
Sborový zpravodaj 
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Nemohu si odpustit okomentovat výsledek voleb, do poslanecké sněmovny 
které se konaly ve dnech 28.5. až 29.5.. Připadá mi, že se v nich projevilo napl-
no biblické slovo slovo 

Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na 
Bohu, který se smilovává. (Římanům, 9,16)

Ti, kdo se tak snažili, kdo investovali stamilióny do zlé a agresivní kampaně, 
která slibovala modré z nebe, nakonec sice zvítězili, ale bylo to vítězství Pyrr-
hovo. Není ovšem důvod k nějakému velikému jásotu. Teď teprve nastává doba, 
kdy je třeba „modlit se a pracovat“. Jen to je totiž cesta, která nevede do pekel, 
ale do nebe, i když to nebe rozhodně nebude v tomto čase a tady na zemi. Tento 
přístup však vždy vedl k výsledkům, které můžeme obdivovat dodnes. „Ora et 
labora!“ – „Modli se a pracuj!“ je heslo benediktýnské řádu. Mnišská bratrstva 
a sesterstva, která se řídili tímto heslem, dokázala přinést v ranném středověku, 
době bezesporu kruté a drsné, Boží slovo, kulturu a vzdělanost do těch nejpust-
ších míst a největší divočiny po celé Evropě. Ta Evropa byla v té době převážně 
divoce pohanská. Nesčetněkrát museli utéci od rozdělaného díla, nesčetněkrát 
platili za své dílo svou krví. Nevzdali to však a jejich komunity a kláštery, často 
vybudované doslova v divočině, byly zdroji světla Božího slova, vzdělání i kul-
tury.

Jsme vlastně v podobné situaci jako oni, duchovně možná i horší.   Pohané 
pevně něčemu věřili a byli proto ochotni zabíjet i umírat, to je však činilo po-
tenciálně otevřené pro evangelium. Většina našich současníků však žije ve sta-
vu „klinické duchovní smrti“. Jsou „nijací“. To vytváří pustinu mnohem tvrdší 
a zákeřnější, než měli před sebou benediktýni.  Lhostejnot, mravní reltivismus, 
dezorientace v životních hodnotách, orientace na konzum – to je realita dneš-
ních dní, to je poušť, do které jsme povoláni nést evangelium a v modlitbách 
prosit o Boží požehnání pro celou společnost. 

Takže teď teprve začíná pro nás ta pořádná „šichta“. Bez modliteb a naší 
usilovné práce se nic k lepšímu změnit nemůže. Bez ohledu na výsledek voleb.
Ladislav Zvolánek, Merklín

Verš na červen
Toto praví Hospodin. Dotazujte se mne a budeta žít! (Amos 5,4)

Úvodník
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Modlitební témata 
•  nemocní
• služba dětem a mládeži v našich sborech
• misie
Liturgický kalendář:
6.6. - 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI (LITURGICKÁ BARVA ZELENÁ)
Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. (Lukáš 10,16)
13.6. -2. NEDĚLE PO SV. TROJICI (LITURGICKÁ BARVA ZELENÁ)
Pojdtež ke mně všickni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám. 
(Matouš 11,28 K)
20.6. - 3. NEDĚLE PO SV. TROJICI ( LITURGICKÁ BARVA ZELENÁ)
Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. (Lukáš 19,10)
24.6. - PAMÁTKA JANA KŘTITELE (LITURGICKÁ BARVA BÍLÁ)
Onť musí růsti, já pak menšiti se. (Jan 3,30 K)
27.6.. - 4. NEDĚLE PO SV. TROJICI (LITURGICKÁ BARVA ZELENÁ)
Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův. (Galatským 6,2 K)

Judaismus: 
19.SIVAN 5770 -  18.TAMUZ 5770
půst 17. tamuzu (29.červen) 
Tento den (podle jiných pramenů v případě prvního zničení chrámu 
9.tamuzu) prorazila dvakrát útočící vojska jeruzalémské hradby a začal 
nerovný boj v ulicích města, proti babylónské (586 př.o.l.) a římské (70 o.l) 
přesile.

Půst v dobách těžkostí nebo v den výročí smutné události nám má 
otevřít srdce a napomoci našemu odhodlání vypořádat se s našimi pro-
hřešky. Po dobu půstu jsme uchráněni od pozemských starostí o obživu 
a máme více času zkoumat svá nitra. Chápeme-li toto pravidlo, je nám jas-
né, že nemá valného smyslu trápit své tělo půstem a přitom plýtvat časem 
při sledování přihlouplého zábavného televizního pořadu.

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

Historický kalendář:
4.6.1989  čínská armáda tvrdě potlačila prodemokratické protesty na 

pekingském náměstí Tchien–an–men, zabito bylo více než 
3000 převážně mladých lidí
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7.6.1421   Čáslavský sněm – Čtyři pražské artikuly
10.6.1942  jako odvetu za atentát na říšského protektora Heydricha 

vypálili němečtí vojáci českou vesničku Lidice. Vyvraždili 
její mužské obyvatele a ženy a děti poslali do koncentračních 
táborů.

