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Sborový zpravodaj 
4/10  duben 2010 

Verš na duben
Kéž byste osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak boha-

té a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu. (Efezským 1,18)

Úvodník
Zamysleli jste se někdy, proč a kvůli komu, je mezi Desaterem i toto přikázání:

„Dbej na den odpočinku, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh“? 
Toto přikázání, vlastně stejně, jako všechna ostatní, jsou vodítky, jak žít požeh-
naný a svobodný život. Jsou tu pro nás, jen pro nás. Bůh je nepotřebuje!   
Závidím našim židovským sourozencům Šabat, tu nádhernou slavnost setkání 
s Bohem i bližními, zejména s rodinou, která se opakuje každý týden. Znovu 
a znovu jim připomíná, že Bůh tu je, že Jeho zaslíbení platí a že svá zaslíbení  
jistě naplní. Šabat židům zpřítomňuje živého Boha.

Máme však daleko větší důvod důvod slavit Den odpočinutí jako mimo-
řádnou slavnost! Každá neděle, den odpočinutí, je připomínkou současně 
velikonočních i vánočních událostí! Je svědectvím, že Bůh je s námi a že nás 
miluje láskou vášnivou a velikou! Vítáme v ten den v našich domovech svého 
drahého Pána a Spasitele alespoň tak, jak vítají Židé o šabatu „nevěstu Šabat“? 

Velikonoce jsou počátkem všech nedělí. Jsou svátkem, který je bytostně 
náš, tedy křesťanský. Nelze je přeznačit na „svátky jara“. Velikonoční tajem-
ství, obrovské napětí Velkého pátku a Bílé soboty, ústící v jásavou radost Veli-
konoční neděle, nemají i v dnešní době  žádný důstojný protějšek.  Velikonoce 
jsou svátkem, kdy se pro každého, kdo chce vejít, znovu naplno otevírají dveře 
k Hospodinu Bohu, nebeskému Otci. 

Každá neděle nám znovu připomíná tyto otevřené dveře, znovu připomíná 
prázdný hrob tam v Jeruzalémě, který všemu stvoření zvěstuje, že smrt a peklo 
jsou definitivně poraženy. Platí to pro každého, kdo přijme přijme zvěst veliko-
nočního evangelia a kdo uvěří, že Pán Ježíš Kristus je i jeho Pán a Spasitel. 

Rusové mají pro neděli krásné jméno „voskresenje“ tedy „Vzkříšení“, 
Italové zase „Domenica“, tedy „Den Páně“. Obě jména vyjadřují svátečnost 
a vzácnost tohoto dne. Ať je tedy tento den pro nás už na stálo dnem vzácným, 
slavnostním a svatým! Začněme neděli slavit tak, aby byla skutečnou slavností! 
Slavme neděli tak, aby naše okolí se muselo ptát po důvodech takových oslav! 
I tak přece můžeme podávat silné a pravdivé svědectví o našem Pánu.

Požehnanou dobu postní Vám přeje  Ladislav Zvolánek, Merklín
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Modlitební témata 
•  nemocní
• služba dětem a mládeži v našich sborech
• misie
Liturgický kalendář:
1.4. - ZELENÝ ČTVRTEK (LITURGICKÁ BARVA BÍLÁ)
Památku způsobil předivnými skutky svými milostivý a milosrdný Hospodin. 
(Žalm 111,4 K)
2.4. - VELKÝ PÁTEK (LITURGICKÁ BARVA ČERVENÁ)
Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, 
nezahynul, ale měl život věčný. (Jan 3,16)
4.4.. - VELIKONOČNÍ NEDĚLE ( LITURGICKÁ BARVA BÍLÁ)
Byl jsem mrtev - a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. (Zje-
vení 1,18)
5.4. - VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ (LITURGICKÁ BARVA BÍLÁ)
11.4. - NEDĚLE QUASIMODOGENITI  (LITURGICKÁ BARVA BÍLÁ)
Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého milo-
srdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. (1.Petrova 
1,3)
18.4. - NEDĚLE MISERICORDIAS DOMINI (LITURGICKÁ BARVA BÍLÁ)
Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Moje ovce slyší můj 
hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život.(Jan 10,11.27.28) 
25.4. - NEDĚLE JUBILATE (LITURGICKÁ BARVA BÍLÁ)
Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové. (2.Ko-
rintským 5,17)

Judaismus: 
17.NISAN 5770 -  16.IJAR 5770

14.NISAN (29.BŘEZEN) - 22.NISAN (6.DUBEN) SVÁTEK PESACH, 
připomenutí vyvedení židovského národa z egyptského otroctví. V letoš-
ním roce se poněkud vyjímečně překrývá s křesťanskými velikonocemi.
Macesy a chámec - definice Maca /nekynutý chléb/ se stala symbolem 
svátku pesach. Sedm (mimo Izrael osm) dní jíme pouze nekynuté potravi-
ny. Jak vlastně definujeme chámec /kynutá jídla/? 

Kynutí je chemický proces štěpení potraviny a tvorby CO2. Enzymy, 
které se na štěpení látek podílejí, jsou velice citlivé na charakter prostředí 
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ve kterém působí. Vyžadují určitou teplotu, čas a pH (kyselost). Vyšší 
teploty vedou k destrukci struktury enzymů a jejich trvalému poškození. 
Pouze pět obilovin obsahuje ty enzymy, jejichž činnost (a tím i kynutí) 
nám Tóra na pesach zakázala: pšenice, ječmen, žito, oves a špalda. Pouze 
z nich může vykynout chámec. A naopak, jen z nich můžeme péct macesy.

K řádnému kynutí je zapotřebí vodné prostředí. Ovocné šťávy, mléko 
ani vejce nejsou prostředím, ve kterém by mohlo k zakázanému kynutí 
dojít. Sefardští Židé takto připravené moučné pokrmy na pesach jedí.

Aškenázská tradice je však v otázkách pesachových zvyklostí velice 
přísná. Nejenže nám zakazuje vše moučné s výjimkou ve vodě zaděláva-
ných macesů, ale zakazuje nám i další potraviny - například rýži nebo 
luštěniny. Trvá-li hnětení těsta méně než 18 minut, nemůže vykynout sku-
tečný chámec. Proto, když pečeme macesy, musí vše - od smíchání s vodou 
po vsazení do pece - proběhnout do tohoto časového limitu. Vysoká teplo-
ta v žáru pece naruší strukturu enzymů a další kynutí již není možné. 

Macesy a chámec - symbolika - Macesy, nekynutý chléb, připo-
mínají východ z Egypta, který se udal v takovém spěchu, že nebyl ani 
čas nechat těsto vykynout. Urychlený odchod z Egypta odráží hlubokou  
víru vycházejících. Víru ve šťastný konec jejich putování pouští, do které 
vstoupili vedeni Božím poslem, Mojžíšem.

Maces ovšem také symbolizuje prostotu a pokoru, opak přetvářky 
a „nafoukanosti“ kynutého těsta, které symbolizuje náš jecer hárá /špatný 
sklon člověka/.

