
Sborový zpravodaj 
03/09  březen 2009 

Verš na březen
Milovati budeš bližního svého jako sebe samého. (3.Mojžíšova 19,18 K)

Úvodník
Jsme uprostřed postního období. Bývalo dobrou církevní tradicí, že to, co křesťan 
během půstu ušetřil na své spotřebě, to věnoval chudým a potřebným. Máme teď 
neobyčejně příhodnou možnost tuto dobrou tradici obnovit a držet. Jak si budete moci 
přečíst uvnitř tohoto zpravodaje, jsou tu zcela blízko nás naši bližní ve veliké nouzi. 
Na Plzeňsku žije ve veliké bídě mnoho rodin zahraničních dělníků z Mongolska. 
Podle toho, co jsem se o nich dozvěděl, jsou to lidé pracovití a skromní, kteří sem přišli 
za prací z podmínek těžko představitelné chudoby. Mají tu rodiny s malými dětmi. 
A teď se na ně všichni vykašlali - agentury, kterým zaplatili hrozné peníze za to, aby je 
sem dostaly, zaměstnavatelé, pro které byli jen o něco málo více než levnou pracovní 
silou zvyšující efektivitu výroby, a nakonec i stát, média i světské dobročinné instituce. 
Mají smůlu, jsou politicky i mediálně bezvýznamní. Kdo jiný by jim teď mohl pomoci 
jiný, než my, křesťané. Vždyť i náš Pán se zajímal právě o takové, z hlediska světa zcela 
bezvýznamné lidi. Avšak podle našeho vztahu k nim, projevenému i praktickou pomo-
cí  nás bude soudit. Sám to jasně řekl v podobenství o ovcích a kozlech.

Ladislav Zvolánek, Merklín

Modlitební témata 
•  nemocní
• služba dětem a mládeži v našich sborech

Liturgický kalendář:
1.3. - 1. NEDĚLE POSTNÍ INVOCAVIT (LITURGICKÁ BARVA FIALOVÁ)
Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. (1.Janova 3,8b)
8.3. - 2.NEDĚLE POSTNÍ - REMINISCERE (LITURGICKÁ BARVA FIALOVÁ)
Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli 
hříšní. (Římanům 5,8)
15.3. - 3.NEDĚLE POSTNÍ - OCULI (LITURGICKÁ BARVA FIALOVÁ)
Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. (Lukáš 
9,62)
22.3. - 4.NEDĚLE POSTNÍ - LAETARE (LITURGICKÁ BARVA RŮŽOVÁ)
Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá 
mnohý užitek. (Jan 12,24)



29.3. - 5.NEDĚLE POSTNÍ - JUDICA (LITURGICKÁ BARVA FIALOVÁ)
Syn člověka nepřišel, aby jemu slouženo bylo, ale aby on sloužil a aby dal svůj 
život na vykoupení za mnohé. (Matouš 20,28 K)

Judaismus: 
5.ADAR 5769 - 6.NISAN 5769
14.ADAR (10.BŘEZEN) - SVÁTEK PURIM - 
slaví se jako připomínka záchrany Židů žijících v perské říši v době krátce 
po zničení prvního chrámu Babyloňany. Všechny podrobnosti o této udá-
losti najdete v bibli v knize Ester.

Nejvyšší židovský soud (sanhedrin) stanovil Židům na 14.adar tyto povin-
nosti:

1. číst megilu - t.j. přečíst si dvakrát (ráno a večer) svitek knihy Ester 
a připomenou si tak události ve starověké Persii.

2. hostina - během dne je třeba uspořádat pořádnou hostinu na níž nesmí 
chybět víno, s nímž je purimový příběh pevně spojen (opilý král 
Ahašveroš vyhnal královnu Vašti, vínem posilněný král vyslyšel 
Esteřiny prosby).

3. mišloach manot (posílání porcí jídla) - alespoň dvě porce jídla či pití 
jednomu člověku, ať máme na purim všichni dostatek jídla a pití

4. matanot leevjonim (dary chudým) - dva dary alespoň dvěma chudým, 
aby i oni měli na purim, tak jako my, radost.