10.6.1942  němečtí nacisté provedli útok na kostel sv. Karla Boromejské-
ho, kde se skrývali strůjci atentátu na Heydricha

14.6.1940  do vyhlazovacího koncentračního tábora v Osvětimi přijel 
první transport

15.6.1415  kostnický koncil vyhlásil dekret proti přijímání pod obojí; 
návrh na přijímání pod obojí podal český teolog Jakoubek ze 
Stříbra

15.6.1520  Martin Luther byl papežskou bulou exkomunikován z církve 
a jeho spisy byly odsouzeny ke spálení

21.6.1621  poprava 27 účastníků stavovského povstání
21.6.1949  komunisty byl popraven generál Heliodor Píka, byla to první 

justiční vražda v ČR
24.6.1942  nacisté srovnali se zemí obec Ležáky ve východních Čechách, 

v jejíž blízkosti byl ukryt tajný vysílač čs. výsadkářů, dospělí 
obyvatelé byli popraveni, děti odeslány na převýchovu.

25.6.1530  sněmu v Augsburku předloženo luterské vyznání
27.6.1950  v pankrátské věznici v Praze byly popraveny čtyři oběti vy-

konstruovaného komunistického procesu – politička (a členka 
ČCE) Milada Horáková, publicista Záviš Kalandra, bývalý 
majitel dolů Oldřich Pelcl a strážmistr SNB Jan Buchal

29.6.1945  v Moskvě podepsána smlouva mezi SSSR a ČSR o odtržení 
Zakarpatské Ukrajiny od Československa a jejím připojení 
k Sovětskému svazu

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

• 12.června  od 15,00 hod ve sboru ČCE v Chrástu u Plzně - požehná-
ní zvonu 

• 19.června (čas a program bude upřesněn) - v merklínském kostele 
koncert klasické hudby (flétna+varhany)

• 19.června od cca 9,30 hod - v Klatovech „Pošumavská křesťanská 
konference“ - hlavní řečník  Pete Game, přesný program bude na 
pozvánkách a v ohlášeních.

 Peter Game je členem ICLC apoštolského týmu. Je označovaný 
jako „náš zámořský muž“. Zajišťuje práci v Ugandě, Malawi, Vene-
zuele, Indii, je spojkou v České Republice, Nigérii, Keni, Polsku a 
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tráví hodně svého času v zahraničí. Kromě své zámořské práce Peter 
spojuje církve v Ledbury, Isle of Sheppey a Willowdene Farm ve 
Velké Británii. Má ženu Diane, dvě děti a jedno vnouče. Je obdaro-
vaným prorokem. (http://www.connectionsuk.org/) 

Každopádně ovšem platí moje oblíbená závěrečná věta: 
„Sledujte proto prosím pečlivě sborové nástěnky a naslouchejte pozorně 
sborovým ohlášením.“ 
Ale jednu akci bych určitě neměl opomenout - parlamentní volby ve dnech 
28.5.-29.5.2010. Sice to není akce sborová, církevní ani ekumenická, ale 
přesto bych doporučoval se zúčastnit.

(Oto Tichý, Merklín)

Sborový život v dubnu

Hledáme kazatele - kazatelku.
To je tentokrát tak trochu náhrada za rubriku „Akce v květnu“. V květ-
nu totiž byla akcí jako vždy spousta. Ale pro mne stěžejní událostí byla 
návštěva sestry farářky Dariny Hybské Majdúchové, která (zatím jako je-
diná) podala oficiální žádost na místo kazatelky v našem sboru. Díky Pánu 
jsem měl možnost se sestrou a jejím manželem strávit celé sobotní odpo-
ledne, které bylo celé velmi požehnané, takže mě velmi potěšilo vyjádření 
staršovstva k její žádosti. Stejně tak potěšitelná je i podpora ze strany 
Seniorátního výboru, který naše rozhodnutí podpořil. Nyní se modlíme 
za rozhodování Synodní rady, kam je sestra farářka pozvána k pohovoru 
na 8.června 2010. 

P.S. O dalších uskutečněných akcích snad můžete číst komentáře od 
přímých účastníků. Např. „Manželský seminář“ v Přešticích by si to jistě 
zasloužil. 

(Oto Tichý, Merklín)
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Květen - měsíc voleb. A co červen?

Všechno je jinak – a nic se nezměnilo. Alespoň pro nás, křesťany. Naše 
povolání zůstává, naš úkoly se nezměnily, společnost zatím jiná také není. 
 Je tu možná jen o trochu větší šance ukázat, proč právě reformo-
vané křesťanství stálo u kořenů dnešního západního světa a jeho ekono-
mické, kulturní a vědecké převahy nak zbytkem světa. Není potřeba být 
příliš velkým prorokem, aby člověk odhadnul, že následující roky budou 
pro většinu z nás hodně těžké, tedy pokud se v naší společnosti neprosa-
dí heslo „po nás potopa“. Bez modliteb a veliké angažovanosti křesťanů 
může to, co musí teď následovat, tedy „utažené opasky“ a redukce naší 
konzumní „rozežranosti“, povede cesta do budoucnosti do náruče ex-
trémního populismu a možná ještě něčeho horšího. Historie nám dává 
dva skutečně odstrašující příklady: Jak stalinské Rusko, tak hitlerovské 
Německo vyrostly na neřešené bídě duchovní i materiální.

Jak vlastně dopadnou ty právě minulé volby doopravdy, to zda při-
nesou dobré změny nebo budeme pokračovat po cestě s mírným sklonem 
do pekel, tedy záleží hodně na nás, na našich modlitbách, naší práci a na-
šem nasazení.

