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Sborový zpravodaj 
12/09  prosinec 2009 

Verš na prosinec
Budete požehnáním až vás zachráním. Nebojte se! Jednejte rozhodně! 

(Zachariáš 8,13)

Úvodník
Jednou z největších zvláštností Vánoc je ohromná a přitom pokorná ra-

dost, která Vánoce provází. Ta radost je cítit z vánočních písní a koled.  Přímo 
sálá z hudby všech věků. Vánoční radost můžeme vnímat z vánočních příběhů 
zachycených na plátnech starých mistrů. Vánoční radosti je plno lidové umění. 

Zvláštní radost, která je vlastní Vánocům,  z nich učinila asi jediný oprav-
du lidový církevní svátek. Z Vánoc se tak stal svátek, který je blízký a plně 
pochopitelný všem lidem bez rozdílu postavení, majetku a vzdělání.

Vánoční zvěst byla vždy blízká právě těm nejchudším. Vánoční příběh 
nejpochopitelněji ze všech biblických příběhů zvěstoval právě těm nejubožej-
ším:„Sám Bůh a Spasitel světa přijal váš úděl!“ Nepřišel přeci do paláce nebo 
bohatého domu. Nepřišel ani do žádného kostela. Král králů a Pán pánů se roz-
hodl přijít na svět skrze chudou dívku. Narodil se v prostředí, kterému všichni 
chudáci a všemi přehlížení ubožáci dobře rozuměli: ve stáji.  Z Vánočního 
příběhu viděli, že tady je Bůh i pro ně, nejen pro ty mocné, bohaté a vážené. 

Vánoce všem zvěstovaly, zvěstují a na věky budou zvěstovat: „Bůh Tě má 
rád, človíčku! Bez ohledu na to čím jsi, dokonce bez ohledu na to, jakým si 
byl! Pro tebe se ponížil do bídy o chudoby betlémské stáje!“ Pro chudé a ubo-
žáky to byl, je a bude důvod k mimořádné radosti. Pro ty bohaté a mocné je 
Vánoční evangelium důvod k zamyšlení a pokání. Z vánočních koled totiž také 
uslyšíte: „Hanba vám, lidé! Jak jste přivítali svého Pána? Jak ho vítáte?“

I tím je zvěst Vánoc aktuální. Není nám hanba vítat Pána Ježíš, Spasitele 
a Pána světa prázdnými srdci?  Není nám hanba vítat Spasitele honbou za ne-
potřebným blahobytem a přepychem a pověrami? Z čeho máme o Vánocích 
opravdovou radost, my lidé moderní doby a bohatého světa? Máme vůbec ještě 
nějakou opravdovou a niternou radost z toho, že Bůh se sklonil k nám?

Pojďme společně hledat radost Vánoc! Pojďme hledat zdroj té radosti, 
které jsou plné vánoční koledy! Vždyť tato radost je pro nás na dosah. Může ji 
mít každý, kdo pochopí, že Vánoce nekončí 26.12.. Může ji mí každý, komu do-
jde, že od okamžiku, kdy se Pán Ježíš narodil, Vánoce ve skutečnosti už nikdy 
neskončily.

 Ladislav Zvolánek, Merklín
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Modlitební témata 
•  nemocní
• služba dětem a mládeži v našich sborech

Liturgický kalendář:
1.6.12. - 2. NEDĚLE ADVENTNÍ (LITURGICKÁ BARVA FIALOVÁ)
Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. (Lukáš 21,28)
13.12. -  3. NEDĚLE ADVENTNÍ ( LITURGICKÁ BARVA RŮŽOVÁ)
Připravte na poušti cestu Hospodinu. Panovník Hospodin přichází s mocí. (Izai-
áš 40,3.10)
20.12. -  4. NEDĚLE ADVENTNÍ (LITURGICKÁ BARVA FIALOVÁ)
Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Pán je blízko. (Filipským 
4,4-5)
24.12. -  ŠTĚDRÝ DEN  (LITURGICKÁ BARVA FIALOVÁ)
Mluv. Hospodine, tvůj služebník slyší. (1.Samuelova 3,9)
25.12. - 1. SVÁTEK VÁNOČNÍ - SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ (LITURGICKÁ BARVA 
BÍLÁ)
Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. (Jan 1,14)
26.12. - 2. SVÁTEK VÁNOČNÍ - SV. ŠTĚPÁNA (LITURGICKÁ BARVA ČERVENÁ)
Velkou cenu má v Hospodinových očích oddanost jeho věrných až k smrti. Tobě 
obětuji oběť díků a budu vzývat Hospodinovo jméno. ((Žalm 116, 15.17)
27.12. - NEDĚLE PO VÁNOCÍCH - SVÁTEK SVATÉ RODINY (LITURGICKÁ BARVA 
BÍLÁ)
Pro naše zlé skutky a pro naši velikou vinu, jsi nás ty, Bože náš, nepotrestal za 
naše nepravosti, jak jsme zasloužili. (Ezdráš 9,13)
31.12. - ZÁVĚR ROKU (LITURGICKÁ BARVA BÍLÁ)
Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný. (Žalm 103,8)