Nejznámnější purimovým zvykem je vždy dlouho očekávaný karneval, 
který často začíná už v synagoze při večerním čtení megily. Děti i dospělí 
se oblékají do   kostýmů a nasazují si často velmi bizarní masky. Nikdo 
při zmínce Hamanova jména nezapomene zadupat nohama či zabouchat  
pěstmi do stolu, aby „vymazal hříšníkovo jméno“, děti točí řehtačkami.
 Pro nás je poněkud zvláštní i příkaz opít se na purim tak, že nepo-
znám rozdíl mezi prokletým Hamanem a požehnaným Mordechajem. 
Každý dospělý by měl na purim vypít více vína než obvykle. Kdo nechce 
pít, měl by si na chvilku zdřímnout, aby také „nevěděl, kdo byl požehnán 
a kdo proklet“.Učenci se snaží vysvětlit hloubku tohoto příkazu poukazem 
na rozdíl mezi oslavou dobra a zatracením zla, ale na druhý den bolí hlava 
všechny bez rozdílu.
(Informace a zajímavosti v tomto oddílu čerpáme z internetových stránek federace 
židovských obcí ČR - www.fzo.cz)



Historický kalendář:
1.3.1457 - začátek Jednoty bratrské v Čechách
1.3.1566 - 2. helvetské vyznání
8.3.1422 - sťat Jan Želivský
20.3.1485 - Sněm v Kutné Hoře sjednal mír mezi husity a katolíky
28.3.1592 - zemřel Jan Ámos Komenský
 

Akce v březnu, aneb co připravujeme a kam jsme zváni:
• Ve dnech 8.-13.3. chystáme uspořádat v Merklíně sbírku na podpo-

ru zahraničních dělníků (především z Mongolska) ve spolupráci s 
Diecézní Charitou v Plzni.

• Hospicové hnutí v našem kraji - přednášku a besedu pořádá 
přeštický sbor spolu s přeštickou diecézní charitou - v úterý 10.3. 
od 18,00 hod v Komunitním centru v Přešticích.

• Beseda o Darwinovi a darwinismu - proběhne v pátek 13.3. od 
18,00 v Merklíně (pravděpodobně v malé modlitebně - Tichotově 
síni).

• Možnosti křesťanské služby v našem sboru (tedy sborová diako-
nie, péče o členy sboru) - setkání se členy PO křesťanské služby 
bude v Merklíně v pátek 20.3. od 18,00 hod.

• Presbyterní konference - tentokráte v Domažlicích - v sobotu 
21.3. od 9,45 - hostem dr.Novák, ředitel České biblické společnosti.

• Celošumavské ekumenické shromáždění - pořádá KS v Klatovech 
v neděli 22.3. od 16,00 hod - slovem poslouží br. kazatel Jaroslav 
Pospíšil z BJB v Teplé.

Modlitba za druhé lidi
Možná, že někdy, když se chceme modlit za někoho jiného, nevíme najed-
nou přesně jak. Taže tohle by nám mohlo pomoci:
1.Modlím se Pane, abys přitáhl (jméno) sám k sobě. (Jan 6,44)
2.Modlím se, aby ------- měl touhu tě poznat. (Skutky 17,27)
3.Modlím se, aby ------- slyšel Boží slovo a uvěřil mu. (1.Tesalonickým 2,13)
4.Prosím tě, aby se satanovi nepodařilo oslepit ------ vůči pravdě. (2. Korintským 4,4)
5.Duchu svatý, prosím tě, abys usvědčil ------- z jeho hříchu a abys mu dal vědomí 
nutnosti spásy v Ježíši Kristu. (Jan 16,8-13)
6.Prosím tě, abys někoho poslal sdílet s ------- evangelium. (Matouš *9,37-38)
7.Také tě prosím, abys dal mně, nebo někomu z mých bratří a sester, příležitost odva-
hu a správná slova ke sdílení pravdy s ------ (Koloským 4,3-6)
8.Pane, modlím se, aby se ------ odvrátil od svých hříchů. (Skutky 17,30-32)
9.Pane, modlím se, aby ------ vložil všechnu důvěru v Krista. (jan 1,12 a 5,24)
10.Pane, modlím se, aby ------ učinil Krista Pánem svého života, aby jeho víra zako-
řenila a aby ve víře rostl. (Římanům 10,9-10)

(Inge Šubrtová, merklínský sbor)  