Co budeme dělat, až půjde do tuhého a reformy budou sahat na náš 
blahobyt? Půjdeme se řvoucím davem do ulic a budeme požadovat „za-
chování sociálních jistot“? Budeme stávkovat a rozbíjet výlohy, nadávat 
na vládu, a v příštích volbách volit ty, co nám budou slibovat nebe na ze-
mi? Nebo budeme právě tehdy hlásat evangelium, modlit se a usilovně 
pracovat všade, kam nás Bůh postaví? Budeme se bít o hmotné statky a 
duchovní pole přenecháme Božímu nepříteli?

Nic se pro nás, křesťany nezměnilo! Naopak, všechna povolání 
a úkoly zůstávají. Nikdo je za nás nedokončí, nikdo je za nás neponese. 
I když… Vzpomeňme si, že písmo říká, že když nebe „Hosanna!“ volat 
Boží lid a vyznávat Krista, Bůh si povolá jiné, třeba i kamení u cest.

Takže, když se budeme „flákat“ a bát se jít s kůží na trh, můžeme 
nakonec zůstat vně Božího království. 

„Pozdvihněte svoje srdce znavená, posilněte klesající kolena, při-
pravujte cestu, aby mohl vejít slávy Král!“

L.Z.
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Z historie
Jan Kalvín - 500. výročí narození 
Historici mezi čtenáři už mě pomalu začínají kamenovat, ale tímto titulkem 
byl v televizním programu avizován pořad, který naše veřejnoprávní televize 
odvysílal před cca rokem. 

A myslím, že to, co bylo napsáno v anotaci tohoto vysílání je v mnohém 
dosti výstižné. Škoda jen, že samotný pořad už není možno shlédnout ani 
na internetu (pokud se mýlím, budu rád za opravu). Např. úvodní „rapova-
ný“ žalm by i nám mohl ukázat na jiné bohoslužebné možnosti.

Možná by švýcarské hodinky nešly tak přesně, kdyby nebylo jednoho 
přísného muže, na kterého se názory dodnes různí. Možná by bez tohoto 
muže, který zastával názor, že spořivost, píle a tvrdá práce vedou k ekono-
mickému úspěchu, neproslulo Švýcarsko svými bankami, byť tady před půl 
tisíciletím zlikvidoval zlatnickou živnost. 

Oslavy 500. výročí narození Jana Kalvína, morálního teologa a vedle 
Martina Luthera nejvýznamnějšího představitele křesťanské reformace 
16.století a zakladatele kalvinismu příznačně probíhají v atmosféře ekono-
mické krize, snad proto, aby se nám připomnělo jedno z jeho hesel 
„nekonzumovat, ale investovat“. 

Rodilý Francouz (vlastním jménem Jean Cauvin, 1509-1564) prožil 30 
let v Ženevě, která se právě díky němu stala ve své době duchovní výkladní 
skříní Evropy a jedním z jejích hlavních protestantských center. V Paříži 
vystudoval teologii a práva. Jako protestant ale musel Francii opustit. Také 
z Ženevy, kam byl pozván, aby pracoval pro reformaci, však byl nejdříve 
vypovězen kvůli silnému odporu, který vyvolal svým požadavkem zavedení 
přísného mravního řádu ve městě. Po třech letech byl povolán do Ženevy 
zpátky a tentokrát svou autoritou řád prosadil mj. zákaz zábav, které sváděly 
k nemravnostem a nezřízenosti, to proto, aby se lidé mohli soustředit na 
poctivou práci, šetrnost a v neposlední řadě na Boha. 

V této souvislosti bývá zdůrazňováno, že právě z protestantských koře-
nů kalvinismu, z důrazu na pracovitost, šetrnost, hospodárnost a preciznost, 
se vyvinul kapitalismus. Nejvíce prý tento největší teolog reformace ovliv-
nil Nizozemí. Údajně se jeho vliv promítl také do holandské architektury 
a velkých ničím nezastřených oken: podle Kalvína totiž člověk žijící spořá-
daným mravním životem nemá co skrývat. 

Lze předem tušit, jaké stanovisko by Jan Kalvín zaujal k médiím, 
přesto díky nim si budou diváci sledováním slavnostní bohoslužby, konané 
k uctění 500. výročí jeho narození, připomenout, že tento duchovní vůdce 
Ženevy své doby zároveň položil základy pro občanské svobody 
projevu, tisku a vyznání.

(tentokrát čerpáno ze stránek internetová „encyklopedie - www.wikipedia.org)
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Biblické otazníky
I tentokrát budeme pokračovat v pátrání na webových stránkách  
www.gotquestions.org/Cesky, čili „odpovědi na biblické otázky“. Tento-
krát se alespoň trochu podíváme na otázku, která trápí mnohé lidi, a to 
nejen v souvislosti s katyňskou tragédií. (O.T.)
Otázka: Co učí Bible o Trojici?
Odpověď: Nejtěžší věcí křesťanského učení o Trojici je, že není způsob 
jak jej adekvátně vyložit. Učení o Trojici je koncept, který není možno 
dokonale pochopit, nemluvě o vysvětlení. 

