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Verš na prosinec
Bůh praví: Jako když někoho utěšuje matka, tak já vás budu těšit. (Izaiáš 66,13)

Úvodník
V předvánočním čase Adventu se nám Zpravodaj opět o něco rozrostl. Je to potěšitel-
né, protože zvláště v této době má Církev (a my, její členové) světu co říci. To posleství 
je vlastně velmi jednoduché: Kouzlo Vános nespočívá ve štědrosti, nadbytku dobrých 
věcí a krásně uklizeném bytě. To kouzlo a podstata spočívají v tom, že Hospodin 
Bůh se sklonil k nám lidem. Prokázal tak velkou lásku k nám, že narodil do našeho 
bídného a hříšného světa jako malé bezmocné dítě, aby přinesl spásu, osvobodil od 
strachu ze smrti a dal nový rozměr lidskému životu, rozměr, který přesahuje smrt těla. 
Požehnané Vánoce!

Ladislav Zvolánek, Merklín

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

Liturgický kalendář:
7.12. - 2. NEDĚLA ADVENTNÍ  (LITURGICKÁ BARVA FIALOVÁ)
Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. (Lukáš 21,28)
14.12. - 3. NEDĚLE ADVENTNÍ ( LITURGICKÁ BARVA RŮŽOVÁ)
Připravte cestu Hospodinu! Hle, váš Bůh! Panovník Hospodin přichází s mocí. 
(Izaiáš 40,3.10)
21.12. - 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)
Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města. 
(Přísloví 16,32)
25.12. -  1. SVÁTEK VÁNOČNÍ - NAROZENÍ PÁNĚ (LITURGICKÁ BARVA BÍLÁ)
Slovo se stalo tělem, a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme slávu jeho. (Jan 1,14)
26.12. - 2. SVÁTEK VÁNOČNÍ - ŠTĚPÁNA MUČEDNÍKA (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)



Judaismus: 
4. KISLEV 5769 -  4. TEVET 5769
Od 25. kislevu (22.prosinec) do 2. tevetu (29.prosinec) 
slaví Židé osmidenní historický svátek Chanuka (zasvěcení). Svátek 
Chanuka, známý jako svátek světel, je oslavou makabejského vítězství nad 
helenizovanými Syřany (r. 135 př.n.l.). Když po osvobození Jeruzaléma 
přišli do chrámu a chtěli zapálit světla menory (sedmiramený svícen), 
zjistili, že zbyl jen jeden džbánek olivového oleje označený pečetí velek-
něze (jen takto označený olej mohl být k bohoslužebným účelům použit). 
Takové množství oleje ovšem stačilo pouze na jeden den a příprava nového 
oleje trvala dní osm. Přesto Makabejci menory naplnili, knoty zapálili 
a chrám znovuvysvětili. A stal se zázrak. Olej vydržel hořet po celých osm 
dní, dokud nebyl připraven olej nový. Rok nato vyhlásili rabíni  osmiden-
ní svátek Chanuka, oslavu vítězství nad náboženskou perzekucí.

Historický kalendář:
8.12.1369  zemřel Konrád Waldhauser, předchůdce české reformace
11.12.1528  zemřel Lukáš Pražský, bohoslovec Jednoty
18.12.1918  vznikla Českobratrská církev evangelická (ČCE) sloučením  

 církví reformované a augsburského vyznání     

Z historie do současnosti:
Ve středu 26.11. ktrátce po 21,00 hod večer přišel na tento svět 

Martínek Zvolánek.
Při narození měřil 52 cm a vážil 3,8 kg. 
Jemu i rodičům přejeme jednak trpělivost a pevnou vůli při cestě tímto 
světem, ale především stálý Boží pokoj a požehnání!

28.12. - 1. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ (LITURGICKÁ BARVA BÍLÁ)
Já jsem na zemi jenom hostem. (Žalm 119,19)
31.12. - ZÁVĚR KALENDÁŘNÍHO ROKU (LITURGICKÁ BARVA BÍLÁ)
Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný. (Žalm 103,8)



Zajímavosti z kronik
Jak je uvedeno v historickém kalendáři, je tu naše církev Českobratrská 
evangelická (ČCE) oficiálně od 18.12.1918.