Noviny z Radosti

Ve středisku Radost uživatelé a zaměstnanci plánují na pozdní zimu 
a pozdní jaro dvě rekreace. A sice 13.3. vyjíždíme na zimní rekreaci 
na Šumavě, vracíme se 20.3. Sněhové zpravodajství zatím vypadá slibně, 
a tak bezpochyby všichni bereme lyže.
 O trošku tepleji zní druhá plánovaná rekreace a to dovolená na Kré-
tě. Uskutečnit by se měla v druhé polovině května. 
Nežijeme, jak by se mohlo zdát, jen rekreací, ale i prací. Uživatelé cen-
tra denních služeb mají ve své dílně jako obvykle napilno. Mají několik 
zakázek, a tak výroba svíček, tkaných koberců a malovaných tašek se prak-
ticky nezastaví. Kromě plnění zakázek se pravidelně účastní téměř všech 
trhů a poutí v plzeňském kraji. 
 Důležité je zmínit, že uživatelé a zaměstnanci dílny připravují 
velkou akci na merklínskou pouť. V prostorách zámku budou vystavovat 
obrazy, prodávat výrobky, dokonce si zájemci mohou vyzkoušet tkát na 
jednom z  tkalcovských stavů. Budeme se na vás těšit.
 Další možnost, jak si zakoupit již zmiňované výrobky, je přímo 
v krámku v kostelní ulici. Otevřeno je každý všední den. 
Jste-li z Klatovska, máme pro vás potěšující zprávu, a sice druhou dílnu 
jsme otevřeli přímo na klatovském náměstní, v Divadelní ulici. Zakoupit 
si můžete balicí, barevně malovaný papír, papírové dárkové tašky různých 
velikostí (od tašky na láhev vína po taštičku na prstýnek), tkané tašky, a 
ještě mnohem víc. Jen neváhejte a přijďte, musíte ale vystoupat až do páté-
ho patra, ale stojí to za to. 
Středisko Radost chystá v červnu tradiční den otevřených dveří, a to 
ve všech našich službách, v domově na Radosti, v denním stacionáři v  So-
běkurech, v centru denních služeb v Merklíně, v v domově a v denním 
stacionáři v Klatovech i v denním stacionáři v Sušici. Bližší informace 
ještě včas upřesníme.
Na závěr bychom si dovolili mít k vám prosbu. Vzhledem k tomu, že 
středisko je nestátní nezisková organizace, jsou situace, kdy si mnohdy 
nemůžeme dovolit pořídit to co bychom chtěli, nebo potřebovali. Proto, 
kdyby jste měli a již nechtěli, nebo dokonce vyhazovali takové věci jako 
jakýkoliv nábytek, pohovky, ale i starší jízdní kola, prosím neváhejte 
kontaktovat naše středisko. Často starší věci využijeme, nebo si sami podle 
potřeb poupravíme. 

Za vaší laskavost a štědrost předem děkujeme. 



Co nového na Radosti
Z činnosti CDS-Merklín za měsíc únor:
12.2.  proběhl v Merklíně Valentýnský trh. Na náměstí obce prodávali 

klienti spolu se zaměstnanci výrobky určené k tomuto svátku (svíč-
ky,srdíčka, přáníčka, špejlíky a tkané výrobky).

14.2.  jsme prezentovali naše výrobky na Valentýnské módní přehlídce 
v Holýšově.

18.2.  klienti CDS Merklín navštívili Český rozhlas v Plzni. Zhlédli pro-
story studií a mohli sledovat práci moderátorů. Po tomto nevšedním 
zážitku jsme šli všichni na společný oběd.

19.2.  jsme se zúčastnili Maškarního bálu v místní sokolovně, který 
pořádala Speciální škola Merklín. Hudba, tanec a bohatá tombola 
udělala radost všem.

20.2.  jeli někteří klienti s rodiči nebo zaměstnanci střediska na 11. diva-
delní ples do Plzně.

 Během celého měsíce února klienti vyráběli výrobky smluvních 
zakázek a začínají připravovat sortiment výrobků pro velikonoční 
svátky.