Bůh je nekonečně větší, než jsme my, neměli bychom tedy očekávat, 
že Jej budeme schopni dokonale pochopit. Bible učí, že Otec je Bůh, Ježíš 
je Bůh a Duch Svatý je Bůh. Bible taky učí, že je jenom jeden Bůh. I když 
dokážeme pochopit některé věci vztahů osob uvnitř Trojice, v konečném 
důsledku je to pro lidský rozum nepochopitelné. To však neznamená, že 
věc není pravdivá, nebo že by se nezakládala na biblickém učení.

Při studiu tohoto učení musíme mít na mysli, že slovo „Trojice“ 
v Písmu nenalezneme. Tento termín je užitý ve snaze popsat trojjediného 
Boha, totiž skutečnost, že jsou tři společně existující osoby, které jsou zá-
roveň jediným Bohem. Připomínáme, že toto v žádném případě nesmí být 
vysvětlováno jako teorie tří Bohů. Trojice je jeden Bůh ve třech osobách. 
Není nic zlého na tom, používáme-li termín „Trojice“ i když toto slovo 
není v Bibli. Je kratší říct „Trojice“, než říkat „Tři pospolu existující věč-
né osoby jediného Boha“. Máte-li s tím problém, zvažte nasledující: slovo 
„praotec“ se taky v Bibli nepoužívá, i když víme, že Bible píše o několika 
praotcích. Abraham byl praotcem Jákobovým. Nenechte se tedy slovem 
„Trojice“ zmást. Nejdůležitější je, že samotný koncept VYJÁDŘENÝ 
slovem „Trojice“, se v Písmu nachází. Po tomto úvodu následuje diskuse o 
Trojici na základě biblických veršů.
1 Je jenom jeden Bůh

Deuteronomium 6,4; 1. Korintským 8,4; Galatským 3,20; 1.Timoteo-
vi 2,5.
Trojice pozůstává ze třech osob 

Genesis 1,1; 1,26; 3,22; 11,7; Izajáš 6,8; 48,16; 61,1; Matouš 3,16-17; 
Matouš 28,19; 2. Korintským 13,14. Pro Starozákonní pasáže je výhodné 
mít poznatky z hebrejštiny. V Genesis 1,1 je použitý plurál jména „Elo-
him“. V Genesis 1,26; 3,22; 11,7 a Izajáši 6,8 je použito zájmeno v množ-
ném čísle „nás“. Že se „Elohim“ a „nás“ vztahuje na více než dvě, je 
MIMO jakoukoliv pochybnost. My známe jenom dvě možnosti – jednotné 
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nebo pomnožné číslo., tzv. duál. Duál je JENOM pro číslo dva. V hebrej-
štině se duál používá pro všechno, co existuje v párech jako oči, uši, ruce. 
Název „Elohim“ a zájmeno „nás“ jsou v množném čísle – určitě označují 
počet vyšší než dvě – a musí se vztahovat k počtu tři a více (Otec, Syn, 
Duch svatý).

V Izajáši 48,16 a 61,1 mluví Syn a vzpomíná Otce a Svatého Ducha. 
Porovnejte Izajáše 61,1 s Lukášem 4,14-19 a uvidíte, že mluví Syn. Matouš 
3,16-17 popisuje událost Ježíšova křtu. Je možné vidět zde Boha Svatého 
Ducha, jak sestupuje na Boha Syna, zatímco Bůh Otec vyslovuje zaslíbení 
v Synu. Matouš 28,19 a 2. Korintským 13,14 jsou příklady tří rozdílných 
osob v Trojici.
3 Osoby Trojice jsou od sebe vzájemně odlišeny 

V různých pasážích, ve Starém zákoně je „HOSPODIN“ odlišen 
od „Pána“ (Genesis 19,24; Ozeáš 1,4). „HOSPODIN“ má „Syna“ (Žalm 
2,7, 12; Přísloví 30,2-4). Duch je odlišen od „HOSPODINA“ (Numeri 
27,18) a od „Boha“ (Žalm 51,,10-12). Bůh Syn je odlišen od Boha Otce 
(Žalm 45,6-7; Židům 1,8-9). V Novém zákoně v Janovi 14,16-17 Ježíš 
hovoří s Otcem, aby poslal Pomocníka, Svatého Ducha. Toto ukazuje, že 
Ježíš se nepovažoval za Otce nebo Svatého Ducha. Zvažte i ostatní místa 
v evangeliích, kde Ježíš hovoří s Otcem. Hovořil snad se sebou samot-
ným? Ne. Hovořil s jinou osobou v Trojici – s Otcem.
4 Každá osoba ve Trojici je Bůh, Otec je Bůh 

Jan 6,27; Římanům 1,7; 1. Petrův 1,2. Syn je Bůh, Jan 1,1, 14; Říma-
nům 9,5; Koloským 2,9; Židům 1,8; 1. Janův 5,20. Svatý Duch je Bůh, 
Skutky 5,2-4; 1. Korintským 3,16 (Ten, kdo přebývá je Svatý Duch – Ří-
manům 8,9; Jan 14,16,17; Skutky 2, 1-4).
5 Podřízenost v rámci Trojice, 

Písmo ukazuje, že Svatý Duch je podřízen Otci a Synu, Syn je podří-
zen Otci. Toto je vnitřní vztah a nepopírá božství žádné z osob Trojice. Je 
to jednoduše oblast, kterou naše omezená mysl nemůže pochopit, jelikož 
se jedná o nekonečného Boha. V souvislosti se Synem viz také, Lukáš 
22,42; Jan 5,36; Jan 20,21; 1. Janův 4,14. V souvislosti se Svatým Duchem 
viz, Jan 14,16; 14,26; 15,26; 16,7 a zvláště Jan 16,13-14.
6 Úkoly jednotlivých osob v Trojici, 
Otec je prvotním zdrojem anebo prapříčinou, 

1) vesmíru (1. Korintským 8,6; Zjevení 4,11); 
2) božského zjevení (Zjevení 1,1); 
3) spasení ( Jan 3,16-17); a 4) Ježíšova díla
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 jako člověka (Jan 5,17; 14,10). Otec je původcem všech věcí. 