Někteří z vás možná byli o víkendu 21.11. - 23.11. na oslavách v Praze, 
takže nějakou základní představu o tom, jak to bylo, máte víceméně skoro 
všichni. Proto si v posledním letošním čísle našeho sborového zpravodaje 
dovolujeme nabídnout několik citací, přímotak, jak jsou uvedeny v Kroni-
ce města Merklína z r. 1924:

Tehdy také v Merklíně a okolí bylo hojně Českých bratří, zvaných Bole-
slavských. Ve Kdyni, Ouboči, Kolovči a Srbicích byly lutheránské osady 
a chrámy.   Majitelkou Merklína byla Kateřina Říčanská, která učení 
Českých bratří, patrně přízní svého manžela Zdislava Říčanského z Říčan, 
provozovati trpěla. To přimělo kapitulu pražskou, že roku 1564 žádala 
arciknížete (arcibiskupa), aby Čeští bratři byli vypuzeni:

 „Na vaši A.K.M. (arciknížecí milost) pokorně vznášíme, že zprávu máme od 
děkanův krajských, kterak Boleslavští bratři svým časem v Merklíně za Přeštici 
se scházejí a  učení své bludné provozují.“

Zdá se však, že tato stížnost tato málo pomohla, neboť ještě roku 1573 za 
faráře Jiřího Tupýho při visitaci, stěžováno si do sborů bratrských na Mer-
klínsku.

Roku 1762 oznamuje farář merklínský Matěj Helldorf arciknížeti plzeň-
skému, že na farnosti zdejší žádných kacířů více není.

Zákonem ze dne 21.3.1890 č. 57 ř.z. povoleno zřízení obcí náboženských. 
Na okresu zdejším ustanovena r. 1893 obec židovská, k níž patří i Židé 
z Merklína, kteří měli zde od r. 1826 do r. 1913 svou modlitebnu (synago-
gu), jíž koupil velkostatek, zřídiv z ní byty pro své zřízence. Náboženská 
škola židovská byla zde od r. 1851 do r. 1907 a sice v čísle popisném 46 
(nyní knihař Kalina). Pak vyučovalo se náboženství v obecné škole.

Příslušníků jiných vyznání, mimo ojedinelé případy, od počátku 19. stole-
tí do převratu v r. 1918, zde nebylo (v připojené tabulce  je uváděn r. 1911 
počet pěti obyvatel, kteří se oficiálně hlásili k protestantskému vyznání).
- Státní převrat  po světové válce v  r. 1918 přivodil v poměrech nábožen-



ských pronikavé změny. Z českých příslušníků augsburského a helvétské-
ho vyznání ustanovila se církev českobratrskoevangelická, přijavši vyzná-
ní české z r. 1575 a bratrské z r. 1662, jakožto výraz historické a duchovní 
souvilsosti s reformací českou. Církevní zákon její schválen 5.11.1919 
vládou republiky.   

Jak z výkazu statistického, na konci této statě uvedeného, patrno, nalezla 
církev ta,  snahou místního obvodního lékaře MUDra Komorouse, četné 
přívržence. za modlitebnu slouží jim zatímně kreslírna v budově školy 
měšťanské. Farní úřad je v Přešticích.
    (V připojené tabulce je r. 1921 uváděn počet 291 obyvatel vyznání čes-
kobratrsko-evangelického a r. 1923 už je to dokonce 350 obyvatel).

Ve výše uvedené kronice najdete velké množství dalších zajímavých informací 
- nejlépe dostupná je asi na webové adrese www.merklin.cz. 

Objevili jsme:
Do cca poloviny prosince probíhá ve všech prodejnách ZKD Plzeň 
(Konzum, COOP atd.) akce nazvaná “Kačka pro Kačku”. Jde o to, že při 
zakoupení některého z  vybraných výrobků, jde 1,- Kč ze zaplacené částky 
ve prospěch střediska diakonie Radost.
Bluižší info se dočtete na plakátcích při vstupu do všech prodejen tohoto-
obchodního řetězce. Zajímavé je, že se jedná o iniciativu přímo od někoho 
ze zaměstnanců ZKD.

I jemu patří naše poděkování.



Zprávy z diakonie:
Tentokrát jsme dostali zprávu přímo o činnosti Centra denních služeb 
(CDS):

• Všichni klienti CDS Merklín vyrábí výrobky smluvních zakázek 
(vánoční přání, papírové tašky, tkané zboží).

• V navázané spolupráci se ZAK TV byl v CDS v Merklíně natočen 
reklamní spot na výrobky klientů, který je vysílán na TV Prima 
před večerním zpravodajstvím na TV ZAK.

• Dále pak od 1.12. bude v Sirkové ul. v Plzni (u “malého” Tesca) 
umístěn reklamní billboard, rovněž na výrobky našich klientů.

• Od měsíce listopadu můžete v prostorách Plzeňské radnice shléd-
nout výstavu obrázků, které namalovali naši klienti.

• 19.11. jeli klienti CDS do Prahy, kde nejprve prošli Karlův most, 
Staroměstské náměstí, Kampu a večer pak navštívili koncert Petry 
Janů v Lucerně. Tento nevšední zážitek byl korunován osobním 
setkámím se zpěvačkou, při kterém jí byl předán koberec vyrobený 
v naší dílně. Vstupenky jsme dostali od divadla zdarma. Za zajišrění 
dopravy pak patří dík starostovi obce Ptenín.