(Anna Hladíková - vedoucí CDS Merklín)
Speciální škola Merklín
Novinky hledejte na www.specialniskolamerklin.cz

Výzva k solidaritě s pracovníky z Mongolska na Plzeňsku
Na Plzeňsku existuje několik lokalit (Plzeň, Tlučná, Zábělá), kde na uby-
tovnách žijí cizinci, kteří v důsledku hospodářské krize přišli o práci 
a jsou již týdny bez příjmů. Jedná se zejména o občany Mongolska. Situace 
na ubytovnách je kritická. Lidé zde žijí v zimě, o hladu a bez základních 
hygienických potřeb. Objevují se u nich vážné zdravotní problémy, ale 
nedosáhnou na zdravotní pomoc. Někteří z nich využívají nabídku české 
vlády k návratu do vlasti, jiní nesplňují stanovené podmínky nebo žijí 
v příslibu nového nástupu do práce, jehož termín agentury stále oddalují.
 Náš sbor se rozhodl reagovat na výzvu Poradního odboru křesťan-
ské služby naší církve a připojit k zajištění rychlé a účinné humanitární 
pomoci těmto lidem. Ve dnech 8.-13.3. provedeme sbírku, jejíž výtěžek 
věnujeme právě na tuto pomoc. Do sbírky bude možno přispět v neděli 
8.3. po bohoslužbách přímo v našem kostele a dále pak bude od pondělí 
9.3. až do pátku 13.3. k dispozici pokladnička v prostorách diakonie Ra-
dost v Kostelní ulici v Merklíně. Zároveň zorganizujeme sbírku potravin 
- termín a způsob shromažďování bude včas oznámen.
K dispozici je i sbírkové konto Diecézní charity Plzeň - 2648062/0300, 
variabilní symbol pro účelovou sbírku na pomoc Mongolům je 3040. 
Můžete kontaktovat i vedoucí charitní Poradny pro cizince 
Helenu Duchkovou (duchkova@dchp.cz,731 433 096)



Kdyně na Šumavě
Narozeniny v měsíci březnu oslaví
Jaroslav Nový Kdyně  1.3.1928
František Cziel Kdyně, 3.3.1962
Josef Holub  Kdyně 6.3.1936
Ladislava Andrsová Prapořiště 23.3.1944
Vlasta Kůtová Kdyně  29.3.1963

Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva (výběr nejdůležitějších)
• Staršovstvo oznámí Správě personálního fondu, že statutu misijního 

místa v příštích dvou letech nevyužije. Rozhodnutí je na základě 
ohlasu na oslovení farářů a jahnů - příchod faráře je totiž možný až 
právě v horizontu dvou let.

• Byla připravena smlouva k předání archivu.
• Příští setkání staršovstva ve čtvrtek 12.3.2009 od 18,00 hod - bude-

me připravovat výroční sborové shromáždění.
Témata na přímluvy 
naši nemocní, nový farář, budoucnost sboru

Pravidelné bohoslužby a shromáždění 
Neděle od 9,00  pravidelné bohoslužby 

   (1x měsíčně s vysluhováním Svaté večeře Páně)
Rozpis bohoslužeb na březen
1.3.   br. Zvolánek
8.3.   br. f. Šoltész (VP)
15.3.   bude domluveno
22.3.  bude domluveno
29.3.   br.f. Satke



Merklín
Narozeniny v měsíci březnu oslaví:
Jana Cinková (Šalomová)   4.3.1983
Petra Nováková Klatovy  5.3.1992
Bohumil Vaska  Buková  8.3.1929
Gabriela Nováková Klatovy  13.3.1990
Jaroslava Drozdová Merklín 13.3.1944
Ondřej Biľ  Buková 13.3.1998
Kristýna Wildová Merklín 13.3.1998
Věra Kaiserová Merklín  21.3.1958
Mariana Koudelková Stod 25.3.1941
Olga Pokorná Merklín 29.3.1951
Helena Hlůžková  Stod 31.3.1948

Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Výroční sborové shromáždění se bude konat po boho-
službách v neděli 15.3.2009

Zprávy ze staršovstva (výběr nejdůležitějších)
• Z důvodů časových kolizí různých akcí se sešlo staršovstvo v únoru 

dvakrát. Kromě 6.2. pak i 27.2. 
• Hlavním tématem byla příprava výročního sborového shromáždění 

a dalších sborových akcí - viz. samostatné info.
• Připravovalo se a pak hodnotilo pokácení stromů - blíže si přečtete 

v samostatném článku.
• Probírali jsme žádost z poradního odboru křesťanské služby o po-

moc zahraničním dělníkům (zejména z Mongolska), kteří se v Plzni 
a okolí dostali do velmi obtížné životní situace. Dohodli jsme se na 
způsobech pomoci, včetně určení sbírky v neděli 8.3. O dalším si 
opět můžete přečíst ve zvláštním článku.