Judaismus: 
14. KISLEV 5770 -  14. TEVET 5770
25. kislev(12.prosinec) - 2. tevet(19.prosinec) - osmidenní historický 
svátek Chanuka (zasvěcení). Svátek Chanuka, známý jako svátek světel, 
je oslavou makabejského vítězství nad helenizovanými Syřany. 
 Častá je otázka, proč slavíme chanuku osm dní. Osm dní hořelo 
světlo z jediného nalezeného džbánku olivového oleje označeného pečetí 
velekněze, ale jen sedm dní se tak dělo „zázrakem“. Někteří komentátoři 
proto tvrdí, že již první den uhořela pouze osminka oleje, a tak zázrak 
skutečně trval osm dní, jiní považují za první den zázraku již samotný den 
vojenského vítězství nad velikou nepřátelskou přesilou.
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 Maharal, pražský rabi Lów, říká, že číslo osm v sobě skrývá tajem-
ství. „Do vnitřní části svatyně jeruzalémského chrámu“, píše ve své knize Ner 
micva (světlo příkazu), „mohl vstoupit jen ten, kdo byl obřezaný. Obřízka se 
provádí osmý den chlapcova života, na znamení, že člověk má schopnost překo-
návat omezení a nástrahy fyzického světa, symbolizovaného sedmičkou - sedmi 
dny stvoření, sedmi dny týdne a sedmi rameny menory. Menoru odděloval závěs 
od nejsvatější svatyně, od místa, kde byly v arše úmluvy uloženy desky desatera 
a svitek Tóry, které svým významem přesahují naše chápání, protože jsou „Boží 
Moudrostí“. I proto byla na lahvičce oleje pečeť velekněze, který svoji chrámovou 
službu sloužil v osmidílných šatech. Díky „osmičce“, díky schopnosti překoná-
vat nástrahy světa, byli Řekové, nositelé lidské moudrosti, poraženi. Nevěřili, že 
jsou věci, které svým významem přesahují člověka a jeho chápání. Proto slavíme 
chanuku osm dní.“ Tak to alespoň píše moudrý rabi Löw. 
(Informace a zajímavosti v tomto oddílu čerpáme z internetových stránek federace 
židovských obcí ČR - www.fzo.cz)

Historický kalendář:
18.12.1369 - zemřel Konrád Waldhauser, předchůdce české reformace
10.12.1979 - Nobelovu cenu míru převzala Matka Tereza, řeholnice pomáhají-

cím nejchudším obyvatelům Indie
11.12.1528 - zemřel Lukáš Pražský, bohoslovec Jednoty
13.12.1949 - Izrael přesunul své hlavní město z Tel Avivu do Jeruzaléma
15.12.1961 - soud v Jeruzalémě vynesl rozsudek smrti nad nacistou Adolfem 

Eichmannem. Eichmann byl šéfem operace, která měla za úkol 
vyhlazení evropských Židů za 2. světové války

18.12.1924 - při svém projevu odsoudil papež Pius XI. Sovětský svaz
18.12.1918 - vznik ČCE sloučením církví reformované a augsburského vyzná-

nípalestinský konflikt. 

Akce v prosinci, aneb co připravujeme a kam jsme zváni:

Akcí v blízkém i dalekém okolí je o Adventu a Vánocích tradičně mnoho. 
Sborové akce a bohoslužby jsou na zvláštních stránkách.  Sledujte také 
pilně pozvánky v ohlášeních i na nástěnkách.
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Středisko diakonie Radost
Diakonická aukce na www.aukce.diakoniecce.cz ve dnech 26.11. - 2.12. 
vynesla více než 16.900,- Kč. Děkujeme všem kupcům a ještě jednou i dár-
cům dražených předmětů. 
 Zároveň si vás dovolujeme pozvat na další akce, které naše středis-
ko ještě v letošním roce připravuje:
• neděle 13.12. od 15,00 hod - benefiční koncert v katolickém kostele 

ve Staňkově
• pátek 18.12. od 18,00 hod  -  tradiční Adventní koncert v merklín-

ském evangelickém kostele

(Bc. Štěpánka Nozarová, ředitelka střediska)

Všichni jste srdečně zváni k účasti na všech akcích, a to pokud možno 
i k té aktivní!

Speciální škola Merklín
Ze speciální školy už delší dobu nemáme žádné informace, o to více nás 
překvapil mail z diakonického ústředí (přeposlaný ze Synodní rady):

Milí přátelé, bratři a sestry,
doporučujeme Vaší pozornosti mimořádnou dobročinnou aukci Diakonie ČCE s 
názvem „Pomoc má mnoho tváří“, která proběhne od 7. do 14. prosince 2009 na 
největší internetové aukční síni Aukro.cz.
 Aukce nabízí kolekci osobních věcí významných osobností české kulturní 
scény a její výtěžek je určen na stavbu Základní školy speciální Diakonie ČCE v 
Merklíně u Přeštic pro děti s těžkým kombinovaným postižením.
Všech 14 osobností (J. Pavlica, P. Šporcl, B. Špotáková, D. Koller, M. Maláčo-
vá, R. Banga, M. Pechlát, J. Bartoška, D. Švehlík, I. Chýlková, N. Boudová, 
O. Vetchý, P. Nárožný a skupina The Tap Tap) do aukce věnovalo předmět, 
ke kterému mají osobní vztah. Takový přístup symbolizuje i snahu Diakonie 
ČCE - dávat kus ze sebe a přitom zůstat sám sebou. 
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Přístup do aukce je možný zde 
http://aukro.cz/my_page.php?uid=15309521 nebo také přímo ze stránek 
www.diakoniecce.cz
Děkujeme a přejeme pokojné adventní dny.
Za Diakonii ČCE upřímně zdraví  Pavel Hanych | PR junior odd. vněj-
ších vztahů Diakonie ČCE 

Nabídka z knih z nakladatelství 
Návrat domů

Pokud hledáte opravdu pěkný vánoční dárek pro své děti, 
vnuky, ale i dospělé, máte možnost využít nabídky knih z na-
kladatelství Návrat domů, která jsou k prodeji v Merklínském 
sboru u bratra Zvolánka.