Syn je prostředníkem, skrze kterého Otec vykonal následovné, 
 1) stvoření a udržování vesmíru (1. Korintským 8,6; Jan 1,3; 

Koloským 1,16-17); 
 2) božské zjevení (Jan 1,1; Matouš 11,27; Jan 16,12-15; Zje-

vení 1,1); a 3) spasení (2. Korintským 5,19; Matouš 1,21; Jan 
4,42). Otec činí všechny tyto věci skrze Syna, který je pro-
středníkem Jeho díla.

Svatý Duch je prostředkem, kterým Otec činí následovné: 
 1) stvoření a udržování vesmíru (Genesis 1,2; Jób 26,13; Žalm 

104,30); 
 2) božské zjevení (Jan 16,12-15; Efezským 3,5; 2. Petrův 1,21); 

3) spasení (Jan 3,6; Titovi 3,5; 1. Petrův 1,2) a 4) Ježíšovo dílo 
(Izajáš 61,1; Skutky 10,38). Otec koná všechny tyto věci v mo-
ci Ducha.

Žádná z populárních ilustrací nemůže úplně vyobrazit Trojici. Vejce 
(nebo jablko) jsou nedostatečné příklady, protože skořepina, bílek, žlou-
tek jsou jenom jeho součástí, nejsou vejcem samotným. Otec, Syn a Svatý 
Duch nejsou části Boha, každý z nich je Bůh. Ilustrace vody je o něco 
lepší, ovšem pořád adekvátně nepopisuje Trojici. Tekutina, pára i led jsou 
formy vody. Otec, Syn a Duch Svatý nejsou formy Boha, každý z nich je 
Bůh. Tyto ilustrace poskytují částečný obraz Trojice, nejsou ale Jejím do-
konalým vyobrazením. Nekonečný Bůh nemůže být dostatečně ilustrován 
žádným konečným obrazem. Místo soustředění se na Trojici, zkusme se 
soustředit na Boží velikost a nekonečně vyšší podstatu než je ta naše. 

„Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho 
moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy 

a nevystopovatelné jeho cesty! Kdo poznal mysl Hospodi-
novu a kdo se stal jeho rádcem?“ 

(Římanům 11,33-34).
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Kdyně na Šumavě
Narozeniny v měsíci červnu oslaví
Radslava Zemanová  Kdyně  4.6.1951
Danuše Kaufnerová  Kout na Šumavě  13.6.1965
Josef Sedláček  Všeruby  15.6.1956
Marie Praštilová  Hluboká  18.6.1935
Jana Němcová  Kout na Šumavě  21.6.1948
Anna Fialová  Kdyně  24.6.1944
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva (výběr nejdůležitějších)
• Staršovstvo přijalo zprávu seniorátního výboru, že nárok na čerpání 

prostředků pro misijně podporované místo zanikl. Čekáme na vyjá-
dření synodu koncem května ohledně nové žádosti.   

• Br. Grendel zajistí převedení první splátky za administraci Doma-
žlickému sboru v rámci přeplatku u PF. ( - u tohoto bodu došlo ke 
změně,  původně měla s. Altynská poslat 7100,- kč převodem).   

• Ubytování : do 14 dnů domluvíme s br. Zemanem, zda ubytování 
studentů bude realizováno.         

• Byl projednán dopis s. farářky Zapletalové. Podrobnosti vyřešíme 
po bohoslužbách 30.05.2010.

• Ve středu 26.05. přijde sklenář, zasklí okno v kuchyni a poničený 
skleněný kříž na schodišti na kůr.

• Příští schůze staršovstva 17.06. v 18.00 hod.   

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 červen
6.6.  br.f. Vokoun
13.6.  br.f. Grendel
20.6.  br.f. Šoltézs
27.6.  br. Zvolánek
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Merklín
Narozeniny v měsíci červnu oslaví:
Pavel Novák   Klatovy  6.6.1958
Jaroslav Kodl Borová  6.6.1951
Václav Volf   Horušany  8.6.1922
Lydia Melíšková Chotěšov  20.6.1938
Karel Hes   Merklín  26.6.1928
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva (výběr nejdůležitějších)
• Večeře Páně i pro děti – téma diskutováno na biblické hodině před-

cházející setkání staršovstva. Stávající stav (děti přicházejí s rodiči 
ke stolu Páně, dostávají požehnání; VP po konfirmaci) je vyhovují-
cí. Nicméně jde o pastorační otázku, je třeba na ni brát zřetel. 

• Kniha bohoslužeb – bude zakoupena důstojná kniha, zajistí J.Nozar
• Manželský seminář – uskuteční se ve dnech 21. a 22. května s po-

kračováním 4. a 5. června 2010 pod vedením manželů Staňkových 
v Přešticích. V Merklíně se manželský seminář uskuteční během 
měsíců září a říjen.