Každé ze slov maca a chamec se skládá ze tří písmen. Mem a cade 
mají obě slova společná. Liší se tím nejmenším možným rozdílem - kou-
síčkem nožičky, jejímž dopsáním se mění hej v chet. Tak malý rozdíl 
může být mezi pravdou a lží, opravdovostí a falší.

(Informace a zajímavosti v tomto oddílu čerpáme z internetových stránek 
federace židovských obcí ČR - www.fzo.cz)

Historický kalendář:
2.4.2005   zemřel papež Jan Pavel II. (vlastním jménem Karol Wojtyla)
6.4.885  zemřel slovanský věrozvěst, řecký učenec, moravský a panon-

ský arcibiskup sv. Metoděj
8.4.1815  zemřel český skladatel a pedagog Jakub Jan Ryba
8.4.1861  Protestanský patent - zrovnoprávnění církví
13.4.1950  v noci obsadily jednotky bezpečnosti a lidových milicí muž-

ské kláštery a odvlekly řeholníky do koncentračních klášterů, 



– 4 –

některé přímo do pracovních táborů
23.4.1420  narodil se český král Jiří z Poděbrad      

Akce v dubnu, aneb co připravujeme a kam jsme zváni:
Kromě pravidelných shromáždění jsme všichni zváni ke společnému 
prožívání velikonočních svátků - rozpis najdete v obsazení bohoslužeb 
v jednotlivých sborech. V přípravě je ovšem i řada dalších akcí.

Hned o velikonočním víkendu bude probíhat akce celostátní - 
Veřejné čtení bible. K této akci se organizačně nepřipojíme, ale využi-
jeme pozvání do Klatov, kde v pátek 2.4.  v době od 16,00 do 18,00 bude 
Bible čtena v Městské knihovně. Organizátorem je Pavel Koura, kterého 
mnozí znáte z vystoupení skupiny Zebedeus. Pokud by se chtěl do čte-
ní zapojit i někdo, komu nevyhovuje výše uvedený omezený čas, takže 
je možno se připojit ke čtení v Plzni, kde to bude non-stop od pátku do 
neděle. 

Pro merklínské bude trošku zvláštní neděle 18. dubna, kdy nám 
kázáním poslouží seniorátní kazatel br. Chamrád. Co znamená být „seni-
orátním kazatelem“ a určitě také něco o životě v německých církvích, se 
budeme moci zajisté dozvědět při obvyklém posezení při kávě a čaji.

Další pozvání si dovolím zveřejnit v podobě, tak jak přišlo poštou - 
„Milé sestry, milí bratři. Jak jistě víte ze seniorátního kalendáře, uskuteční 
se 17.4.2010 další seminář s naším celocírkevním kantorem Ladislavem 
Moravetzem. Hlavním organizátorem je letos sbor ČCE v Rokycanech. 
V příloze vám posílám jednak pozvánku, jednak notový materiál. Přilože-
ných skladeb je poměrně hodně, je ale možné, že  nakonec nebudou prove-
deny všechny. Bratr Moravetz program flexibilně upraví podle aktuální 
situace. 

Účastníci z Plzně a blízkého okolí se mohou též zúčastnit přípravné 
seznamovací zkoušky, která se uskuteční v pátek 9.4. od 17.30 v plzeň-
ském Západním sboru.

V Rokycanech budou vítáni i jednotlivci (nejde v první řadě o setká-
ní pěveckých sborů, ale především o načerpání inspirace pro další práci 
v našich sborech). Jménem svým i jménem sester a bratří z Rokycan vás 
upřímně zdravím a těším se na setkání! Jan Esterle“

25.4. od 16,00 hod bude v Klatovech další Celošumavské setkání. 
Kazatel a téma nám v tuto chvíli ještě nejsou známi, ale určitě se včas 
dozvíme a všechny zájemce poinformujeme.

Jinak stále přicházejí pozvánky na spoustu dalších akcí, ale někdy je 
to na poslední chvíli, někdy zase naopak s velkým předstihem, takže ne 
vše se podaří do zpravodaje zařadit. 
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Sledujte proto prosím pečlivě sborové nástěnky a naslouchejte pozor-
ně sborovým ohlášením. (Oto Tichý, Merklín)
Sborový život v březnu
Základem sborového života našich sborů v březnu byla výroční sborová 
shromáždění. 

Merklínské bylo nevolební a projednávala se vlastně pouze běžná agenda 
(základní zprávy o činnosti apod.). O tom, jak probíhala shromáždění v 
Přešticích a ve Kdyni, si přečtete v příštím čísle tohoto zpravodaje.

Jinak akcí, které naše sbory pořádají, případně akcí, kterých se naši členo-
vé zúčastňují je pořád více než dost. Chybí jen nějaká ta „zpětná vazba“, 
tedy alespoň krátká zpráva o tom, co bylo, kdo tam byl atd.

Pravda ovšem je, že ze všeho tak trochu umělecky vyčnívá „Virtuózní 
koncert“, který se v merklínském sboru uskutečnil v sobotu 13. března. 
Spojení Jan Vitinger - trubka a Jan Doležel - varhany připravilo několika 
desítkám posluchačů úžasný hudební zážitek. Kdo neslyšel, ten jen těžko 
uvěří povídání o tom, co vše se dá na merklínské varhany zahrát.

Nesmím ještě zapomenout na pátek, který tomuto koncertu před-
cházel. Setkání s manželi Staňkovými s tématem „manželství v pohledu 
biblických textů“ bylo velmi příjemné a inspirativní. A zcela jistě vyústí 
v nějaké pokračování.

V přeštickém sboru pak v neděli 14. března br.f. M.A.Satke požehnal 
Emilce Mišterové a Jakubovi Satkemu. v úterý 16. pak následovala před-
náška o bylinkách, kterou měla maminka našeho br. faráře - ses. Vlasta 
Satková.

O akcích mimo naše sbory, a o účasti našich členů na nich, zatím zprávy 
nemáme. Snad příště. (Oto Tichý, Merklín)

Diakonie Radost
V době tvorby tohoto zpravodaje si většina klientů a zaměstnannců užívá 
pobyt na horách. Konkrétně na Šumavě v pesionu Paulík (najdete kou-
sek od Zadova). Já mohu jen vzpomínat na krásné chvíle, které  jsem tam 
mohl v dřívějších letech prožít, na úžasné lidi, se kterými mi bylo dáno 
se tam setkat a vůbec. Vlastně tak trochu závidím těm, kdo tam teď jsou. 
Těším se na nějakou aktuální reportáž.
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Přidám něco „úředních informací“, konkrétně tedy něco málo ze zprávy z 
jednání Dozorčí rady střediska.
• O uvolnění z DRS požádali z důvodu časové zaneprázdněnosti 

J.Mištera, J. Beneš  a L. Zvolánek. Jednání DRS se zúčastnila paní 
Květa Volfová, která je náhradnicí za J. Mišteru.