 V nabídce jsou úplné novinky (třeba nový studijní pře-
klad Bible nebo pěkné dětské knížky) i starší tituly, některé 
dokonce za cenu jen 50 kč (jsou však stále velmi hodnotné).

Prohlídku i nákup lze dohodnout předem na telefonu 
606891369.   

Z historie 

Rubrika v dosavadní podobě se pomalu chýlí ke svému konci. Další infor-
mace o historii protestantských církví na jižním plzeňsku už na internetu 
jaksi docházejí a do archívů je pro mne cesta poněkud složitá.
 Myslím, že další pokračování by bylo nejlepší ze vzpomínek pamět-
níků. Pokud se necítíte na napsání vlastního článku, můžeme se domluvit 
na něčem jiném, např. na rozhovoru. Kam a na koho se obrátit najdete 
v tiráži. Na následujících řádcích si pak můžete přečíst poslední „inter-
netovou historii“. A protože Klatovy a okolí je poslední místo, ze které-
ho jsme dosud nenapsali nic o životě a osudech židovských obyvatel, je 
na místě to v závěru letošního roku napravit. Hlavní psaní pak bude o sy-
nagoze v Hartmanicích, která je sice od Klatov trochu daleko, ale najdeme 
ji kousek od Sušice, kde má naše církev kazatelskou stanici (byť spadá pod 
sbor ve Strakonicích). 

(Oto Tichý, Merklín) 
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Klatovská Synagoga a židovský hřbitov 
Až do poloviny 19. Století město praktikovalo různá protižidovská opat-
ření a proto zde byla židovská komunita velmi malá. Židovští obyvatelé 
se začali v Klatovech usazovat od druhé poloviny 19. století v souvislosti 
s josefínskými reformami a rozvojem průmyslu. V roce 1892 zde žilo 532 
židů. V roce 1871 byl za městským hřbitovem založen židovský hřbitov. 
Synagoga byla postavena v roce 1876 a sestávala se z modlitebny a škol-
ních místností. V sousedství se nacházelo sídlo rabína. 
Za nacistické okupace se synagóga stala terčem nenávistných útoků 
„vlastenců“ z Vlajky, k vyvolávaní antisemitských nálad se připojily i 
Klatovské listy. Ve dnech 17. listopadu 1942 a 17.listopadu 1944 probíhal 
odsun občanů židovského původu do koncentračních táborů. Po válce 
byla synagóga přestavěna a nesloužila již ke svému původnímu účelu. 
V současné době je přístupná přes dvůr prodejny nábytku u podchodu pod 
Plzeňskou ulicí. 
 V roce 1871 byl za městským hřbitovem založen židovský hřbitov, 
v současnosti se 436 hroby. Na vekém počtu náhrobků jsou uvedena jména 
obětí nacistické likvidace židů v koncentračním táboře Osvětim. Na hřbi-
tově se již nepohřbívá. 

(ze stránek www.expedice.rps.cz) 