• Kandidátka na kazatelku – sestra Darina Hybská Majdúchová – za-
vítala do našeho sboru 30.4.-2.5. V pátek vedla biblickou hodinu, 
v sobotu navštívila středisko Radost, v neděli sloužila při bohosluž-
bách (kázání a VP). Uskutečnil se sborový oběd. Staršovstvo pečlivě 
zhodnotilo kandidaturu sestry Majdúchové, vyjasnilo si možná 
rizika a usneslo se jednohlasně, že požádá synodní radu o vydání 
osvědčení o způsobilosti k ordinované službě farářky ČCE v našem 
sboru. Br. Kohout se vysloví k rozhodnutí staršovstva dodatečně.

• Farář Adam Balcar – navštíví náš sbor 11.-13.6. (s rodinou). Bude 
mu oznámen výsledek jednání se s.far. Majdúchovou.

• Dlouhodobé úkoly: Brožura – historie sboru – vytvoření soupisu 
historie merklínského sboru v rozsahu brožury – po nástupu nové 
kazatelky, J.Nozar

• Fondy EU – čekáme na konkrétní možnost žádat z fondů EU, situa-
ci monitoruje s.Nozarová, J.Šalomová a J.Satke. 

• Možnost spolupráce s některým z německých sborů – J.Satke zašle 
dotaz na děkanát do Chamu. Bude třeba zjistit cenovou nabídku na 
opravu oken.

• Podpůrný fond – přispějeme jednou nedělní sbírkou – konkrétně ze 
3.neděle v květnu.

• Žádost z Jeronýmovy Jednoty – na nezbytné úpravy v bytě faráře 
– žádost podána. Je třeba poslat vyúčtování loňského daru.

• Příští setkání staršovstva – pátek 11.6.2010 od 19 hodin
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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 červen
6.6.  br. f. Satke
9.5.  br. f. Balcar
20.6.  br. Zvolánek
27.6.  br. f. Vokoun 



– 13 –

Přeštice
Narozeniny v měsíci červnu oslaví
Kristýna Satková  Přeštice  3.6.2004
Alois Skála   Dobřany  4.6.1936
Antonín Špaček  Přeštice  7.6.1956
Jaroslav Louda  Horšice  10.6.1923
Dora Satková  Přeštice  13.6.1980
Miloslav Šerý  Přeštice  17.6.1957
Miloslav Mazanec  Klatovy  26.6.1927
Klára Satková  Přeštice  28.6.2006
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!
Zprávy ze staršovstva (výběr nejdůležítějších)
• tředisko diakonie ČCE Radost v Merklíně – jednání DRS 20.4.2010, 

zápis dosud není. Dny s Radostí – květen až červen.
• Multifunkční budova našeho sboru – jednáme s p.Nechybou ze SR, 

program Přeshraniční spolupráce (Česko – Bavorsko) – ve spolupráci 
se sborem v Nittenau (souhlasí). Nutno dohodnout termín návštěvy 
– sborové i přípravného týmu. Spoluúčast je přibližně 200 000,- Kč. 
Pro MC jsou současné prostory již těsné – přichází okolo 15 mami-
nek a 20 dětí.

• Rekonstrukce sborového domu – podána žádost na rekonstrukci pod-
kroví prostřednictvím MAS Aktivios (cca 300 000,- Kč). Zda projekt 
uspěl, se dozvíme během června. Poděkování – M.Francouz, L.Bo-
řík.Žádáme rovněž z programu „Zelená úsporám“ – možnost získat 
státní dotaci. Žádáme dar od JJ na naší spoluúčast v tomto programu. 
Je nutná výměna střešní krytiny – nejsou na ni však zdroje – osloví-
me dopisem sbory naší církve o přispění. Máme rozpočet na výměnu 
střešní krytiny od P.Šaloma (cca 260 000, Kč); zateplení nad krovem 
by zvedlo cenu cca o 1/3. Pro výběr firmy na konkrétní realizaci 
rekonstrukce bude třeba shromáždit nabídky alespoň tří firem.

• Společenství, o.s. – stanovy odeslány právníkovi (P.Klimeš, K.Vary).
• Hospodářská situace – finanční hotovost je cca 27 tis. Kč, do konce 

května nutno odvést příspěvek na Pers. fond ve výši 35.500,- Kč. 
Přispěje Merklín 10% částky.

• Inventarizační komise – provedení inventury. Jmenováni: M.Fran-
couz, L.Bořík, K.Volfová, M.Szewczyk. Bude provedena během roku.

• Dotace pro MC – přišla nabídka z Krajského úřadu na možnost žádat 
dotaci z kraje na neinvestiční programy MC. Požádali jsme o peníze 
na skříň do MC (na hračky) a zastínění pískoviště.

• Bohoslužby dětské – vyzkoušíme možnost „jednoduššího“ závěru 
(děti jsou ke konci bohoslužeb již netrpělivé).

• Svatba – 12.6.2010 v Klatovech, žádost manželů Kreibichových o po-
žehnání sňatku – staršovstvo souhlasí.
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• Hanka Süssová – křest – v 18.letech na základě vlastního rozhodnutí
• Židle – zakoupeny, přivezeny – poděkování M.Szewczykovi a J.Sat-

kemu.

• Příští jednání staršovstva - 01.06.2010 v 19:15.