• Byli jsme potěšeni informací, že přeštické staršovstvo souhlasí s tím, 
aby slavnostní ordinace presbyterů proběhla společně v našem kos-
tele, a to na svatodušní neděli 31.5. Jedná se o ses. Mišterovou, br. 
Mišteru a br. Francouze z přeštického sboru a br. Tichého ze sboru 
merklínského. všichni jmenovaní prokázali před komisí synodní 
rady potřebné znalosti a úspěšně tak složili požadované zkoušky. 
Gratulujeme!

• Z dozorčí rady střediska diakonie Radost jsme dostali informaci 
o návrhu na sloučení našeho, plzeňského a rokycanského střediska. 



Zatím nevíme žádné podrobnosti, ale už k samotné myšlence se 
vyjadřujeme jednoznačně nesouhlasně.

• Příští setkání staršovstva v pátek 27.3.2009 od 19,00 hod.
• Pokračuje sbírka na opravu kostelní věže a protože ne každý z vás 

se dostane v neděli na naše bohoslužby, rozhodlo staršovstvo, že je 
možné přispívat i formou převodu určité částky přímo na účet naše-
ho sboru - 218922032/0300 - pro rozlišení platby určené na opravy 
uvádějte variabilní symbol 1931.

• Stejnou formou je možné platit i salár, případně jiné dobrovolné 
příspěvky a dary - pro tyto platby uvádějte variabilní symbol 2009.

• Pokud by pro někoho z vás bylo snažší posílat platbu složenkou, 
ozvěte se prosím na některý z uvedených kontaktů.

Témata na přímluvy  
 naši nemocní, oprava kostelní věže (omítka, okapy), misie mezi 

dětmi a mládeží, služba dětem a mládeži, služba veřejnosti, služba 
Diakonie Radost

Pravidelné bohoslužby a shromáždění 
úterý   od 17,30  schůzky mládeže
pátek   od 16,00  biblická hodina pro děti 
pátek   od 18,00 biblická hodina pro dospělé 
neděle  od 9,00  pravidelné bohoslužby 

   (1. a 4. neděle s vysluhováním Svaté večeře Páně)
Rozpis bohoslužeb na březen
1.3.    br.f. Satke
8.3.  br. Cuchal
15.3.  br.f. Satke
22.3.  br. Zvolánek
29.3. br. Tichý

Kácení stromů
Jak si mnozí z vás jistě všimli, došlo na pozemku okolo našeho kostela 
k velké změně - k pokácení několika vzrostlých stromů. Jednalo se o akci 
dlouho připravovanou a po všech stránkách prodiskutovanou. a to tedy i 
po stránce odborné a bezpečnostní. Některé stromy byly už vážně napa-
deny hnilobou, další pak svými často padajícími větvemi byly ohrožením 
lidí, kteří procházejí po okolních komunikacích. 
 V pátek 20. února sešlo množství bratrů z našeho sboru, kteří 
vydatně pomohli. S obdivem jsme sledovali až akrobatické výkony bratra 
Veselovského ze sboru v Teplé, který  pokácel vybrané stromy.
Děkujeme ještě jednou všem, kteří pomáhali, jako i těm, kteří přijdou 
na plánované další brigády). Slibujeme, že pokácení stromů je jen začátek 
proměny naší zahrady v zahradu přehlější a hlavně krásnější. A budeme 
jen rádi, když i kdokoliv další přijde s nějakým nápadem nebo přímo 
určitou pomocí. 



Přeštice
Narozeniny v měsíci březnu oslaví
Libuše Jägerová Přeštice  10.3.1924
Miroslav Szewczyk Přeštice  10.3.1952 
Květuše Volfová Přeštice  14.3.1953
Miloslav Stehlík Přeštice  17.3.1932
Hynek Haimrle Přeštice  20.3.1991
Václav Bažant Přeštice  22.3.1935
Klára Boříková Dolce  25.3.2006
Karel Voler   Přeštice  27.3.1974
Marcela Šůsová Klatovy  30.3.1963

Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Výroční sborové shromáždění se bude konat po boho-
službách v neděli 22.3.2009

Zprávy ze staršovstva (výběr nejdůležítějších)
• Z důvodu chřipkové epidemie se únorové staršovstvo nekonalo. 