• O spolupráci se střediskem požádal sbor z Domažlic, který předsta-
vil J. Satke. P. Šalom navrhl pozvat do střediska zástupce domažlic-
kého sboru. P. Balda navrhl, že by do DR mohli být navrženi další 
zástupci klientů. DRS se dohodla, že do příštího setkání ponechá 
tuto otázku otevřenou.

• J. Satke informoval o nabídce sboru z Přeštic na aktualizaci inter-
netových stránek a o informování o akcích, souvisejících s činností 
střediska. Š. Nozarová tuto možnost přivítala a slíbila, že se správní 
rada domluví na způsobu předávání informací k aktualizaci.

• V Sušici proběhlo výběrové řízení na vedoucí denního stacionáře 
z důvodu odchodu stávající pracovnice na mateřskou dovolenou.

• Proběhlo stěhování dílny v Klatovech do denního stacionáře v Kla-
tovech. Obavy, že se přestěhovaný materiál do denního stacionáře 
nevejde, se nenaplnily.

Pravděpodobný termín příštího setkání DRS byl dohodnut na 20. dubna.

Speciální škola Merklín
Pro toto číslo využijeme zprávu, která byla přednesena na výročním sborovém 
shromáždění.

ZŠ speciální DČCE Merklín
Školní rok 2009/2010
Ředitelka školy: Mgr. Ivana Kováčová
Zástupce ředitele Merklín: Magdalena Skřivanová
Zástupce ředitele Sušice: Mgr. Iva Fišerová
Ekonomka školy Ing. Jana Horáková
ZŠ speciální DČCE Merklín má v letošním školním roce celkem 51 žáků 
včetně kurzu pro doplnění základů vzdělání, 9 tříd, 24 pedagogických 
pracovníků, 2 nepedagogické pracovníky. 

Škola má tyto součásti:
1.ZŠ speciální                              (8-26 let)
2.Přípravný stupeň ZŠ speciální  (5-8 let)
3.Kurz pro doplnění základů vzdělání
4.Družinu, školní klub
5.Výdejnu jídelnu
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Pracoviště školy
1.Hlavní sídlo školy – Merklín, Husova 346……………….. (28 žáků)
2.Kurz pro doplnění základů vzdělání – Merklín, Kostelní….(7 žáků)
3.Rehabilitace- Husova 345
4.Odloučené pracoviště školy – Sušice , Pod Nemocnicí 116 ..(9 žáků)
5.Třída při Středisku Človíček Diakonie ČCE Plzeň………… (7 žáků)
6.Školní ekologická zahrada v Merklíně
Činnost školy
Škola poskytuje výchovu a vzdělávání dětem s mentálním postižením, více 
vadami a autismem . Zajišťujeme žákům naší školy i pestrou mimoškolní 
činnost a to ve formě zájmových kroužků. Velké oblibě se u žáků i jejich 
rodičů těší další přídavné terapie jako jsou ergoterapie, kanisterapie, hipo-
terapie, plavání, návštěvy solné jeskyně atd.

Třídní učitelé si pak dle možností žáků své třídy organizují další kul-
turní a společenské akce, kterých se žáci účastní. Velmi rádi máme i akce, 
na které zveme své kamarády z jiných škol.

Pedagogičtí pracovníci školy v současné době intenzivně pracují na 
tvorbě Školního vzdělávacího programu, podle kterého bude škola vyučo-
vat od září 2010.
Projekty
1.Škola bez bariér
Prioritním projektem naší školy je projekt rekonstrukce a přístavby budo-
vy naší školy v Merklíně. Jak jistě všichni víte, budova bývalého zdravot-
ního střediska v Merklíně, kde naše škola sídlí je pro současné
fungování školy nevyhovující, prostory jsou malé a brání jak přijímání 
nových žáků do školy, tak i modernizaci a  zkvalitňování komplexní péče 
o děti s postižením. 
Projekt „ Škola bez bariér“  by vyřešil komplexně potřeby školy, včetně 
rehabilitace, mimoškolní činnosti žáků i dalších doprovodných akcí školy, 
které by měly příznivý dopad i pro občany obce Merklín a okolí. Počítáme 
například s možností využívání rehabilitačního   centra, které by v budově 
vzniklo i pro širší veřejnost, atp.

V současné době máme zpracovanou architektonickou studii projek-
tu , projektovou dokumentaci k projektu a čekáme na vypsání výzvy 2.4. 
ROP NUTS II Jihozápad, abychom projekt do této výzvy podali. 

Protože jsme škola církevní, máme jiné podmínky pro podávání pro-
jektů než školy zřízené krajem nebo obcemi. Čeká nás velmi složitá cesta 
k získání finančních prostředků na rekonstrukci školy, ale já doufám, že se 
nám náš záměr podaří a my se rekonstrukce dočkáme.
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2.Ovoce do škol
 Žáci 1-5 ročníku školy budou dostávat po dobu 1 roku ovoce a zeleninu 
zdarma.
3.Zůstat ve spojení
Projekt je zaměřený na rodiče dětí s postižením a jejich dalšího vzdělá-
vání. Škola se stala jedním z partnerů projektu. Rodiče žáků školy budou 
mít od dubna roku 2010 možnost se bezplatně vzdělávat v různých oblas-
tech.
4.EU peníze do škol
Tento projekt připravilo ministerstvo školství pro všechny mimopražské 
základní školy. Formou připravených šablon bude mít škola možnost do-
sáhnout na finanční prostředky z EU na individualizaci práce ve školách, 
inovaci výukových prostředků a další vzdělávání pedagogických pracovní-
ků. 
5.Projekt „Integrace na hřišti aneb den plný sportu“
5. ročník úspěšné akce naší školy, které se účastní žáci naší školy a dalších 
150žáků 1. stupňů  základních škol z Merklína a okolí se opět uskuteční 
v Merklíně, tentokrát na fotbalovém hřišti. Ve spolupráci s Rádiem FM 
plus zažijí žáci velmi příjemný společný sportovní den.
Akce , které proběhly
Nebudu zde jmenovat všechny akce, které škola pořádala nebo kterých se 
zúčastnila, protože jsou jich celé 4 stránky. 
Spolupráce se Střediskem Diakonie Radost Merklín
Ráda bych poděkovala paní ředitelce Štěpánce Nozarové za to, že spo-
lupráce se školou se stala samozřejmostí. Operativně řešíme problémy 
dopravy, domlouváme se na společných postupech při výchově žáků, kteří 
bydlí na Radosti, navštěvujeme společně různé akce. Jsem za to opravdu 
moc ráda, protože si myslím, že je to moc důležité pro obě strany. Stará-
me se všichni o lidi s handicapem, a společnými silami toho dokážeme 
mnohem víc. Středisko pozvalo školu na Mikulášskou diskotéku, kterou 
si žáci školy náležitě užili, škola naoplátku pozvala středisko na Maškarní 
karneval, který se také velmi vydařil. 

Velkou tradici má i společný vánoční koncert školy a Střediska 
v merklínském kostele.Máme naplánované další dvě společné akce a to 
Matějskou pouť a Koncert Nadace NOVA Chceme žít s vámi.