Témata na přímluvy 
 Naši nemocní, směřování a růst sboru, mateřské centrum, nová 

modlitebna, 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 červen:
6.6..   br. Francouz 
13.6..   br.f. Satke 
20.6.    ses.f. Kupfová (ECM)
27.6.   br.f. Satke 
Kazatelská stanice Klatovy:
6.6.   br. Tichý
13.6.   br.f. Satke
20.6.   ses.f. Kupfová
27.6.   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:

Spor o katedrálu svatého Víta končí, stát a církev se dohodly
O chrám svatého Víta na Pražském hradě se od pondělí dělí jak Katolická 
církev, tak správa Pražského hradu. Podpisem nové smlouvy mezi kance-
láří prezidenta republiky a metropolitní kapitulou chrámu svatého Víta 
končí sedmnáct let trvající spor o to, komu katedrála patří.

„Obě strany se dohodly, že katedrála není jen objekt liturgický, náboženský, 
ale že má i svůj kulturní aspekt a mnohé další a že je skutečně vzácná i pro lidi, 
kteří nejsou věřící a že by bylo záhodno o ní společně pečovat,“ řekl páter Milan 
Badal z pražského arcibiskupství, který se jednání o katedrále účastnil.

Katolická církev odstoupila od ústavní stížnosti, kterou před rokem 
podala k brněnskému Ústavnímu soud. Důvodem byl tehdejší rozsudek 
Nejvyššího soudu, že pražská katedrála patří českému státu. 

Potvrdil to jak arcibiskup Dominik Duka, tak český prezident při 
podpisu dohody o úpravě vzájemných vztahů při péči o Chrám svatého 
Víta.
(www.krestandnes.cz, 26.5.2010)

Barack Obama vyhlásil červen měsícem leseb, gayů, bisexuá-
lů a transsexuálů 
Prezident USA Barack Obama vyhlásil červen měsícem „hrdosti leseb, 
gayů, bisexuálů a transsexuálů“ (LGBT). Stal se tak prvním americkým 
prezidentem, který do názvu zahrnul i bisexuály a transsexuály.

V těžko nalezitelném prohlášení vyvěšeném na webových strán-
kách Bílého domu chválí k 1. červnu Obama LGBT Američany za jejich 
pokračující „velký a trvalý přínos“, který „posiluje strukturu americké 
společnosti“. Slibuje, že podpoří opatření, která „přinesou úplné spektrum 
rovnosti práv pro LGBT Američany“, včetně vylepšení zákonů o nená-
vistných zločinech, podpory registrovaných partnerství, zajištění práv 
homosexuálů na adopci, zamezení diskriminace na pracovišti a ukončení 
současného přístupu „Neptej se, nemluv“ v armádě.

„Tyto věci ovlivňují nejen komunitu LGBT, ale také celý národ,“ stojí 
v prezidentově prohlášení. „Dokud je slib rovnosti pro všechny nenaplně-
ný, ovlivňuje to všechny Američany,“ pokračoval. „Pokud můžeme společ-
ně pracovat na zlepšení principů, na nichž byl náš národ založený, bude z 
toho mít prospěch každý Američan,“ dodal.

Obama navazuje na Billa Clintona, který také vydal v roce 1999 
a 2000 podobné prohlášení. Clinton ale ve svém prohlášení nepoužil ter-
mín transsexuál, bisexuály zmínil.
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Prezident Georgie W. Bush oproti tomu nevydal žádné prohlášení 
o LGBT za celých osm let svého působení v úřadu.

Několik křesťanských představitelů Obamovo prohlášení kritizovalo, 
včetně Boba Stitha z Jižní baptistické konvence. Stith řekl pro Baptist 
Press, že toto prohlášení podporuje „hrdost na to, o čem Bůh jasně říká, že 
je hřích“.

„Základní věc je,“ řekl Stith, který je reprezentantem konvence 
ve zvláštní komisi pro službu homosexuálům, „že pokud Bůh něco de-
finuje jako hřích, nikomu neprokazujeme žádnou laskavost tím, že tyto 
hranice zrušíme. Příštím generacím neprokážeme žádnou laskavost tím, 
že zboříme hranice, které Bůh vybudoval na naši ochranu.“ 

Červen je tradičně homosexuální komunitou považovaný za „Mě-
síc hrdosti homosexuálů“ jako připomenutí incidentu ve Stonewall Inn 
v červnu 1969. Dne 28. června 1969 bojovali gayové a lesby proti policej-
nímu zátahu, který se konal ve Stonewall Inn v New York City. Incident 
byl první událostí v historii, kdy homosexuální komunita bojovala proti 
vládním jednotkám. Tento incident je považován za začátek hnutí za práva 
homosexuálů v USA i po celém světě.

Ve svém prohlášení prezident Barack Obama chválí hnutí za práva 
LGBT za jejich odhodlání, které umožnilo více LGBT Američanům žít 
v dnešní době otevřeněji než kdy předtím. Také uvedl, že je „hrdý“, že je 
prvním prezidentem, který jmenoval otevřeně LGBT kandidáty do Sená-
tem potvrzených pozic během prvních 100 dní svého působení.

