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Sborový zpravodaj 
05/09  květen 2009 

Verš na květen
Nemůžeme nemluviti toho, co jsme viděli a slyšeli. (Skutky 4,20 K)

Úvodník
Stále jsem ve velikonočním období, které podle církevní tradice končí až poslední 
květnovou neděli Svatky seslání Ducha svatého - Letnicemi. V Bibli je toto období na-
plněno především vyprávěním o tom, jak se Ježíš setkával s učedníkz, jak je utvrzoval 
ve víře ve své vzkříšení, ujišťoval je o své lásce přítomnosti až do skonání věků. I pro 
nás by každý den nebo alespoň neděle v tomtot období mohly a měly být slavnostním 
připomenutím toho, že Pán Ježíš skutečně žije, že je s nám, nám blízko. On se od 
té doby nezměnil. Jen se změnila doba a společnost, která se nás snaží přesvědčit o 
opaku. Nedejme se! Pán Ježíš je naše jediná Cesta, Pravda i skutečný život. Bez Nej, 
bez Jeho vzkříšení není naše víra k ničemu! Kdo nevěří Kristu, Kristovu vzkříšení  
a nazývá se  „křesťanem“, klame sám sebe. Nikdy totiž nemůže před Kristem vyznat 
„Můj Pán a můj Bůh!“ a nemůže z Jeho rukou přijmou odpuštění hříchů a spásu.

Ladislav Zvolánek, Merklín

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

Liturgický kalendář:
3.5. -  NEDĚLE JUBILATE (LITURGICKÁ BARVA BÍLÁ)
Kdo je v Kristu, je nové stvroření. Co je staré pominulo, hle je tu nové! (2.Korintským 
5,17)
10.5. - NEDĚLE CANTATE (LITURGICKÁ BARVA BÍLÁ)
Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť jest divné věci učinil. (Žalm 98,1 K)
17.5. - NEDĚLE ROGATE (LITURGICKÁ BARVA BÍLÁ)
Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. 
(Žalm 66,20)
21.5. - NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ (LITURGICKÁ BARVA BÍLÁ)
Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. (Jan 12,32)
24.5. -  NEDĚLE EXAUDI (LITURGICKÁ BARVA BÍLÁ)
Hospodine, slyš můj hlas, když volám, smiluj se nade mnou, odpověz mi! (Žalm 27,7)
31.5. - SVATODUŠNÍ NEDĚLE(LITURGICKÁ BARVA ČERVENÁ)
Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. (Zachariáš 4,6)
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Judaismus: 
7.IJAR 5769 - 8.SIVAN 5769
6.SIVAN (29.KVĚTEN) 
BIBLICKÝ POUTNÍ SVÁTEK ŠAVUOT - OSLAVA DAROVÁNÍ TÓRY

ČTYŘI JMÉNA

čtyři jména svátku vypovídají o jeho aspektech
1. chag hašavuot - svátek týdnů
sedmkrát sedm dní příprav od východu z Egypta po darování Tóry na hoře 
Sinaj, hlavní téma svátku
2. chag hakacir - svátek žní
dozrávání pšenice, hlavní zdroj obživy člověka, hospodářský aspekt svátku
3. chag habikurim - na památku prvních plodů
které bylo povinností v tomto období přinést do chrámu ze sedmi plo-
din,kterými je země Izrael proslavena z pšenice, ječmena, vína, fíků, 
granátových jablek, oliv a datlí
4. aceret - obdoba šmimi aceret po sukot
završení svátku pesach, doplnění osobní svobody o svobodu duchovní 
přijetím Tóry