Merklín 4.3. 2010      Mgr. Ivana Kováčová, ředitelka školy
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Z historie

Na řadu přichází reformace světová a z ní jako první osobnost Martina 
Luthera. Přeskočíme věci většinou obecně známé a zkusíme popřemýšlet 
o vztahu M.L. Luthera a reformace české.
Martin Luther - a české země
Ačkoliv by se mohlo zdát, že náboženská reformní předehra v Čechách 
a na Moravě podstatně zjednoduší přijetí a rychlé rozšíření Lutherovy re-
formace, spíše opak zůstává pravdou. Na prahu dvacátých let 16. století si 
oba reformační tábory, německý i český, i přes vzájemné kontakty k sobě 
jen velmi svízelně hledaly cestu. České země přijaly luterství v porovná-
ní s ostatními zeměmi, do nichž reformace pronikla, poněkud opožděně 
a nepřijaly ji bez výhrad a beze zbytku. Lze to vysvětlit tím, že v ostatních 
zemích přišlo luterství do katolického prostředí nakloněného reformě, 
české země měly své reformní vření, završené ve zřízení církve podobojí, 
již dávno za sebou.

V utrakvistických Čechách se známost postavy a díla Martina Lu-
thera rozšířila nejprve v Praze, kam zdejší varhanář Jakub přinesl zprá-
vy o lipské disputaci. Byl jejím očitým svědkem právě v momentě, kdy 
Luther bránil Husovu památku. Jakub svůj zážitek převyprávěl proboštu 
Karlovy koleje Václavovi Rožďálovskému a týnskému kazateli Janovi Po-
duškovi. Rožďálovský pak poslal ještě v létě 1519 Lutherovi opis Husovy 
rozpravy De ecclesia – O církvi. Luther zaslaný dar vděčně přijal a poslal 
do Prahy některé své spisy. Dialog mezi oběma stranami tak mohl začít.

Nepřehlédnutelnou roli v něm sehrály české překlady děl německé-
ho reformátora. Církevní historik Rudolf Říčan poukázal na to, že snad 
do žádného jiného jazyka nebylo ještě za doby Lutherova života přeloženo 
tolik spisů jako do češtiny. K nejvýznamnějším překladatelům náleželi hu-
sitský humanista Oldřich Velenský z Mnichova, který Lutherova díla sám 
tiskl ve své oficíně v Bělé pod Bezdězem, matematik a astronom pražské 
univerzity Mistr Pavel Hlavsa a doktor práv Burian Sobek z Kornic, který 
svá juristická studia ukončil právě ve Wüttembergu a jemuž se připisuje 
hned pět překladů Lutherových spisů. Z tiskáren jmenujme vedle Velen-
ského alespoň ještě pražskou Pavla Severina, z níž vyšlo na světlo světa 
i nejedno dílo z prostředí Jednoty bratrské.

Luther se zájmem sleduje nástup nové generace utrakvistů, která 
sympatizuje s jeho učením. O situaci v Čechách je zpravován studenty, 
přicházejícími za vzděláním do Wüttembergu. Jedním z jeho příznivců 
je i žatecký rodák a od roku 1518 mistr pražské univerzity a posléze farář 
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v Litoměřicích Havel Cahera, který Luthera navštívil několikrát již v roce 
1519. Na jaře 1523 pobývá téměř čtvrt roku ve Wüttembergu a inspiruje 
Luthera ke spisu „Wie man Kirchendiener wählen und einsetzen soll“. 
Reformátor jej adresuje „purkmistru a radě, starším i všemu lidu slovutné-
ho města Prahy“. 

V létě téhož roku je Cahera zvolen sjezdem strany podobojí v Karo-
linu členem konsistoře a v brzké době se stává administrátorem církve 
podobojí. Na jeho rychlý vzestup v úřadech utrakvistické církve má bez-
pochyby vliv i jeho vztah k Lutherovi. 

Lutherův spis je v původním znění vytištěn v listopadu 1523 a již 
před vánocemi vychází pod názvem „O ustanovení služebníků církve“ 
v Čechách. Překlad pořizuje Burian Sobek z Kornic. Luther ukazuje 
na falešné pojetí moci klíčové, jíž disponuje církevní hierarchie, kněžstvo 
a biskupové, a jejíž výkon, dle jeho názoru, náleží každému křesťano-
vi. Ve spise povzbuzuje Pražany, kteří snad mají pochybnosti, že nejsou 
pravou církví, když jim chybí apoštolská sukcese, aby se zřekli římského 
svěcení svých kněží. Doporučuje svolat shromáždění věrných, kde má 
proběhnout volba služebníků Slova, ano i biskupů, kteří by pak měli být 
potvrzeni vzkládáním rukou a přijati celou obcí. Takto zvolení biskupové 
by pak ze svého středu měli zvolit vrchního správce a sami světit kněžský 
dorost. Vrchní církevní správu s vizitační povinností vyhrazuje Luther 
budoucímu českému evangelickému arcibiskupovi. 

Oproti Lutherově optimistickému očekávání se ukazuje, že česká 
církev není na takovou změnu připravena, počítá-li s ní vůbec. Cahera se 
takřka přes noc přidává na stranu odpůrců jakýchkoliv změn a po politic-
kém převratu ve vedení pražských měst dochází i na žalářování Luthero-
vých stoupenců. Chladné zdi staroměstského vězení okusí i Burian Sobek, 
jehož Luther na konci října 1524 povzbuzuje svým listem.

Svědectvím o tomto náhlém přeryvu v bezprostředních kontaktech je 
i třináctiletá odmlka po roce 1523, kdy v českém jazyce nevychází žádný 
z Lutherových spisů. Další překlady z prostředí Jednoty bratrské, morav-
ských luteránů a jiných Lutherových českých přívrženců se objevují až 
na konci třicátých let a po šmalkaldské válce jejich vydávání následkem 
přísné cenzury opět přestává.

Zcela jiný a přirozeně mnohem živější ohlas nalezlo Lutherovo 
učení mezi německy mluvícím obyvatelstvem našich zemí. Především se 
jednalo o kraje severozápadních a severních Čech, vyznačující se čilými 
hospodářskými a kulturními kontakty se Saskem. Zde se první odezvy 
na Lutherovo vystoupení objevily již velmi brzy. Zvlášť důležitou roli při 
nich sehrál šlechtický rod Schliků, který intenzivně podnikal v hornictví 
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na česko-saském pomezí a jimž věnoval Luther hned několik svých spisů 
(Sebastianu Schlickovi, pánu na Lokti, například odpověď na literární 
útok anglického krále Jindřicha VIII). Jejich přičiněním vzniklo hornické 
město Jáchymov, které se počtem obyvatel velmi brzy rozrostlo na třetí 
největší město v Českém království. Toto místo by zároveň mohlo sloužit i 
jako příklad úspěšně provedené luterské městské reformace. 