O horské synagoze v Hartmanicích
Když se rozhlédnete po české krajině, nelze tam, kde je osídlena, nevidět 
její dominantní stavební prvky - křesťanské kostely. Přes nepřízeň „mi-
nulého režimu“ se jich z dob historických do dnešní doby zachovala celá 
spousta a dokonce se začínají mnohde stavět i nové. Naproti tomu, bude-
te-li se zajímat o židovské synagogy, možná budete překvapeni. Vezměme 
si například region okolí Klatov; existuje k němu seznam třiašedesáti 
synagog - a když si ho prohlížéte, tak čtete jen - zbořena, zbořena nacisty, 
vyhořela, přeměněna v byt, vyhořela, zbořena nacisty,  ... nezůstalo téměř 
nic. Pro zajímavost - symbol hákového kříže jako příčiny zániku je u 12 
synagog a symbol hvězdy (synagogy zničené v době ČSSR) je u 17 staveb. 
V klatovské synagoze je dokonce fitcentrum...
 Naštěstí existuje krásná výjimka a najdete ji v Hartmanicích, měs-
tečku poměrně vysoko položeném. Tamní synagoga před pár lety doslova 
vstala z mrtvých. Říká se jí také Horská synagoga - je to nejvýše 
položená stavba tohoto druhu u nás. 
 Občanská a politická rovnoprávnost Židů s ostatními skupina-
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mi obyvatelstva na našem území nemá historii vůbec tak dlouhou, jak 
bychom si mohli myslet. Teprve nová ústava vydaná v roce 1867 jim 
v podstatě umožnila volný pohyb. Tehdy začali Židé pomalu pronikat 
i na území Šumavy. Také v horním městě Hartmanicích a nedalekých 
Kundraticích vznikla židovská obec. Již roku 1880 tvořili Židé již více než 
10 % obyvatelstva Hartmanic a aktivně se podíleli na jejich rozvoji. 
 Stále se rozšiřující židovská obec samozřejmě pocítila potřebu vy-
stavět si vlastní synagogu. Její základní kámen byl položen roku 1881 a již 
roku 1883 bylo možné stavbu začít využívat. Byla pojata poměrně 
velkoryse, vešlo se do ní 200 lidí, a stala se tak centrem židovské kultury 
v širokém okolí. Deset let po jejím otevření žilo v Harmanicích 119 Židů 
a jejich komunita čítala v Hartmanickém okrese 200 duší. 
 S vlastní synagogou byl později propojen obytný dům, který byl 
součástí původního pozemku; tak byly získány prostory pro židovskou 
školu a byt rabína. Pětapadesát let sloužila synagoga svému účelu. Pak 
přišel Mnichov a oblast Hartmanic připadla k Velkoněmecké říši. Synago-
ga byla zkonfiskována její prostory byly přestavěny na truhlářskou dílnu.  
 Tím se zcela změnilo vnitřní členění prostoru a také byla zlikvido-
vána řada architektonických detailů souvisejících  s židovskou kulturou. 
 Po válce se budova synagogy nedočkala rovněž ničeho dobrého. Bu-
dova byla coby německý majetek opět zabavena a dále provozována jako 
truhlárna. Údržba objektu jako takového spočívala spíše ve flikování  než 
nutných opravách, takže budova chátrala. Neprospěly jí ani změny maji-
telů - nějakou dobu ji využíval podnik Státní lesy a statky a armádě pak 
sloužila jako sklad pneumatik. Do jejího patra dokonce chodili Hartma-
ničtí hrát ping-pong. Stav stavby byl natolik neutěšený, že byla  v osmde-
sátých létech minulého století  „věnována národnímu výboru ke zboření“. 
 K nejhoršímu naštěstí nedošlo - po roce 1989 byla synagoga navrá-
cena Židovské náboženské obci v Plzni. Ta ji však pro nedostatek financí 
nabídla k odprodeji. Po několika rychlých změnách majitelů zakoupil v 
roce 2002 stavbu Michal Klíma. Ten  s myšlenkou na její obnovu založil 
Občanské sdružení Památník Hartmanice.
(k mnoha dalším informacím a fotografiím se dostanete přez www.hartma-
nice.cz - a já osobně bych to viděl na pěkný sborový výlet - O.T.)
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Tajemství 

rodokmenu 
Krista Pána

Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
ve Kdyni

Vás zve na tradiční vánoční představení hry

Luďka Rejchrta

Neděle 27.12.2009 v 17,00
Evangelický sborový dům ve Kdyni, Dělnická 359

Vstupné dle vlastního uvážení
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Biblické otazníky
Očekávané dotazy se nedostavily, takže si dovolujeme napsat něco 

o adventu. tedy spíše převzít něco, co najdete v jakési internetové encyklo-
pedii - Wikipedii. Snad nás to dovede i k potřebnému biblickému rozva-
žování.

Advent (z lat. adventus–příchod) je začátkem liturgického roku 
a přípravou na Vánoce. V teologickém smyslu se advent vyznačuje dvojím 
očekáváním – slavnosti narození Ježíše Krista a jeho druhého (eschatolo-
gického) příchodu na konci času (paruzie).

Původně pochází pojem advent z řeckého pojmu epifaneia (zjevení). 
Takto se označoval příchod božstva do chrámu nebo návštěvu krále.Ad-
ventní doba byla původně dobou postní. Půst církev zachovávala mezi 
11. listopadem a 6. lednem – původní slavností Narození Ježíše Krista 
(dnes slavnost Zjevení Páně – Epifanie). Těchto osm týdnů představovalo 
(s výjimkou sobot a nedělí, které nebyly postními dny) dohromady 40 dní.

Počátky adventu sahají do 7. století. Západní církev slavila určitý po-
čet (4 až 6) adventních nedělí. Papež Řehoř Veliký stanovil čtyři adventní 
neděle. Z Galie pochází zvyk spojovat advent s eschatologickým očekává-
ním Krista na konci časů, naopak v tradici církve města Říma bylo přede-
vším očekávání a příprava na vtělení Božího Syna.

Advent začíná 1. nedělí adventní, tedy neděli mezi 27. listopadem a 3. 
prosincem. Konec adventu pak představuje západ slunce Štědrého večera. 
Liturgickou barvou je fialová. Třetí neděle adventní se nazývá Gaudete a 
v liturgii je dovoleno užít barvu růžovou.

Pravoslavná církev dodržuje až dodnes šestitýdenní advent, který 
trvá od 15. listopadu do 24. prosince, a to jako období postu. U pravoslav-
ných advent není začátkem církevního roku. Ten na Východě začíná už 1. 
září.

V západní tradici je advent také dobou zklidnění. Odpovídalo to ži-
votnímu stylu našich předků za dlouhých prosincových nocí. Dnes je však 
advent komerčně využíván, a proto o něm jako o době ztišení lze mluvit 
jen v prostředí křesťanských tradic. Výrazným symbolem adventu je 
adventní věnec ozdobený čtyřmi svícemi podle počtu adventních nedělí. 
Děti otevírají obvykle adventní kalendář.

Česká hudební tradice se může pochlubit výjimečným počtem kva-
litních adventních písní. Uplatňují se zejména při jitřních mariánských 
mších zvaných roráty.