Tóra a Izrael:
Podle midraše byl svět stvořen s podmínkou, že Izrael 6. sivanu přijme 
na Sinaji Tóru. Proto se v první kapitole Tóry píše: „.a byl večer a bylo 
ráno ten den šestý“
 Jaký šestý den zdůrazňuje zájmeno „ten“? Šestý den měsíce sivan, 
kdy se rozhodne, bude-li svět uchován, nebo se vrátí do stavu pusta a 
prázdna jako před začátkem stvoření.
 Podle jiného výkladu nabízel Bůh nejdříve Tóru jiným národům. 
Jišmael, syn Abrahama a služebné Hagar, odmítl, protože se nechtěl vzdát 
krádeží.
 Ezau se odmítl vzdát zabíjení a Lotovi potomci si nedokázali před-
stavit svůj život bez smilstva. Jen Izrael nabídku neodmítl. Naopak. Přijal 
Tóru bezvýhrad se slovy: Naase venišma. (budeme tak konat a budeme se 
učit)
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Poušť a hora Sinaj
Tóra nebyla dána izraelskému národu v Himalájích ani na žádné jiné 
vyjímečně vysoké hoře. Hora Sinaj se svou výší patří do kategorie  „hor 
obecných - obyčejných“. Přesto byla právě ona vybrána za místo darování 
Tóry. To abychom se poučili, že s povyšováním a pýchou to daleko 
nedotáhneme ani v životě, a ještě méně ve studiu. Za většinou úspěchů 
lidstva stojí každodenní práce a píle „obyčejných“ lidí. 
 Ani okolí hory Sinaj neláká poutníky k usídlení se. Kam oko do-
hlédne jen samá poušť. Však také člověk, který se rozhodne stát se učen-
cem Tóry, musí projít mnohými úskalími a často se musí omezit ve svých 
tužbách po kariéře a snadném životě. 
 Ještě jedno poučení si můžeme odnést z pouště u hory Sinaj. Tak 
jako poušť je územím nikoho, nikomu nepatří, tak ani Tóra nikomu nepa-
tří. Každý z ní může čerpat její „živou vodu“ a nikdo mu v tom nemůže 
bránit.
(Informace a zajímavosti v tomto oddílu čerpáme z internetových stránek federace 
židovských obcí ČR - www.fzo.cz)

Historický kalendář:
1.5.1904   zemřel Antonín Dvořák, český skladatel vážné hudby
18.5.1432   chebský soudce rozhodl, že ve sporu o víru je rozhodující 

Písmo
23.5.1618   pražská defenestrace - začátek stavovského povstání
27.5.1564   zemřel Jan Calvin, švýcarský reformátor
30.5.1416   v Kostnici upálen Jeroným Pražský
 

Akce v květenu, aneb co připravujeme a kam jsme zvá-
ni:
• 5.5. začne výstavou v Holýšově akce nazvaná „Měsíc s Radostí“. Vy-

vrcholením bude slavnostní bohoslužba v neděli 7.6. v merklínském 
kostele.

• Akcí mezi těmito dvěma datumy je mnoho. Sledujte zprávy přímo 
z Radosti. O nejbližších budete vždy informováni i v pravidelných 
ohlášeních při nedělních bohoslužbách.

• KS Klatovy pořádá v pátek 29.5. od 20,00 setkání s podtitulkem 
„Muž se špatnou minulostí“. V letním kině bude hostem br. Carlos 
Jiménez - kazatel, který v 50. letech působil v Kolumbii jako komu-
nistický partyzán. Bude vyprávět o tom jak Bůh skrze Ježíše Krista 
zcela změnil jeho život.

• V neděli 31.5.2009 proběhne v Merklíně slavnostní ordinace čtyř(!) 
nových ordinovaných presbyterů. Do služby budou br. synodním 
seniorem Rumlem uvedeni ses. Mišterová, br. Mištera, br. Francouz 
a br. Tichý. Organizace akce je v jednání. Vše se jistě včas dozvíte.

• Stejně tak se zajisté včas dozvíte i o všem dalším, na co zde teď bylo 
zapomenuto.
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Z Radosti trochu jinak - Zamyšlení a poděkování
Její jindy roztěkané a uhýbavé oči na mne teď hledí upřeně velmi dlouho. 
Ani nepohne víčky. Jako by zoufale prosila: „Už mi uvolněte ty ruce z kur-
tů! Jsem přece autistka. Vždyť víte jak je pro mne nesnesitelné takovéto 
omezení.“ 
 Myslím, že moc nechápe, že je to pro její dobro. Aby si nemohla
strhnout kanylu připravenou pro infuzi. A plenu. A cévku, ze které jí 
postupně odtéká moč do sáčku zavěšeného k jejímu nemocničnímu lůžku.  
 Naštěstí už její moč není černá ani hnědá, ale žlutá tak, jak má být. 
Ale i přesto je ještě spousta otazníků, co bude dál. S jejím zdravím, živo-
tem …
Třiapůl roku jsem každodenním pozorovatelem, případně pomocníkem, 
jejího zvláštního autistického života ve stacionáři, ve kterém proplouvá 
životem podle svých přesných pravidel, rituálů, zvláštnůstek a řádů. Můj 
syn je také autista. Ale každý z nich má ty své rituály, zvláštnůstky, pravi-
dla a řády odlišné, jakoby ušité na míru jejich jistotám a pocitu bezpečí. je 
těžké jim porozumět.  Jak by jim mohl rozumět nemocniční personál?
 V době, kdy už nebyla přikurtovaná k nemocničnímu lůžku a mohla 
se pohybovat po pokoji, tedy pokud ji to dovolila její zesláblá a snadno 
unavitelná tělesná schránka, vyšla jsem z pokoje zeptat se na něco zdravot-
ní sestřičky. Po chvíli jsem za sebou zaslechla ťapkavé zvuky a opakující se 
volání: „Kam šla Jiřina? Kam šla Jiřina? ...“
 Otočila jsem se a spatřila křehkou, bosou, rozcuchanou, ťapkající 
osůbku v noční košilce, se zoufalým výrazem na tváři. trvalo to jen chvil-
ku, ale ta úleva v jejiích očích, když mě našla, se snad ani nedá popsat. 
tento kratičký moment mi nadlouho zůstane v paměti.