Její nejvýznamnější postavou byl Jan Mathesius, který do Jáchymova 
přišel ze saské Rochlice nejprve jako rektor latinské školy. Po studiích ve 
Vitemberku, kde se často stával hostem Lutherova domácího kroužku a 
byl Lutherem ordinován na kněžství, se vrátil se zpět do Jáchymova. Vy-
nikl bohatou literární činností, je autorem prvního Lutherova životopisu. 
Nikoli nevýznamné jsou jeho zásluhy o rozvoj protestantského školství. 
Udržoval kontakty s řadou reformátorů a ve svém úřadě zůstal i po šmal-
kaldské válce, kdy musel své postoje osobně hájit u krále Ferdinanda I. 

Z dalších postav této oblasti jmenujme ještě chomutovského rodáka 
hebraistu Matouše Aurogalla, Lutherova spolupracovníka na překladu 
Starého zákona.

Podíváme-li se dále do vnitrozemí, jiným příkladem, kde luterství 
poměrně rychle proniklo mezi německé obyvatelstvo měst, nám může 
být Jihlava. Toto místo je spjato s působením Pavla Speráta. Původem 
je z Würtemberska, jeho studijní nadání dosvědčují doktoráty z práva, 
filozofie a teologie. V roce 1506 byl vysvěcen na kněze a vystřídal něko-
lik míst, když se na jednom z nich a to ve Würzburgu, kde byl kazate-
lem dómu, rozhodl pro luterství a oženil se. Během cesty do Uher kázal 
v lednu 1522 ve vídeňském chrámu sv. Štěpána proti mnišským slibům 
a celibátu, následkem čehož byl vídeňskou fakultou exkomunikován. Ode-
bral se tedy do Jihlavy, kde se stal městským farářem. Kázal tam v refor-
mačním stylu tak horlivě, že byl na podnět olomouckého biskupa zatčen 
a odsouzen k trestu smrti upálením. 

Na přímluvu šlechtických zastánců i města Jihlavy byl omilostněn a 
odešel v listopadu 1523 do Wütrembergu. Ani zde se dlouho nezdržel. Už 
o rok později se stává zámeckým kazatelem v pruském Královci a v roce 
1530 biskupem pomezánským. Umírá v roce 1551. Luterství se zvláště 
v německy mluvících oblastech severních a severovýchodních Čech, ale 
i jinde, šířilo rychle zejména prostřednictvím úředníků městské správy 
a učitelů městských škol, velkou roli zde sehrály i cechy. Ve čtyřicátých 
letech 16. století tak můžeme v Čechách napočítat již přes 200 luterských 
far.
Pokračování příště
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Pro povzbuzení v hledání
Jak jistě všichni víte, hledá merklínský sbor nového kazatele či kazatelku. 
Teď se objevila nabídka z poněkud nečekané strany (až ze Slovenska), ale o 
tom více snad příště, až bude trochu jasněji.

Každopádně hledání probíhá stále. Z oslovených farářů a farářek pro-
zatím odpovídají (nutno říci, že většinou velmi mile) pouze ti, co s díky 
odmítají. Ze všech odpovědí si dovolím rozdělit o jednu, která je možná 
ještě o něco srdečnější. Proč, jistě poznáte po přečtení jména autora.

„Vážený a milý bratře, dovolte mi vyjádřit Vám své poděkování za oslove-
ní s nabídkou služby ve Vašem sboru. Velice si této nabídky vážím. Mer-
klínský sbor dobře znám ze svého působení v něm v letech 1990 až 2004.

Sbor je velikou misijní výzvou pro kazatele obdarovaného k tomuto 
druhu služby. Já jsem v současné době svou službou ve sboru v Klobou-
kách u Brna vázán povolávací listinou do roku 2013, respektivě do roku 
2016. Rád bych tomuto svému závazku dostál a tak žel Vaši nabídku v tuto 
chvíli nemohu přijmout. Osobně je mi to velice líto, neboť podobné život-
ní výzvy mám rád a kraj i lidé v této části naší země jsou mi velice blízcí.

Také však zůstává pravdou, že člověk dvakrát do stejné řeky nevstou-
pí. Přeji Vám a na modlitbách v této věci s Vámi zůstávám, aby se Vám 
podařilo najít vhodného služebníka pro svůj sbor v co nejkratší době.

S přáním všeho dobrého, mnoha pozdravů všem našim společným zná-
mým a Božím požehnáním 

Luděk Korpa.

Malý dodatek
Bůh má po ruce často řešení a cesty, na něž naše fantazie prostě nestačí. 
Objevila se vážná zájemkyně o službu v našem sboru, kterou je sestra fa-
rářka ze středního Slovenska. Staršovstvo merklínského sboru teď zjišťuje 
právní náležitosti a možnosti pro to, aby byla její služba zde vůbec možná. 
Pokud tato stránka bude mít dobré řešení, pozveme sestru farářku k nám 
na kázání a na setkání se staršovstvem i členy sboru. Budeme vás včas 
informovat.

LZ.
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Z

Zajímavá pozvánka na sobotu 24.4.2010
Ze sboru z Dobříše dorazila pozvánka na zajímavou akci, která davá příležitost 
k návštěvě rozkvetlého Českého krasu spojené s ekumenickým setkáním. Čtěte 
pozorně.

Organizace, která má na srdci regionální rozvoj a stará se o čerpání finanč-
ních zdrojů pro různé projekty s tím spojenými se nazývá MAS (místní 
akční skupina). Ta karlštejnská má za úkol spolupráci s ČCE . Prostřednic-
tvím synodního seniora J. Rumla jsme tak byli osloveni jako nejbližší sbo-
ry (Hořovice, Beroun, Radotín a Dobříš,) co bychom mohli podniknout, 
jaké vytvořit projekty pro duchovní rozvoj  apod.

Mezi jinými nápady vznikl i tento - realizovat ekumenický (nejen) 
vlak po Karlštejnsku a u té příležitosti se setkat na Mořině, kde je pa-
mátník obětem komunistického teroru na politických vězních, učinit zde  
ekumenickou bohoslužbu. Piety se zúčastní i Konfederace polit. vězňů.

Celá akce je plánovaná jako celodenní výlet pro jednotlivce ale i 
rodiny a děti. Možnosti jsou během jízdy i takové, že lze z vlaku vystoupit, 
udělat si menší či delší tůru pěšmo, navštívit některá muzea na trase a v cí-
li pak zase nastoupit a jet na konečnou, resp. na začátek trasy (Řevnice).  
Již nyní máme signály, že se jízdy zúčastní lidé ze širšího okolí (až z Plzně 
či od Ml. Boleslavi). 

Vlak odjíždí v 7,20 z nádraží Praha–Smíchov (což je pro nás trochu 
obtížně stihnutelné) a 8,45 z Berouna, což už je zajímavější.

Podrobný jízdní řád a program na požádání zašlu nebo sdělím.
Po domluvě můžeme pro účast na akci použít i dovoz osobním autem.

