stal hlavním organizátorem a mluvčím první církve. Kázal, 
křtil,  misijně  působil  a  nakonec  také  zemřel  na  kříži  (dle  tradice 
hlavou dolů).  Je hodně oblastí  kde jiní nebo zájem státu a dalších 
organizací končí.  Kde jiní končí, církev začíná. Kde je problém, 
tam je příležitost. Pro církev, pro sbory pro každého jednotlivce.
(Karel Cuchal, Merklín)      
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