Sejde se v prvních týdnech měsíce března.
• Ze stejného důvodu se přesunuje i konání expedice Apalucha 

(víkend tatínků s dětmi v Horšovském Týně) - termín bude určen 
během března - zatím platí, že to bude někdy na jaře.

Témata na přímluvy 
naši nemocní, mateřské centrum, nová modlitebna, připravované akce
Pravidelné bohoslužby a shromáždění 
středa  od 18,00 biblické hodiny 
neděle od 9,00 pravidelné bohoslužby (2. neděli v měsíci dětská 

   bohoslužba  s vysluhováním Svaté večeře Páně)
neděle od 14,00 bohoslužby v Klatovech  (každou 2. a 4. neděli  

   v měsíci)
Rozpis bohoslužeb na březnu 
1.3.  br. Francouz
8.3.  br. Satke
15.3.   br. Zvolánek
22.3.   br. Satke
29.3.  bude domluveno



Z merklínské historie
Náboženství našich předků v dobách historických, zakládalo se na ctění 
sil přírodních. Bohoslužba vykonávána na posvátných místech v lesích a 
hájích. V život posmrtný bylo věřeno. mrtví pochováváni na rozcestích, 
v polích neb v lesích. Mrtvoly pohřbívány někdy celé, častěji ale páleny a 
popel s kostmi ukládán v mohylách se zbraní, šperky nebo jinými předmě-
ty zesnulého.
 Křesťanství počalo k nám pronikati z Němec. Tak již 1. března r. 
1845 pokřtěno v Řezně, kde byl biskupem sv Volfgang, 14 lechů s jich 
lidem. Má se za to, že lechové ti měli svá sídla mezi Domažlicemi, Klatovy 
a Plzní. O málo později i od východu přicházelo k nám křesťanství. Roku 
asi 874 přijal na Moravě kníže Bořivoj a manželka jeho Ludmila křest z 
rukou věrozvěsta sv. Methoděje. Následkem toho přilnula velká část náro-
da k této nové víře.
 Za nástupců Bořivoje rozmáhalo se křesťanství v Čechách dále, 
zakládány kostely a kláštery a roku 973 založeno biskupství v Praze. Zda 
chrámy v Merklíně, v Bijadlech a v Bukové také tehdy byly založeny, 
nelze zjistiti, leč okolnosti, že bukovský je zasvěcen sv. Jiří a bijadelský sv. 
Vavřinci, ukazují na značné stáří těchto.
(Úvod oddílu o náboženství v kronice Města Merklína z roku 1924).

Roku 1685 byl jižně od Merklína na hřebeni dnes zalesněného kopce 
založen židovský hřbitov. Pozemek hřbitova, mající zhruba lichoběžníko-
vý tvar, je obklopen značně schátralou kamennou ohradní zdí. množství 
pískovcových a žulových náhrobků z 18. až 20. století tu spolu se vzrost-
lou zelení vytvářejí neopakovatelnou scénerii, tolik příznačnou právě pro 
osamocené židovské hřbitovy.
 Tolik o židovském hřbitově z kapitoly „Historie“ na stránkách 
www.merklin.cz. Je ale určitě dobré připomenout, že merklínský židovský 
hřbitov je součástí tzv. „Židovské cesty na Plzeňsku“ a informace o něm 
tak dostává mnoho zahraničních turistů, zvláště těch s židovskými koře-
ny. My můžeme zvídavým zájemcům jen doporučit podívat se na webové 
stránky www.jewish-route.eu



Pár otázek pro postní dobu
S příspěvkem o solidaritě se zahraničními pracovníky může možná tak 
trochu souznít i pár myšlenek z materiálu, který pro postní období poslal 
do sborů naší církve Jiří Nečas, předseda komise pro otázky životního 
prostředí při SR ČCE.

• Co pro mne znamená půst?
• Je to nemoderní, historický, požadavek, kterým se nezabývám?
• Je to něco, co se snad týká druhých, toleruji to, ale sám nemám po-

třebu se nějak připojit?
• Cítím se svobodný od podobných požadavků, nemají pro mne jako 

pro křesťana význam?
• Je to konání, kterým se nemám čas zabývat, ale cítím svůj dluh?
• Je pro mne období půstu časem, kdy se chovám šetrněji, citlivěji, 

mám méně požadavků, uvědomuji si blahobyt a přebytek svého 
běžného života?