A proč to celé píšu???
Chtěla bych nejen jako zaměstnanec, ale i jako rodič, poděkovat Středisku 
Diakonie Merklín za to, že umožnila, a doufám že i v budoucnu v podob-
ných případech umožní, asistenci u našich klientů při pobytu v nemocni-
ci. Asi těžko se dá popsat, jak přítomnost blízkého člověka může být pro 
našeho  klienta, i pro nemocniční personál, důležitá.
 Vlastně děkuji i za příležitost, kterou jsem, spíš díky shodě náhod, 
dostala a mohla tak toto prožít. Pobyt v nemocnici za daných okolností 
byl i pro mne v mnohém zvláštní, zajímavý, emotivní a možná i inspirují-
cí k mnohým úvahám a zamyšlením. Asi nejvýraznější myšlenka, která se 
mi neustále vkrádala do podvědomí, se točila jako ve spirále okolo tématu 
„Kde je vlastně hranice mezi profesionálním přístupem, správným (určitě 
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profesionálním) nadhledem a obyčejnou normální lidskou účastí?“
Pakliže jste měli trpělivost a dočetli až sem, děkuji za pozornost. 
Jiřina Urválková

Základní škola speciální v Merklíně
Velkým tématem ve škole je v současné době příprava a tvorba projektu 
na přestavbu naší školy. Dosavadní prostory jsou nevyhovující. Největší 
místnost, která v současné době ve škole je, měří 20 m2, slouží jako třída 
pro 8-9 větších žáků. A při některých činnostech se do této třídy musí 
vejít až 20 lidí.
 V šatně se žáci převlékají mezi kočárky a vozíky. Do jídelny chodí-
me na etapy. Zvětšením prostor se ale hlavně zkvalitní výuka, zkvalitní 
se veškerá práce s žáky s těžším postižením. V neposlední řadě můžeme 
i rozšířit kapacitu školy. 
 Největším zádrhelem jsou (jako u mnohého) finance. o větší část 
peněz žádáme Evropskou unii, naše škola se ovšem musí na projektu také 
finančně podílet. Zde je nám jasné, že s žádostí nebudeme sami. Naše paní 
ředitelka vynaložila již spoustu sil na všech přípravách, a tak nejen kvůli 
žákům, ale i kvůli ní, si přejeme zdar tohoto cíle.
 Ve škole se přehoupl školní rok do své druhé poloviny. Kromě 
finišování v plnění naplánovaných úkolů ve vzdělávání nás čekají i mnohé 
akce. Výlety do přírody, sportovní akce (olympiáda, den se softballem, ...), 
kulturní akce a v neposlední řadě škola v přírodě, která bude ukončením 
tohoto školního roku.
 Všichni vyučující pilně pracují na novém Rámcovém vzdělávacím 
programu, který musí mít každá škola, a kterým se musí řídit ve výuce. 
Po základních školách padl tento úkol i na naše speciální školy. Po trp-
kých začátcích nevědomosti, jak to má vlastně vypadat, a po vyhledávání 
různých dokumentů a příruček, jsme se poctivě pustily do práce. Je to 
úkol na delší dobu, ale pevně věřím, že termín splnění stihneme bez pro-
blému.

Michaela Wildová.  
Co nového na Radosti
Opakovaně bzchom vás chtěli pozvat na měsíc s Radostí. 