V současnosti se jednotlivé adventní neděle označují jako železná, 
bronzová, stříbrná a zlatá. Toto označení je čistě komerční a nemá nic 
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společného s křesťanskou tradicí. Cílem tohoto označení je pouze povzbu-
dit komerční pojetí Vánoc a podpořit zákazníky v nakupování vánočních 
dárků a potravin. O těchto nedělích mají obchodníci obvykle prodlouže-
nou otevírací dobu.

Bohu za to dík!
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Srdečně vás zveme na následujcí bohoslužby 
a další akce v Adventu a o Vánocích

Merklín
6.12. 9,00 II. adventní neděle  br.f. Satke 
  Vysluhování sv. večeře Páně
 18,00 Adventní zpívání koled Sborový dům v Přešticích
13.12. 9,00 III. adventní neděle br. Cuchal
 15,00 Koncert pro Diakonii katolický kostel ve Staňkově
18.12. 18,00 Vánoční koncert Diakonie  Evangelický kostel v Merklíně
20.12. 9,00 IV. adventní neděle  br. Tichý
 17,00 Vánoční dětská hra  Evangelický kostel v Merklíně
  Luděk Rejchrt  
  Tajemství rodokmenu Krista Pána
24.12. 22,00 Štědrý den   Štědrovečení bohoslužba 
      br.f. Satke a br. Zvolánek
25.12. 9,00 I. svátek vánoční  br. Zvolánek 
  Vysluhování sv. večeře Páně
26.12. 9,00 II. svátek vánoční  br. Tichý (br. Cuchal)
27.12. 9,00 I. neděle vánoční  br.f. Vokoun
31.12. 19,00 Poslední den v roce  společné posezení  
1.1. 9,00 Nový rok   br.f. Satke
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Kdyně

6.12. 9,00 II. adventní neděle  br.f. Vokoun
13.12. 9,00 III. adventní neděle br.f. Grendel
20.12. 9,00 IV. adventní neděle  br.f. Satke 
  Křestní shromáždění
25.12. 9,00 I. svátek vánoční  br.f. Šoltész 
  Vysluhování sv. večeře Páně
27.12. 9,00 I. neděle vánoční  br. Zvolánek
 17,00 Vánoční dětská hra
  Luděk Rejchrt  
  Tajemství rodokmenu Krista Pána
1.1. 9,00 Nový rok

Přeštice

6.12. 9,00 II. adventní neděle  br.f. M.A. Satke
 18,00 Adventní zpívání
13.12. 9,00 III. adventní neděle br.f. Satke
20.12. 9,00 IV. adventní neděle  br. Zvolánek
  Křestní shromáždění
24.12. 16,00 Štědrý den   br.f. Satke
  Štědrovečerní dětská bohoslužba
25.12. 9,00 I. svátek vánoční  br.f. Satke
  Vysluhování sv. večeře Páně
27.12. 9,00 I. neděle vánoční  br. Satke
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Sborový život v listopadu:
Sborový život byl tentokrát propojen i s budoucností jedotlivých sborů. 
• Ve Kdyni, která od 1.1.2010 přechází do administrace domažlického 

sboru, byla 8.11. hostem ses. farářka Grollová. Po své návštěvě se 
rozhodla ucházet se o kazatelské místo v tomto sboru, takže pokud 
staršovstvo nebude mít na svém prosincovém jednání žádné námit-
ky, budou se moci ve Kdyni těšit na novou farářskou rodinu.

• V Přešicích a v Merklíně pak bylo velice důležité datum 15.11. Tuto 
neděli totiž v obou sborech proběhla sborová shromáždění, která 
shodně odsouhlasila ukončit k 31.12.2009 dohodu o sdružení obou 
sborů. Od 1.1.2010, tak budou oba sbory samostané, což pro ten 
merklínský znamená m.j. možnost hledat si vlastního faráře. Br.f. 
Satke zůstává v Přešicích a merklínský sbor bude prozatím adminis-
trovat.

• Že to nemusí být na dlouho, o tom svědčí to, že aniž merklínští dali 
oficiálně na známost to, že hledají nového duchovního, byli tam už 
dva možní kandidáti na nezávazné návštěvě. 

• Druhou věcí, kteou žijí merklínský a přeštický sbor, je tradiční 
vánoční hra. Pokud by se vám nechtělo čekat na její provozování 
(poprvé 20.12. v Merklíně), můžete se sami aktivně zapojit. Pořád 
je ještě postav více než herců (autor tohoto příspěvku zatím hraje 
tři...).

• Nedělí 29. listopadu také začal letošní Advent. V tento den proběhly 
hned první adventní akce. V neděli 29.11. zpívání koled a advent-
ních písní v merklínském sboru, v pondělí 30.11. pak slavnostní 
rozsvěcení vánočníhostromu v Merklíně. Strom se samozřejmě 
rozsvěcel i na mnoha jiných místech (v neděli předtím např. v Přeš-
ticích), ale v Merklíně to bylo za aktivní účasti klientů a zaměstnan-
ců střediska diakonie Radost. V aktivní činnosti bylo možno vidět  
také několik členů merklínského sboru.

• O některých dalších akcích (např. internetová aukce) si přečtete na 
jiných místech tohoto zpravodaje. 