(www.krestandnes.cz, 27.5.2010)
Tato zpráva mě poněkud „nadzvedla“, ale naštěstí je k dispozici jeden 

uhlazený komentář:
Základní věc je, že pokud Bůh něco definuje jako hřích, nikomu 

neprokazujeme žádnou laskavost tím, že tyto hranice zrušíme. Příštím 
generacím neprokážeme žádnou laskavost tím, že zboříme hranice, které 
Bůh vybudoval na naši ochranu (Bob Stith)

Konference v Edinburghu připomene sté výročí počátku eku-
menického hnutí 
Ve dnech 2. až 6. června 2010 proběhne ve skotském Edinburghu konfe-
rence ke stému výročí setkání celosvětové misie, považované za symbolic-
ký počátek ekumenického hnutí. Informují o tom internetové 
stránky Světové rady církví (World Council of Churches, WCC).

Konference v Edinburghu, která proběhla ve dnech 14. až 23. června 
1910, je považována za kulminační bod misijních snah 19. století a součas-
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ně za první kroky k institucionalizované spolupráci mezi protestantskými 
misijními centry. Velký vliv mělo tehdy probíhající studentské hnutí, 
jehož heslo znělo „přivést k Bohu celý svět v této generaci“. Na konferenci 
se tehdy setkalo na 1400 zástupců evangelických církví, pozváni nebyli 
žádní zástupci římskokatolické a pravoslavné církve.

Konference ke stému výročí setkání v Edinburghu se bude konat na 
místech, kde se setkali delegáti v roce 1910. Zúčastní se jí na 250 čelních 
představitelů současné světové misie. Více informací lze nalézt na strán-
kách Ekumenických Novin.
(www.christnet.cz, 26.5.2010)

Noc kostelů 28.5.2010 Plzeň
V první den voleb se odehrála po celé naší zemi akce, kdy kostely, obvykle  
jsoucí  v provozu jen velmi omezeně přes den, zůstaly otevřené i v noci. 
Co otevřené! Ony byly najednou plné života i plné lidí! V Plzni nás (tedy 
čtyři členy naší rodiny) dost překvapila bohatost nabídky, výborná orga-
nizace a množství návštěvníků. Litoval jsem doopravdy, že se nemohu 
rozdělit na více jedinců a současné navštívit kocert gregoriánského chorá-
lu, blues session, chvály atd. 

I když jsem vyrazili do Plzně až na 21,00, bylo toho na výběr opravdu 
hodně. Krátce jsem pobyli ve sboru Maranatha (ECM) kde jsme stihly 
závěr vystoupení taneční skupiny Paprsek, kde půvabné dívky tančily 
na hebrejskou hudbu. Pak jsme navštívili katedrálu a poslechli si vlastně 
krásnou bohoslužbu, kde kázáním i modlitbou byl zpěv gregoriánského 
chorálu (v latině), doprovázený pozitivem (to jsou vlastně malé varhany, 
které mají úžasný a milý zvuk). Důležité bylo, že před každou písní četl 
sbormistr krásný český překlad latinského textu.

Pro mě tento koncert–bohoslužba byl velmi požehnanou chvílí ztiše-
ní po pracovním „ponocování“ a hodně perném dnu.

Zcela z jiného soudku byl koncert skupiny Metanoia ve sboru ECM 
na Lochotíně. Moderní chvály jsou však také nádherné a bylo i krásné 
vidět, že je tu prožívali jak mladí, tak i věkem značně pokročilí.

Chvála Bohu za tuto akci! To je myslím, jedna z těch správných cest, 
jak si otevřít cestu k našim spoluobčanům a ukázat jim, že evangelium je 
skutečným zdrojem radosti, ztišení a především spásy.

LZ
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Řádky z Francie

Hrady jako z pohádky - Chateau de La Latté
S takovýmto hradem se u nás skutečně nesetkáme. Stojí v severní Bretani 
na strmém útesu na břehu kanálu La Manche. Byl nesmírně důležitou a 
prakticky nedobytnou pevností po tři staletí. O jeho ceně svědčí to, že byl 
přijat jako kompenzace ve sporu mezi dvěma velkými šlechtici za obsazení 
bohatého a důležitého města–pevnosti Guérande.

Hrad málem potkal smutný osud. Jak ztratil na své důležitosti, 
přestali se o něj jeho majitelé starat a hrad se pod neúprosnými nápory ne 
zrovna příjemného zdejšího počasí začal rozpadat. Před asi 49 lety z něj 
byla ruina na „odpis“ Ovšem skupině nadšenců to nedalo a začali opra-
vovat. Nejprve sami a pak s podporou státu. Je až neuvěřitelné, co se tu 
podařilo v podstatě soukromým úsilím vytvořit.  

Dnes je z hradu prvotřídní turistická atrakce. Z vrcholu strážní věže 
je vidět na desítky kilometrů daleko. Můžete se kochat pohledem na moře 
brázděné plachtenicemi nejrůznějších tříd a velikostí a pozorovat, jak se 
kdesi v hloubce desítek metrů pod vámi tříští vlny o útesy. Můžete ovšem 
také obdivovat pobřeží kolem, které jse v tmavé zelení hlodašů protkáno 
spoustou světlých stezek, které vytvářejí krásný abstraktní obrázek.
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I prostředí, do kterého je zasazen – strmé útesy a rozáhlé porosty 
hlodašů (to je takový hodně, ale hodně trnitý keř, který tvoří neprostupné 
houštiny), maják na útesu naproti tvoří skutečně romantickou atmosféru. 

Rozhodně stojí za návštěvu.
Ladislav Zvolánek