Kdy a kde:

5. – 8. května v domě kultury v Holýšově
18. – 20. května v domě kultury v Horšovském Týně
1. – 7. června na zámku v Merklíně
Je nutné připomenout že právě 6. a 7. 6. probíhá merklínská pouť.  
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Kdyně na Šumavě
Narozeniny v měsíci květenu oslaví
Anna Menzová  Dobříkov  1.5.1928
Oldřich Tichý  Běhařov  1.5.1926
Anna Sandlová  Kout na Šumavě  4.5.1957
Miroslav Nový  Kdyně  5.5.1960
Hanuš Tichý  Běhařov  5.5.1927
Josefa Jakubíková  Kout na Šumavě  15.5.1931
Jindřiška Stadtherová  Kout na Šumavě  19.5.1934
Miroslav Nový  Kdyně  28.5.1930

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. 
• Personální fond fond v roce 2009 platit nebudeme - máme přeplatek 

40.000,- Kč, který se pokusíme získat zpět.
• Zakoupena elektrická sekačka.
• Dar od JJ musí být vyčerpán a vyčerpání doloženo do června 2009. 

Jinak je třeba zažádat o prodloužení termínu.
• Příští setkání staršovstva - termín bude domluven.

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 květen
5.4.  Květná neděle  br. f. Vokoun
12.4. Velikonoční neděle br. f. Šoltész (VP)
19.4.      bude domluveno
26.4.     bude domluveno
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Merklín
Narozeniny v měsíci květenu oslaví:
Jana Zvolánková Merklín  10.5.2007
Petr Mikula   Merklín  11.5.1982
Albína Dědičová Stod  14.5.1922
Petr Šalom   Merklín  16.5.1989
Tomáš Urban Kloušov  27.5.1947
Alena Zahrádková Holýšov  29.5.1949

Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva (výběr nejdůležitějších)
• Posunem konání staršovstva do „normálního“ termínu, t.j. první 

pátek v měsíci, došlo k tomu, že za duben není o čem informovat, 
neboť dubnové staršovstvo bylo v na konci března a další je až začát-
kem května.

• Snad jen něco z toho, o čem se bude jednat. Kromě obvyklých 
hospodářských záležitostí a oprav budovy kostela to bude povídání 
o návštěvě sboru z Nittenau (červen), akcích střediska Radost (měsíc 
s Radostí) a ordinačním shromáždění (31.5.). A jistě dojde i na mno-
hé další.

• 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 na-
šeho 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)
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Rozpis bohoslužeb na květen
3.5.   br.f. Satke
10.5.   br. Cuchal
17.5.  br.f. Satke
24.5. br.f. Vokoun 
31.5.  br. Tichý
 Slavnostní ordinace nových ordinovaných presbyterů z Přeštic  
 a Merklína

Sborový život v březnu:
• Ústředním bodem života ve všech třech sborech byly Velikonoční 

svátky. Nejprve příprava na ně, pak samotné jejich slavení a v nepo-
slední řadě i pak využití načerpané radosti a povzbuzení do dalšího 
(nejen) sborového života.

Ale kromě toho jsme stihli i ledacos jiného.
• V Přešticích byl 7.4. miniseminář o PR s br. Karlem Šimrem - velice 

podnětné setkání, věříme že poznatky dokážeme využít.
• Na velikonoční pondělí jsme v Merklíně uvítali dva vzácné hosty 

- korejského misionáře br. Jong-Sil Lee a faráře sboru luterské ev. 
církve z Prahy br David Jurech

 Dozvěděli jsme se něco o tom, jak křesťanství přišlo do Koreje, ale 
taky, a to hlavně, mnoho důležitého o tom, jak nás vidí člověk od-
jinud. A snad jsme i my našim hostům pověděli něco posilujícího. 
Příslib dalších návštěv to alespoň naznačuje.

• V pátek 24.4.2009 byla v Merklíně opět poněkud netradiční bib-
lická hodina. Výklad knihy Skutků byl tentokrát nahrazen malým 
povídání o životě a díle švýcarského reformátora Jana Kalvína 
- v červenci uplyne 500 let od jeho narození. Bylo to velmi zajímavé 
a br.f. Satkemu patří poděkování.
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Přeštice
Narozeniny v měsíci květenu oslaví
Radek Guttwirt  Přeštice  7.5.1968
Žofie Šerá   Dolní Lukavice  15.5.1934
Jaroslava Ptáková  Nýrsko  18.5.1923
Blažena Hořká  Zelená Hora  20.5.1942
Ladislav Bořík  Dolce  22.5.1977
Marta Týmlová  Přeštice  24.5.1931
Josef Kohout  Skašov  25.5.1921
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva (výběr nejdůležítějších)
• V měsíci dubnu byli členové staršovstva sužováni postupně mnoha 

různými chorobami, případně byli pracovně velmi vytíženi. 
• Staršovstvo se tedy nemohlo sejít v usnášeníschopném počtu. Prů-

běžně se řešily jen věci nutné pro normální chod sboru.
• Termín setkání v květnu bude domluven dle aktuální situace.