• A pokud jste byli na něčem, o čem zde psáno není, vězte, že redakto-
ři o tom neměli ani tušení. Ale náprava je jednoduchá. I do budouc-
na. Napište o tom sami!
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Kdyně na Šumavě
Narozeniny v měsíci prosinci oslaví
Miloslav Tichý Běhařov 1.12.1958
Vladislav Marek Němčice 4.12.1959
Marie Marzová Hluboká 10.12.1952
Ladislav Hartl Kdyně 16.12.1935
Jan Halada  Hluboká 22.12.1943
Karel Troch  Prapořiště 24.12.1946
Jaroslav František Nunvář Chodská Lhota 29.12.1943
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva (výběr nejdůležitějších)
• Sestra farářka Daniela Grollová Zapletalová - má vážný zájem o službu 

ve sboru, předpokládaný nástup v polovině r. 2010. Konkrétní podmín-
ky budou dojednány na prosincovém jednání staršovstva.

• Příští setkání staršovstva - bude domluveno.
 

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 prosinec
6.12.    br.f. Vokoun
13.12.  br.f. Grendel
20.12.  br.f. Šoltész
25.12.   

27.12.  br. Zvolánek
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Merklín
Narozeniny v měsíci prosinci oslaví:
Oto Tichý  Buková 3.12.1961
Anna Kalčíková Horušany 5.12.1928
Jana Černá  Chotěšov 13.12.1938
Václav Oulík Holýšov 16.12.1948
Jan Nozar  Merklín 20.12.1947
Miroslav Kuneš Horušany 25.12.1923
Václav Kohout Chotěšov 30.12.1925
Jaroslava Andrlová Buková 31.12.1926
Václav Jindřich Kloušov 31.12.1922
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva (výběr nejdůležitějších)
• Seniorátní výbor souhlasil se zrušením sousboří
• Administrace Kdyně oficiálně přechází od 1.1.2010 na domažlický 

sbor
• Podnikají se praktické kroky k získání vlastního kazatele
• Budeme hledat vlastní partnerský sbor v Bavorsku
• Spolupráce na Sborovém zpravodaji nabídneme i domažlickému 

sboru.
• Adventní zpívání se konalo v neděli 29.11. Prožili jsme spolu velice 

hezké chvíle, jen škoda, že z přeštického sboru dorazila jen skromná 
návštěva.

• Potáborové setkání tábora v Habarticích se uskuteční 16.1.2010.
•  Poslední pátek v lednu, 29.1. by k nám měla přijet skupina studentů 

z Koreje.
• Příští jednání staršovstva v pátek 8.1.2010 od 19,00 hod.
Témata na přímluvy  
 naši nemocní, oprava kostelní věže (omítka, okapy), misie mezi 

dětmi a mládeží, služba dětem a mládeži, služba veřejnosti, služba 
Diakonie Radost. 
V tuto chvíli je nesmírně důležité se modlit za budoucí směřování 
sboru, zejména za povolání faráře, za budoucnost sousboří a za nové-
ho kazatele.
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Pravidelné bohoslužby a shromáždění 
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 prosinec
6.12.    br.f. Satke
13.12.  br. Cuchal
20.12.  br. Tichý
24.12.  noční bohoslužba (od 22,00 hod)   

 br.f. Satke, br. Zvolánek
25.12.  br. Zvolánek (vysluhování sv. Večeře Páně)
26.12.  br. Tichý (br. Cuchal)
27.12.  br.f. Vokoun
1.1.  Nový rok - br.f. Satke
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Přeštice
Narozeniny v měsíci prosinec oslaví
Josef Bořík   Újezd 3.12.1925
Josef Herboček Horní Lukavice  4.12.1941
Josef Mištera Přeštice  13.12.1955
Jan Satke   Přeštice  23.12.1975
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!
Zprávy ze staršovstva (výběr nejdůležítějších)
• Příští setkání staršovstva – bude určeno.

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 prosinec 
6.12.    br.f. M.A.Satke
13.12.  br.f. Satke
20.12.  br. Zvolánek
25.12.  br.f. Satke 

27.12.  br.f. Satke
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Přečetli jsme:

Zachraňte české Vánoce!
BV Hradci Králové odstartují protesty na záchranu českých Vánoc 
Česká republika má originální vánoční zvyky, které si musí udržet. S tím-
to vzkazem rozjíždějí v srdci východních Čech boj na podporu českého 
dárkonoše Ježíška a tradičních českých svátků organizátoři akce Zachraň-
te Ježíška. Jejím hlavním smyslem poukázat na krásu českých vánoc a 
odmítnout jejich komercionalizaci a amerikanizaci v podobě symbolu 
Santy Clause.
 „Chceme lidi vyzvat k zamyšlení nad smyslem vánoc a odmítnout vytla-
čování českého Ježíška americkým Santou Clausem,“ přibližuje smysl petiční 
akce nejen za záchranu Ježíška autor projektu a student Adam Dušek. 
Ten na internetu založil stránky www.zachrantejeziska.cz, kde je možné 
podepsat petici, kterou chtějí 18. prosince 2009 před Úřadem vlády autoři 
předat premiérovi Janu Fischerovi.
 Podle organizátorů se Vánoce zbytečně stávají svátkem stresu a 
depresí. Adventní čas každoročně mění v soutěž o nejuklizenější byt, nej-
hezčí cukroví a nejdražší dárky na dluh. „Vánoce jsou nejkrásnější 
svátky v roce, ve kterých jde především o pocit blízkosti se svými bližními a nikoli 
o materiální věci. Vždyť i Ježíšek se narodil v chlévě a dary pro něj byly pouze 
symbolické,“ pozastavuje se nad smyslem Vánoc spoluorganizátorka petiční 
akce a studentka Jana Kodysová.