Kontakt 

Ladislav Zvolánek, Husova 201 Merklín, mail: lada@zvolanek.info, 
mobil: 606891369
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Kdyně na Šumavě
Narozeniny v měsíci dubnu oslaví
Alena Krátkochvílová Kdyně  4.4.1982
Anna Mlezivová Kout na Šumavě  6.4.1922
Josef Jahn   Všeruby  17.4.1932
Karel Papež   Kdyně  25.4.1938
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva (výběr nejdůležitějších)
• K prodloužení daru JJ a možností využití na jiné účely přišel dopis 

z JJ (05.02.2010). Je možné dále čerpat dar až do výše 40.000 kč. Po 
zaplacení účtů za instalaci WC, vany a kanalizaci investujeme zby-
tek peněz do následujících věcí : nové linoleum do kuchyně, přípoj-
ka vody pro myčku nádobí a rozvody vody (trubky). 

• Po informaci z SPRPF jsme zjistili, že nárok na čerpání podpory 
na podporované kazatelské místo již nemáme. Bylo nám doporu-
čeno podat žádost novou, nejpozději do 31.03.2010. Br. Grendel 
projedná sepsání žádosti se seniorátním výborem. 

• Br. Farář Grendel napíše SPRPF rozhodnutí staršovstva ČCE 
Kdyně o převedení částky 13.400,- Kč sborům Merklín a Přeštice. 
(vyrovnání za administraci za rok 2009)      

• Zvýšené finanční náklady v roce 2010 se pokusíme pokrýt zvýšením 
saláru (100,- Kč měsíčně každý) a zároveň požádáme okolní sbory 
o podporu.  

• Zapletalovi (rodina nové kazatelky) nás navštíví první neděli v květ-
nu  (02.05.2010). 

• Zápis z březnového jednání staršovstva nebyl v době tvorby zpravo-
daje k dispozici.

Témata na přímluvy 
naši nemocní, příprava na příchod ses. farářky, stavební úpravy sborové 
budovy, další směřování sboru

Pravidelné bohoslužby a shromáždění 
Neděle od 9,00  pravidelné bohoslužby 

   (1x měsíčně s vysluhováním Svaté večeře Páně)
Rozpis bohoslužeb na duben
4.4..   br.f. Vokoun
11.4.   br.f. Grendel
18.4..   br.f. Šoltézs
25.4.   br. Zvolánek
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Merklín
Narozeniny v měsíci dubnu oslaví:
Michaela Zvolánková Merklín  1.4.1995
Anežka Kohoutová Chotěšov 16.4.1933
Marie Wiedlová Losiná  18.4.1935
Jaroslav Oulík Kloušov  19.4.1951
Jaroslav Nejedlý Stod  20.4.1939
Anna Jindřichová Buková  21.4.1938
Josef Šefčík   Radost  22.4.1952
Hana Zvolánková Merklín  29.4.1993

Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva (výběr nejdůležitějších)
• Revize kartotéky – kartotéka byla zrevidována. Existuje v lístkové a 

elektronické podobě. Výchozí kartotéka je lístková (je vždy aktuál-
ní). Nyní se pracuje na harmonizaci kartotéky s Knihou pokřtěných 
– členy sboru jsou dle Církevního zřízení ti, kdo jsou pokřtěni, 
jejich jména má kartotéka obsahovat. Některá jména chybí. Cíl 
– nechceme se zříkat zodpovědnosti za ty, kdo byli v našem sboru 
pokřtěni. Účel – pastorační a misijní. Zpracovává O.Tichý a J.Satke. 
Výsledky budou předloženy staršovstvu k posouzení.

• Vytvoření smlouvy o administraci s J.Satkem – smlouva vytvořena, 
předložena staršovstvu ke schválení, staršovstvo schválilo.

• Pomoc katolické faře v Plané, která vyhořela – sbírka vynesla 1000,- 
Kč. J.Satke předá br.faráři D.Matoušovi z Mar. Lázní, který sbírku 
organizuje.

• Brožura – historie sboru – vytvoření soupisu historie merklínského 
sboru v rozsahu brožury – zachycení důležitých historických mo-
mentů, vzpomínek pamětníků. J.Nozar, J.Satke

• Evangnet – sbor má internetové stránky (http:/merklin.evangnet.cz) 
na portálu Evangnet. Ten nám své služby poskytuje zdarma, nic-
méně je možné poskytnout dar. Se službami portálu Evangnet jsme 
spokojeni.

• Večeře Páně i pro děti – děti jsou v našem sboru zváni do kruhu 
ke stolu Páně, dostávají požehnání. Inspirace z Nittenau (díkčinění 
2009) – děti dostali též chléb a kuličku hroznového vína. Pohovoří-
me příště.

• Kniha bohoslužeb – zapisují se nedělní shromáždění. Návrh (J.Sat-
ke): zapisovat všechna shromáždění – tedy i biblické hodiny pro 
dospělé, děti, mládež.

• Počítání účastníků VP – mezi účastníky VP se budou započítávat 
všichni, kdo přijdou ke stolu Páně (tedy i děti).
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• Kazatel z Církve bratrské z Klatov – David Kašper, nabízí kázání 
v neděli 16.5., staršovstvo souhlasí.

• Biblická hodina – od přechodu na letní čas bude začínat v 19 hodin 
(po 28.3.2010).

• Příští setkání staršovstva bude 9.4..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.

Pravidelné bohoslužby a shromáždění 
čtvrtek od 17,00 schůzka 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 duben
.1.4.   pašije   od 19,00 hod   br.f. Satke, br. Tichý
2.4.    velkopáteční    br.f. Satke
4.4.   br. Zvolánek
5.4.   br.f. Satke
11.4..   br. Cuchal
18.4..   br.f. Chamrád (seniorátní farář)
25.4.   br.f. Vokoun
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Přeštice
Narozeniny v měsíci dubnu oslaví
Zdeňka Boříková  Újezd  10.4.1923
Mirija Francouz  Přeštice  13.4.1939
Eva Švihlová  Přeštice  17.4.1946
Jaroslav Lang  Přeštice  26.4.1956

Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!
Zprávy ze staršovstva (výběr nejdůležítějších)
• Multifunkční budova našeho sboru – příprava žádosti a příloh (PD) 

pro grant z EU probíhá. Prosíme členy sboru za intenzivní modliteb-
ní podporu.

• Dotace z města – zpráva o využití dotace byla zaslána na MěÚ, záro-
veň byla zaslána žádost o dotaci na příští rok 

• Klatovy – návrh: bohoslužby každý týden, jednou za měsíc s neděl-
kou, případně mládeží; do služby se zapojí ordinovaní presbyteři; 
br.Satke prohovoří s klatovskými - biblické hodiny – budou každý 
týden (středa 18 hod), bylo zahájeno od zač. února, - připravit plán 
na 04/2010 a oznamovat (min. 2x v březnu !!) – 1. a 5. neděle Oto 
Tichý (odvoz Boříkovi, příp.další), 3.neděli J.Mištera a M.Francouz 
–střídání. Br.Bořík se bude účastnit 1.neděli, připraví nedělku či 
program pro mládež.