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 květen 
3.5.   br. Francouz
10.5.   br.f. Satke
17.5.  ses. Mišterová
24.5.  br.f. Satke
31.5.  br. Mištera
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Z merklínské historie
Osvobození Merklína
Došlo k němu v neděli 6.května 1945 v dopoledních hodinách. Kolona 
Shermanů, nejznámnějších amerických bojových tanků, přijela po staň-
kovské silnici. Hned při vjezdu byli vojáci na nich vítáni s bezprostřední 
radostí a srdečností. Muži, ženy a mládež je zdravili mávajíce čepicemi 
a šátky. Na náměstí, kam dojeli, již bylo plno lidí (motory tanků bylo sly-
šet z velké dálky). Uvítala je zde paní Ilona Pállfyová.
Merklín definitivně opustili 14.září 1945.

Školství
Literní vzdělání rozšířilo se teprve zavedením křesťanství v IX. stole-
tí. Prvními učiteli byli kněží, kteří z vlastního popudu vyučovali zprvu 
ve chrámě modlitbám a zpěvu církevnímu, později na faře nebo tvrzích 
a hradech pánů literně děti předních rodin. Potom stavěny, zpravidla blíz-
ko samého kostela, chaloupky skromných rozměrů pro účely vyučovací. 
V Merklíně taková chaloupka neboli škola stávala naproti kostelu po pra-
vé straně cesty k Soběkurám v místech nynější školní staré zahrádky. Tam 
bydle i učitel. 
 Kněží znenáhla zhošťovali se vyučování a svěřovali je osobám svět-
ským, které při chrámu zpěv řídily a odtud latinským jménem Cantores 
(kantor = zpěvák) zvány byly.
 V Merklíně býval škola již v dobách předhusitských. Rozbroji husit-
skými vzala za své, po nich obnovena a ve válce 30tileté opět zanikla.
 Ve století XVI. byla zde nějakou dobu škola českých bratří Boleslav-
ských. Začátkem XVII. století přichvátala zhouba katastrofy bělohorské, 
která zničila utěšeně rozkvetlý sad českého školství.
 V roce 1715 postavena školní budova ze dřeva, tam kde nynější bu-
dova obecné školy se nalézá.
(čerpáno z pramenů na www.merklin.cz - zájemcům o historii lze vřele doporučit 
zejména Kroniku města Merklína z r. 1924)

Přečetli jsme:
Nový objekt kukturního, volnočasového a křesťanského centra by mohl 
do roka vyrůst v plzeňské městské části Skvrňany. Přízemní stavbu, jejíž 
vnější tvar je inspirován trupem lodi a vnitřní uspořádání tvarem ryby, 
zde chystá na pozemku v Malesické ulici vybudovat Církev adventistů 
sedmého dne. 
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Centrum by sloužilo nejen pro náboženské účely, ale i pro aktivity široké 
veřejnosti. ČTK o tom informoval duchovní sboru Michal balcar.

(www.christianpost.cz  29.4.2009)

V rámci výzvy „Dost“ se v neděli 3.5.2009 jako reakce na čin, jehož obětí 
se stala romská rodina ve Vítkově, uskuteční na jedenácti místech v České 
republice protestní shromáždění. Biskup Václav Malý, předseda rady lusti-
tia et pax České biskupské konference, vydal k této příležitosti prohlášení:
„Jsem znepokojen narůstajícími agresivními projevy některých politic-
kých stran a uskupení, namířenými proti menšinám v naší vlasti, v po-
slední době především proti Romům. Vyjadřuji solidaritu se všemi, kdo se 
pokojnými a zákonnými prostředky postaví proti tomuto nebezpečnému 
trendu a zastanou se postižených. Církev není lhostejná a v tomto úsilí 
stojí na straně všech lidí dobré vůle.“

(www.christnet.cz 29.4.2009)

Doporučujeme:
• Pokud hledáte inspiraci pro práci s dětmi, podívejte se na stránky 

www.timdvadva.net. Najdete tam spoustu různých nápadů, návodů 
ale i odkazů k dalším zajímavostem. A co hlavně, jsou to stránky, 
kde i samotné děti najdou zábavu - hry, kvízy, hudbu apod., vše on-
-line. Určitě zkuste!