Výzva veřejnosti: Přidejte se k nám i v ostatních městech!
Letošní akce na podporu českých Vánoc bude až do Štědrého dne probíhat 
v několika městech po celé České republice. Na demonstraci organizáto-
rů akce v převlecích sněhuláků v Hradci Králové navážou další veřejné 
průvody v Třebechovicích pod Orebem, Pardubicích, Náchodě, Velkém 
Meziříčí, Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Třebíči, Strakonicích, Zlíně a vy-
vrcholení přijde těsně před Vánocemi v Praze před Úřadem Vlády České 
republiky.

(www.christnet.cz, 4.12.2009)
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Kardinál George Pell: Křesťané musí bojovat proti anti-
diskriminačním zákonům

Kardinál George Pell 20.listopadu hovořil o tom, jak moderní úsilí 
o zákaz diskriminace založené na „sexuální orientaci“ nebo „genderové 
identitě“ vede k antidiskriminačním zákonům, které nerespektují základ-
ní lidská práva jako je svoboda náboženství a svědomí.

Hovořil o postoji australské Komise pro lidská práva, jež se zabývá 
kompatibilitou náboženské svobody s lidskými právy. Tuto kompatibilitu 
právě uvedená zpráva zpochybňuje a navrhuje, aby vzájemné působení 
náboženských skupin ve veřejné sféře bylo usměrňováno „rukou vlády, 
i když jemnou a v rukavicích“. Kardinál řekl, že spíše by bylo třeba jiného 
zkoumání, totiž zda takové zkoumání Komise pro lidská práva je slučitel-
né s lidskými právy.

Problémem pro tuto Komisi je, že práva na život, manželství, rodinu, 
uznání rodiny založené na manželství jako základní jednotky společnos-
ti, práva rodičů určit mravní a náboženskou výchovu jejich dětí, práva 
na náboženskou svobodu, přesvědčení a svědomí, jsou práva uznaná 
hlavními mezinárodními dohodami o lidských právech. Ale taková práva 
stojí v cestě plánu radikální autonomie, který protlačuje extrémní a pro-
tináboženská levice. To je hlavní důvod, proč jsou tato nepohodlná práva  
potlačována, reinterpretována a nahrazována jinými, novějšími „právy“ 
jako jsou na práva potrat, euthanasii, stejnopohlavní manželství a antidis-
kriminační legislativou.

Kardinál Pell se zmínil ve své řeči o prohlášení australského arcibis-
kupa Marka Coleridge, jenž se postavil proti registrovanému partnerství 
osob stejného pohlaví. Komise jej označila za velmi blízké homofobii, aby 
tak zastrašila i ty, kdo poukazují na přirozené výhody a přednosti hetero-
sexuálního manželství pro společnost.

Kardinál řekl: „Antidiskriminační zákony, které nerespektují základ-
ní lidská práva jako je svoboda náboženství a svědomí, jsou nespravedlivý-
mi zákony. Nesmíme se bát to říci.“

(www.krestandnes.cz, 4.12.2009)
Polský Sejm kritizuje rozsudek štrasburského soudu 
o křížích 

Polský Sejm dnes velkou většinou přijal právně nezávazné usnese-
ní, které kritizuje nedávný rozsudek Evropského soudu pro lidská práva 
ohledně křížů. Soud začátkem listopadu rozhodl, že vyvěšování krucifixů 
ve státních školách v Itálii je porušením náboženské svobody a vzdělávání. 
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To řadu lidí v tradičně silně katolickém Polsku rozhořčilo.
Pro usnesení o ochraně svobody vyznání a podpoře hodnot, jež jsou 

společným dědictvím evropských národů, hlasovalo 357 poslanců, proti 
bylo 40, šlo o levicové zákonodárce. Pět se hlasování zdrželo.

V dokumentu se uvádí, že „kříž není jen náboženským symbolem 
a symbolem boží lásky k lidem, ale na veřejných místech připomíná i při-
pravenost obětovat se pro druhého“. V Polsku visí krucifix v Sejmu i  Se-
nátu, ve zdravotnických zařízeních nebo například ve školních třídách.

V textu se připomíná, že v minulosti, „zejména v době nacistické 
a komunistické diktatury, nepřátelské kroky vůči náboženství vedly k po-
rušování lidských práv v masovém měřítku“.

Poslanec vládní Občanské platformy Jacek Žalek si myslí, že pochy-
bovat o právu na umisťování krucifixů na veřejných místech se nesmí. 
„Pokud dnes budeme lhostejní vůči porušování práva, nebude nás moci 
v budoucnu překvapit, až další generace budou lhostejné, když se bude 
krucifix odstraňovat nejen ze stěny, ale i z oltáře,“ prohlásil Žalko.

Levicoví poslanci naopak připomínají, že v polské ústavě je zakot-
vena neutralita státu ve věci náboženského vyznání. „Polsko patří i těm 
lidem, kteří věří v jiného boha nebo jsou nevěřící,“ řekla Izabela Jarugová-
-Nowacká z poslaneckého klubu Levice.