• Návštěva židovské kongregace z Londýna – uskuteční se 30.června 
t.r. Chtějí se setkat se zástupci našeho sboru

• Personální fond – příspěvek od Kdyně – Vyřešeno. Podpoříme žádost 
o příspěvek sboru Kdyně od JJ na byt faráře/farářky

• Žádost do Jeronýmovy jednoty – připravíme žádost na opravu stře-
chy a zateplení části domu (kde je tenčí zeď); podáme v případě, že se 
nebude realizovat rekonstrukce budovy fary v souvislosti se stavbou 
nového multifunkčního objektu. Oslovíme organizaci Aktivios, zjis-
tíme další možnosti financování z grantů – rekonstrukce podkroví. 
Pokusíme se zajistit PD rekonstrukce SD Přešticích – br. Francouz 
povede jednání.

• Hospodářský výkaz – rozpočet je ztrátový – odvody do PF jsou pro 
sbory naší velikosti likvidační (tvoří téměř 50 procent rozpočtu) – 
chceme tímto poukázat na tento alarmující stav. Chybějící prostřed-
ky se budeme snažit doplnit snížením výdajů a zvýšením obětavosti. 
Staršovstvo souhlasí se zasláním nevyváženého rozpočtu na SV a SR 
s výše zmíněnou poznámkou.

• Brožura o historii sboru – připravuje J.Satke ve spolupráci s Domem 
historie přesticka.

• Chodník u fary – komplikované stání aut, řešení nabídlo město 
(po jednání) – dodá materiál, sbor provede práce. Vytvoření pásu 1m 
širokého tvořeného zatravňovacími dlaždicemi pro stání aut. Prostor 
bude upraven také značkou při vjezdu do ulice.
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• Kniha bohoslužeb – jsou zde kolonky pro všechna shromáždění a 
setkání během týdne, prosíme o zapisování.

• Příští jednání staršovstva 6.4.2010 v 19:15

Témata na přímluvy 
naši nemocní, směřování a růst sboru, mateřské centrum, nová mod-

litebna, připravované akce, kazatelská stanice Klatovy, práce s dětmi a 
mládeží.
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 duben
2.4.   br. Tichý
4.4..   br.f. Satke 
11.4..   br.f. Satke 
18.4..   br. Zvolánek 
25.4.   br.f. Satke 

Kazatelská stanice Klatovy:
4.4.   br.f. Satke
11.4.   br.f. Satke
18.4.   br. Francouz
24.4.   br.f. Satke

Nový web naší církve
Internetové stránky Českobratrské církve evangelické dostaly zcela 
novou podobu. Jsou hezčí, funkčnější atd. A hlavně mají novou adresu 
- www.e-cirkev.cz.
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Přečetli jsme:

Podle Joela Rumla (ERC v ČR) výroky Mirka Topolánka neublíží 
církvím ani křesťanství
Předseda ODS Mirek Topolánek svými výroky o Židech, církvi a homo-
sexuálech potvrdil, že rychleji mluví, než myslí, napsal na svém webu 
kardinál Miloslav Vlk. Přestože se Topolánek omluvil, nesmaže tím podle 
emeritního pražského arcibiskupa fakt, že výroky pronesl. Navíc je pod-
le něj málo pochopitelné, že tak učinil v době volební kampaně. I podle 
dalších představitelů církví Topolánek uškodil spíš sám sobě a politické 
straně, kterou zastupuje, než věřícím a církvím. 

Navzdory „pozdním slzám a nešikovným omluvám“ se části obyvatel 
potvrdí, že „touha být premiérem si žádá jinou kulturu, jinou odpověd-
nost i jinou moudrost i v neformálních chvílích“, řekl ČTK předseda 
Ekumenické rady církví a synodní senior Českobratrské církve evangelic-
ké Joel Ruml.

O církvi Topolánek řekl, že se lidí zmocnila „díky oblbování mas, 
díky brainwashingu totálnímu“. Úryvky neformálního hovoru Topolánka 
při focení pro magazín pro homosexuály LUI zveřejnil server blesk.cz.

Předseda ODS se dotkl i premiéra Jana Fischera, který se hlásí ke 
svému židovství. „Gustav Slamečka (ministr dopravy), když jde opravdu 
do tuhého..., tak jako ministr mám pocit, že uhne. A to ten Fischer 
(premiér) prostě je Žid, není to gay, a ten uhne ještě dřív.“ 

Joel Ruml se domnívá, že nic z toho, co Topolánek řekl, neublíží círk-
vím ani křesťanství. Lidé žijící v církvi mohou brát podle Rumla Topolán-
kovy výroky s nadhledem, protože jejich hodnota se neměří podle 
toho, jak o nich někdo „z únavy nebo z nemoudrosti“ mluví, nýbrž podle 
toho, jak o nich soudí jejich nejbližší okolí a Bůh.

Předseda ODS poslal omluvný dopis i pražské židovské obci. Její 
předseda František Bányai ČTK řekl, že za obec Topolánkovi za list podě-
koval a vyjádřil v něm přesvědčení, že cílem výroků nebylo projevit nega-
tivní postoj k židovské komunitě. „Jsem přesvědčen, že pan Topolánek nechtěl 
nikoho urazit, ale zároveň si uvědomuji, že nešikovná slova se obtížně vysvětlují, 
snadno mohou narušit korektní vztahy a je právem každého, aby si je vykládal 
po svém,“ řekl Bányai ČTK.

„S jeho omluvou jsem obeznámen. Mojí úlohou však není Mirka Topolán-
ka soudit ani mu dávat rozhřešení. Naší další komunikaci omezím na nezbytné 
pracovní minimum,“ reagoval na Topolánkova slova již dříve premiér Jan 
Fischer.
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Topolánkova slova vyvolala vlnu nesouhlasných reakcí. Jeho političtí 
oponenti je využili a vyzvali předsedu ODS k odchodu z politiky. Postavili 
se proti němu ale i někteří kolegové z vlastní strany. Předseda Senátu Pře-
mysl Sobotka Topolánkovi doporučil odchod z čela jihomoravské kandi-
dátky ODS a zvážení rezignace na funkci šéfa občanských demokratů.

(www.krestandnes.cz, 23.3.2010)

Biblické otazníky
V dnešním biblickém zamyšlení se opět vydáme na internetové stránky  
www.gotquestions.org/Cesky, čili „odpovědi na biblické otázky“. 

Otázku a odpověď na ni jsem tentokrát vybral z okruhu těch, které 
sevztahují k velikonočním svátkům. Pokud budete číst pozorně, možná 
dojdete k tomu, že ne se vším tak úplně souhlasíte. V tom případě si to 
nenechávejte pro sebe, ale zkuste své pochybnosti napsat jako příspěvek 
do dalšího čísla. (O.T.)
Otázka: Otázka: Byl Ježíš v době mezi svou smrtí a vzkříše-
ním v pekle?
Odpověď: Byla Ježíšova duše v čase mezi jeho ukřižováním a vzkříšením 
v pekle? V této otázce panují veliké nejasnosti. Celý koncept vznikl hlavně 
díky Apoštolskému vyznání víry, kde se říká „…sestoupil 
do pekel.“ V Bibli je rovněž několik písem, která – podle toho jak jsou 
přeložena – popisují, že Ježíš byl v „pekle“. Máme-li se touto otázkou 
zabývat, je důležité nejprve pochopit, co vlastně Bible o „říši“ 
mrtvých učí.