Řádky z Francie
Většina z těch, kdo mě znají, vědí, že v mém životě a v životě mé 

rodiny nastavává veliká změna. Dostal jsem práci ve městě Nantes, což je 
bývalé hlavní město Bretaně, kousek od Atlantiku. Co je podstatné, leží 
ve Francii. Město znám z loňska. Hodně se mi tu líbilo, ale nikdy by mě 
nenapadlo, že bych tu mohl trvale pracovat. Pořád se ptám, zda mě Bůh 
sem vede. Odpověď však začíná být čím dál zřetelnější, posuďte sami.

Začnu však trochu ze široka. Byl jsem sem povolán jako databázový 
specialista. Což je práce docela fajn. Dobrá je i parta v práci. Sice jsem tam 
úplným seniorem, bezkonkurečně nejstarším pracovníkem v celém vel-
kém odboru informačních technologií (IT dále) a jediným pracovníkem, 
který (zatím) neumí pořádně francouzsky. Na toho seniora  jsem však 
v téhle branži skoro zvyklý. 

O pracovní atmosféře a zvycích napíšu příště. Teď bych se chtěl podě-
lit o to zvláštní, kde zřetelně vidím Boží ruku.

První pořádné překvapení bylo, že jsem našl Francouzku, která mluví 
česky. Kromě toho je velmi ochotná mi pomáhat, češtinu přímo miluje a 
užívá si možnosti se bavit česky. Její existence v tomto skoro půlmilióno-
vém městě rovná zázraku. Pomohl mi ji najít můj šéf a přítel Eric (který 
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asi nejvíce může za to, že tu jsem). Jenže ani on netušil, že umí česky! 
Druhé překvapení jsem zažil, když jsem přišel do babtistického sbo-

ru, který mám kousek od místa, kde bydlím. Byl jsem přijat velice hezky. 
Navíc je tu pastorem Američan z Virginie. Takže jsem se bez problému 
domluvil anglicky s ním a pak i s několika členy jeho sboru, kterým mě 
obratem představil. Jeden z nich dokonce byl i se svou manželkou v Praze 
na kongresu. A jeto to profesor informatiky. Před společným jídlem zpíva-
li „Za chleba dar, za díla zdar buď tobě, Bože dík!“ Samozřejmě francouz-
ky, ovšem přeložené z angličtiny, jak jsem se pak dozvěděl. A to hodně 
nedávno.

S bratrem pastorem jsem měl ještě jedno setkání abylo to opravdu 
povzbuzující. Zajímavé je, že pokud bych do sboru jen přišel a zase odešel 
bez pokusu navázat kontakt, vůbec nic by se nestalo. Stačilo se však jen 
ohlásit bratru pastorovi a pak už šlo všechno jako na drátku. Shromáždění 
bylo veliké a slavnostní (byl při něm křest jedné arabské dívenky). Přesto 
si na mě pastor i jiní našli na mě čas. Cítil jsem se úplně přirozeně. ro-
zumněl i písničkám (promítají je na přední stěnu).  Byl jsem pozván i na 
společný oběd. Tohle setkání bylo pro mě opravdu veliké povzbuzení.

Zajímavě se vyvíjejí i další věci, jako je třeba škola pro naše rodinné 
teenagery. Byla mi doporučena škola s velmi dobrou pověstí. Je to soukro-
má katolická škola založená sestrami z řádu sv. Voršily. Vůbec je nevy-
vedlo z míry, že moje dcery jsou Češky a že jsou „les grandes debutantes“, 
čili totální začátečníci. Tak na to jsem opravdu zvědavý! Ve středu mám 
schůzku s ředitelem školy. Je to angličtinář, takže i komunikace bude 
jednodušší. 

Vlastně za tu krátkou dobu, co tu jsem, a při mizerné znalosti fran-
couzštiny (hezky se poslouchá, ale mnohem hůře se jí rozumí), jsem tu 
našel už celou řadu slibných kontaktů. Teď ještě zbývá najít vhodný dům 
a zodpovědět otázkum jak je to s přídavky na děti a pod.

O to však příště.
Prosím, modlete se všichni, kdo nás znáte, o vedení a moudrost i 

o správné rozpoznání Boží vůle pro naši rodinu. Je moc důležité, aby si 
nás tu přál právě ON. Děkuji předem.

Láďa Zvolánek, tč. Nantes
Sborový zpravodaj
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