Proti rozsudku štrasburského soudu se ohradil i konzervativní pre-
zident Lech Kaczyński. V den svátku nezávislosti, který si Poláci připo-
mínají 11. listopadu, řekl, že nikdo v Polsku nepřistoupí na to, že by se 
ve školách nesměly vyvěšovat krucifixy. „Možná že někde jinde ano, ale 
v Polsku ne,“ prohlásil tehdy prezident. Podle vládní zmocněnkyně pro 
rovnoprávnost Elžbiety Radziszewské se Polska verdikt netýká, protože 
vyvěšování krucifixů na veřejných místech je dobrovolná věc a žádný 
zákon to nikomu nepřikazuje.

(www.krestandnes.cz, 4.12.2009)
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Tajemství 
rodokmenu 
Krista Pána

Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
v Merklíně

Vás zve na tradiční vánoční představení hry

Luďka Rejchrta

Neděle 20.12.2009 v 17,00
Evangelický kostel v Merklíně, Husova 201

Vstupné dle vlastního uvážení
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Srdečně Vás zveme na

Předvánoční koncert
v kostele Českobratrské církve evangelické v Merklíně

Vystoupí:

Uživatelé služeb střediska Diakonie Radost

Žáci speciální školy Diakonie Merklín

žáci ZUŠ

Koncert se koná v pátek 18.12.2009 

v 18,00
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Řádky z Francie

Co má společného Chodsko a Bretaň?

Ještě před návštěvou Quimperu, půvabného města ve střední Bretani 
bych řekl, že skoro nic. Jenže pak mě několik detailů skoro přesvědčilo, 
že ti naši čeští „Kelti“ (tedy lidé, kteří, byť Češi jako poleno, o sobě 
tvrdí, že mají keltský původ), nemusí být zase tak úplně mimo. První 
detail, který ve mě vzbudil zájem o možné vztahy obou tak vzdálených 
regionů, byla keremika. Byly to malované talíře, kterými bylo pokryto 
průčelí jednoho starého domu v tomto městě. Jejich zdobení, barevnost 
i náměty byly tak podobné chodským motivům nebo některé moravské 
keramice, že mě to zarazilo hned na první pohled. (viz foto). Pak jsem 
si začal všímat dalších detailů - krojů, které jsou v severní Bretani 
velice podobné chodským, a hudby, kde dominují dudy. Také povaha 
Bretoňců tady na severu je stejně rezervovaná vůči cizincům, jsou 
stejně houževnatí, tvrdohlaví a neústupní. Udrželi si svou svéráznou 
kulturu i jazyk přes staletou snahu Francouzů o jejich asimilaci. Udrželi 
si i svou svéráznou a vřelou zbožnost, o které vypovídá doslova každý 
kostel tady na severozápadě. O zlozvycích a klanové nevraživosti, 
kterou jsem mohl pozorovat na Chodsku, jsem se tam moc nedozvěděl. 
Na to by člověk musel mezi nimi žít dlouho a dobře jim rozumět.
 I krajina je tu svým způsobem Chodsku podobná. Jen je tu 
navíc moře, které bylo vždy požehnáním i prokletím tohoto kraje, 
který je vlastně západním pobřežím kanálu La Manche. Jeho pobřeží 
je nesmírně zrádné a větry z Atlantiku tu, zejména v zimě činí, život 
hodně tvrdým. Nikdy se tu nežilo lehce, chléb vezdejší se tu dobýval 
opravdu hodně tvrdě.
 Je to však zem krásná a jen lituji, že jsem ji neměl možnost 
poznat tolik, jako jižní Bretaň, která je úplně jiná. Pro nás Čechy, je 
narozdíl od jižní Bretaně, tento kraj mnohem bližší a pochopitelnější.
 Když jsem pak dál sledoval všechny ty detaily, které ukazovaly 
na podobnosti i odlišnosti zdejší kultury, došlo mi ještě jedno, co jsem 
dříve nevěděl. Kromě Bretonců tu ještě zcela nedávno mluvili svým 
jazykem i Gaelové, další keltský národ. Ještě v minulém století se 
v mnohých přístavních městech na severu mluvilo vedle francouzštiny 
a bretonštiny i gaelsky. A začalo mi docházet, že Keltové sice z naší 



– 24 –

Sborový zpravodaj
Vydává 1xměsíčně
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Merklíně, Husova 201, 33452 Merklín
sbor Přeštice     br. Satke – tf. 776116899, mail: prestice@evangnet.cz
sbor Merklín    br. Zvolánek – tf. 606891369, mail: merklin@evangnet.cz
sbor Kdyně    br. Nový – tf. 728948563 
Sborový zpravodaj br. Tichý tf. 721237733, mail: o.tichy@volny.cz
WEB    merklin.evangnet.cz

Sborový zpravodaj
Vydává 1xměsíčně
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Merklíně, Husova 201, 33452 Merklín
sbor Přeštice     br. Satke – tf. 776116899, mail: prestice@evangnet.cz
sbor Merklín    br. Zvolánek – tf. 606891369, mail: merklin@evangnet.cz
sbor Kdyně    br. Nový – tf. 728948563 
Sborový zpravodaj br. Tichý tf. 721237733, mail: o.tichy@volny.cz
WEB    merklin.evangnet.cz

vlasti zmizeli jako skupina národů, ale na naší kultuře se možná 
v některých regionech podepsali více, než si připouštíme. Nakonec 
i jméno „Bohemia“ asi pochází od jména kmene Boiů. A možné že 
z některých regionů nezmizeli nikdy úplně. Třeba z Chodska. Jen pro 
úvahu: Jaký původ má vlastně to svérázné a „náplavám“ tak těžko 
srozumitelné chodské nářečí?