V hebrejských Písmech je slovo, používané k popisu říše mrtvých, 
„šeol“ (nebo sheol). Znamená prostě „místo mrtvých“, „záhrobí“ nebo 
„místo duchů/duší zemřelých“. Novozákonní řečtina má obdobné slovo,
„hádes“, které rovněž označuje „místo mrtvých“. Další písma v Novém 
Zákonu naznačují, že šeol/hádes je dočasné místo, kde jsou drženy duše 
k očekávanému závěrečnému vzkříšení a soudu. Zjevení 20:11-15 mezi 
oběma místy jasně rozlišuje. Peklo (ohnivé jezero) je trvalé a konečné 
místo soudu pro ztracené. Hádes je dočasné místo. Takže odpověď zní ne, 
Ježíš nesestoupil do „pekla“, protože peklo je věcí budoucnosti, a dá se 
o něm mluvit až po soudu u velikého bílého trůnu (Zjevení 20:11-15).

Šeol / Hádes je místo, rozdělené na dvě části (Matouš 11:23; 16:18; 
Lukáš 10:15; 16:23; Skutky 2:27-31), příbytky spasených a ztracených. 
Místo, kde přebývají spasení, se nazývá „Ráj“ a „Lůno (náručí) Abraha-
movo“. Místa přebývání spasených a ztracených jsou oddělena „velikou 



– 21 –

propastí“ (Lukáš 16:26). Když Ježíš vystoupil do nebe, vzal s sebou obyva-
tele Ráje, tedy věřící (Efezským 4:8-10). Ta část šeolu / hádu, kde přebývají 
ztracení, zůstala nezměněna. Všichni, kdo zemřou jako nevěřící, se na to 
místo odebírají, aby tam vyčkali na nastávající poslední soud. Sestoupil 
Ježíš do šeolu / hádu? Ano, podle listu Efezským 4:8-10 a 1 Petra 3:18-
20 ano.

Určité nejasnosti také vyvstávají kolem podobných pasáží, jako je 
Žalm 16:10-11, kde se říká: „Nebo nenecháš duše mé v pekle, aniž dopus-
tíš svatému svému viděti porušení. Známou učiníš mi cestu života…“
 „Peklo“ není v tomto verši zcela správně přeloženo. Lepší překlad by byl 
„hrob“ nebo „šeol“. O mnoho let později řekl Ježíš na kříži zloději, který 
byl ukřižován vedle něj: „dnes budeš se mnou v ráji.“ 

Ježíšovo tělo bylo v hrobu; jeho duch a duše sestoupily do „Ráje“, 
místa zvaného šeol / hádes. Ježíš potom vyvedl všechny spravedlivé mrtvé 
z Ráje a vzal je s sebou do nebe. Bohužel v mnoha překladech Bible nejsou 
překladatelé důslední (nebo se prostě mýlí) v překládání hebrejských a 
řeckých slov pro „šeol“, „hádes“ a „peklo“.

Někteří zastávají názor, že Ježíš odešel do „Pekla“ neboli na tu 
zatracenou stranu místa zvaného šeol / hádes, aby tam dále platil za naše 
hříchy. Tento názor je ale zcela nebiblický! Byla to smrt Ježíše na kříži 
a jeho utrpení, které na sebe za nás vzal, které dostatečně zaplatily cenu 
našeho vykoupení. Byla to jeho krev, která zastoupila naše očištění od hří-
chu (1 Jan 1:7-9). Když Ježíš visel na kříži, vzal na sebe břímě hříchu celé-
ho lidstva. Ve 2. listu Korintským se dozvídáme, že „On (Bůh) toho, který 
byl bez hříchu (Ježíše), učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm 
stali Boží spravedlností“ (2 Kor 5:21). Toto přenesení hříchu (vložení 
našich hříchů na něj) nám pomůže pochopit Kristův zápas v Getsemanské 
zahradě, kde se připravoval na to, že na něj měl být na kříži vylit kalich 
veškerého hříchu.

Když Ježíš na kříži zvolal: „Otče, proč jsi mě opustil?“, byl to oka-
mžik, kdy byl právě kvůli našim hříchům, vylitým na něj, oddělen od 
svého Otce. Když vydechl naposledy, řekl: „Otče, do tvých rukou svěřuji 
svého ducha.“ Jeho utrpení namísto nás bylo dokonáno. Jeho duch/duše 
sestoupil do Ráje, tedy do té části Hádesu, vymezené pro spasené. Ježíš 
nešel do pekla. 

Ježíšovo utrpení skončilo v okamžiku jeho smrti. Cena za hřích byla 
zaplacena. Potom očekával na vzkříšení těla a návrat do slávy při vystou-
pení do nebe. Sestoupil Ježíš do pekla? Ne. Sestoupil Ježíš na místo 
zvané šeol / hádes? Ano.
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Řádky z Francie

Hrady jako z pohádky
Alepoň bretaňské hrady (jinde ve 
Francii jsem vlastně nebyl) jistě 
byly předlohou pro všechny ty 
pohádkové hrady na ilustracích v 
knížkách a dobrými kulisami pro 
středověkké příběhy. Přitom podoba 
většiny z nich pochází až z doby 
renesance. Snad právě proto jsou 
pro nás tak exotické. U nás se v té 
době stavěly už pouze zámky nebo 
rozsáhlá pevnostní města. Hrady 
byly po všech stránkách v našich 
končinách nepraktické a nevhodné 
na bydlení. 
 Jinak tomu bylo v Bretani, 
která je rovinatá a leži na pobřeží, 
které už od staroveku bylo velmi 
neklidné a bylo branou pro vpády 
mnoha armád. Staré gotické hradby 
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tu byly přestavovány a upravovány na panská sídla vysokého standardu 
nebo na takřka nedobytné pevnosti na pobřežních útesech. Podrobněji o 
jednotlivých hradech budu psát v dalších pokračováních. Teď vám nabízím jen 
přehršli fotografií hradů z různých končin Francie. Jsou mezi nimi i ty, jejichž 
původ sahá až do 10. století, jsou tu i ty mladší. V Každém případě všechny 
stojí za návštěvu a shlédnutí. Jejich historie je totiž nanejvýš pohutá. Bretaň 
v době jejich vrcholné slávy totiž byla dějištěm krutých náboženských válek, 
do kterých se zapojila i Anglie.
 Hodně z nich utrpělo za vlády Ludvíka XIII a kardinála Richelieu. 
Po povstání frondy bylo mnoho z nich skoro zlikvidováno, aby v budoucnu 
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nemohly sloužit jako opěrné body povstalců. Mnohé zase zpustly a zachránilo 
je je jen nadšení romantických nadšenců, jak například pobřežní skvost - hrad 
la Latté, který je na dalšících obrázcích.