• Je to osobní šance, jak se očistit, otevřít, odhodit nepotřebné?
• Je to hluboká a upřímná příprava na radost, kterou přináší veliko-

noční jitro?

Vztah ke stvoření vzhledem k situaci ekologické krize má zcela konkrétní 
rozměry v naší skromnosti. Přijměte následující informace jako inspiraci 
na cestě k této skromnosti:

1. Dostupné zásoby ropy nejsou nevyčerpatelné.
2. Množství aut nejen u nás prudce vzrostlo. A s ním i znečištění ži-

votního prostředí, zdravotní a sociální problémy. Nestal se z našeho 
elegantního služebníka těžko ovladatelný pán?

3. Nakupujeme kvanta rafinovaně předpřipravených a zabalených po-
travin.Běžné potraviny dovážíme ze vzdálených míst. Produkujeme 
množství odpadů. Je to opravdu nutné?

4. Den bez masa považujeme za zvláštní.
5. Pro běžné pití nakoupí průměrný Čech hektolitry balených vod. 

Voda z kohoutku je však většinou na stejně dobré úrovni.
6. V zimě přetápíme a v létě přechlazujeme své domovy a pracoviště.
7. Předčasně se zbavujeme starých věcí a kupujeme nové.
8. Vymýšlíme rafinované formy pohybu, stravy, zábavy, života - aby-

chom přesyceni objevovali blahodárnost chození pěšky na čistém 
vzduchu, blahodárnost chleba a vody, klidu, ticha, zpěvu ptáků a 
stínu stromů. Abychom se nejvíc radovali z dobrého slova, podané 
ruky, chápavého pohledu, přátelských vztahů.

Boží požehnání do příštích dnů a týdnů!
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Hudba a my, křesťané
Možná si říkáte, že moderní muzika do „vážného církevního zpravodaje“ 
nepatří, ale nenechte se mýlit! Hudba vždy byla, je a bude důležitou sou-
částí kolesa, které křesťany pohání vpřed - totiž víry.
 Ve spoustě sborů se objevují chvály - moderní písně. Uctívání, ra-
dostné vyznání i naděje... Bolesti, které máme kam složit. 
 Taková je moderní křesťanská hudba. Plná emocí, vyznání, holivé 
víry, naděje, lásky… Jsou to chvály, je to i nářek hledajícího, zoufalého 
člověka. Jsou to písně zobrazující vztah Boha k lidem. Jejich autoři a in-
terpreti mají společných mnoho věcí - například víru a touhu ukázat Boha 
ostatním, ať už jde o rockovou, popovou či dokonce metalovou a hiphopo-
vou muziku.
 Hudba je totiž nesmírně důležitá. V době, kdy lidé nemohli o víře 
mluvit, alespoň zpívat. Pro mladé lidi je moderní hudební křesťanská 
scéna opravdu jakýmsi přibližovadlem k Bohu. Ale nemusí to být pouze 
mládež, kdo poslouchá :)
Nu a aby každý z vás mohl zjistit, jakáže muzika by se mu mohla líbit, 
je tu malý přehled :)
Pro tento měsíc - pro začátek - je ideální tzv. power praise, kam se dají za-
řadit hlavně chvály. Je to muzika příjemná na poslech, a ač třeba nemusíte 
rozumět slovům, pohladí po srdci.
Z českých kapel doporučuju Bét-el, Worship, i když možná zahraniční 
muzika je zajímavější. Stephen L. Curtis, Michael W. Smith, Hillsong, 
Casting Crows, Matt Redman a další.
A abyste se celý měsíc nenudili, nalaďte si na www.radio7.cz pořad Po-
hovka, kde máte každý týden ve čtvrtek ve 20.00 povídání o jednom 
vybranéminterpretovi křesťanské muziky :)
A propos - 28.3.2009 se v Plzni v Církvi adventistů (Doudlevecká 31, Pl-
zeň) od 18 hodin Gospel bohoslužba, což může být velice zajímavé a obo-
hacující po stránce duchovní i hudební :)
http://www.tog.cz/koncerty/113

Pq :D, Merklín