• V sobotu 21.11. pak proběhla v CDS Merklín akce “Utkej si sám”, 
kdy se zde několik návštěvnic učilo tkát a na závěr si pak v našem 
obchůdku zakozupily některé z našich výrobků. Zároveň klientům 
darovali i materiál pro další výrobu.

• V současné době nacvičujeme pásmo koled a vystoupení “Živý bet-
lém”. 

• Tímto všechny zveme k návštěvě našeho obchůdku v Kostelní ul. 
v Merklíně a pak hlavně na naše vystoupení:

4.12. od 17,00 rosvěcení vánočního stromu v Merklíně
6.12. od 19,00 benefiční koncert v katolickém kostele ve Staňkově
14.12. od 14.12. adventní koncert v evangelickém kostele v Merklíně.

Za všechny pracovníky a klienty zdraví a zve Hanka Hladíková.



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
• Od JJ dar 40.000,- na připojení sborového domu na kanalizaci.
• Pozvánky na akce domažlického sboru (instalace faráře, otevření 

sborového domu).
• Rozbité čerpadlo nahrazeno novým. Začne oprava radiátorů.
• Ke kamnům v mezipatře zakoupíme dvě plynové bomby.
• Díky br. Novému, Nunvářovi a Veverkovi je dokončeno oplocení 

zahrady.
• Na projekt EXIT 316 - mise zašleme 500,- Kč. 
• Archiv - br.f. Satke zjistí možnosti archivace v Domažlicích.
• Příští jednání staršovstva se koná ve čtvrtek 11.12.2008 od 18,00 

hod.

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
7.12.   br. Zvolánek
14.12.   s. Šilarová
21.12   bude upřesněno - br. f- Satke se učastní divadelního předsta 

 vení dětí v Západním sboru v Plzni
25.12.  br. f.Šoltéz (VP)
28.12.  br. f. Grendel



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
Eliška Zvolánková Merklín 24.12.1989
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
• Schůze staršovstva proběhla 31.10.2008 ve střadisku Diakonie Ra-

dost
• Sborový pobyt v Horš. Týně - velmi se povedl, podobné akce budou 

určitě i v budoucnu.
• Poděkování br.f. Čapkovi za článek o br. Hrdonkovi v časopise Čes-

ký bratr.
• Nástěnky na schodišti budou aktualizovány fotografiemi z tábora 

Zajistí  br. Zvolánek.
• Plánované akce 

 neděle 7.12.   od 17,30   Adventní zpívání v Merklíně
 neděle 14.12. od 14,00   Adventní koncert diakonie Radost

  sobota 20.12. od 17,30   Vánoční divadlo v Merklíně
  středa 24.12. od 22,00  Štědrovečerní bohoslužba
  středa 31.12. od 19,00 Silvestrovsklý večer
• Oprava věže- bylo rozhodnuto o zadání dokončení stávajících prací 

jiné firmě - konkrétně domluví br. Šalom. Následovat bude i oprava 
hromosvodů a revize komína. 

• Ze sborových akcí na příští rok je ohlášen letní tábor 
od 25.7. do 8.8. 2009

• Zpravodaj - budeme dodávat na OÚ a na katolickou faru. K distri-
buci dalším členům sboru. Využijeme nabídku br. T.Urbana - distri-
buce spolu s roznáškou denního tisku.

• Bude provedena úprava schodů a chodníku před kostelem. Památ-



káři vyžadují studii provedení. Budeme shánět někoho, kdo nám ji 
vyhotoví.

• Komise památkářů při svém jednání v Merklíně odsouhlasila zásah 
- vykácení a novou výsadbu stromů na zahradě podle odborné stu-
die. Sháníme někoho na provedení prací.

• Nájemní smlouva pro rodinu Zvolánkových - předběžbný návrh byl 
projednán, na lednovém setkání staršovstva bude uzavřen.

•  Projekt Exit316 byl shledán hodnověrným a doporučitelným. Při-
spějeme na něj částkou 500 Kč.

• Sborový archív.  - staršovstvo rozhodlo, že bude nadále uložen ve 
sboru.

• Nedělní škola - zatím nic nového
• Příští setkání staršovstva bude v pátek 9.1.2009 od 19,00 hod.

Témata na přímluvy  
 naši nemocní, oprava kostelní věže, misie mezi dětmi a mládeží, 

služba dětem a mládeži, služba veřejnosti, služba Diakonie Radost

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

 !POZOR ZMĚNA ZAČÁTKU!
neděle  od 9,00  pravidelné bohoslužby 

   (1. a 4. neděle s vysluhováním Svaté večeře Páně)

Rozpis bohoslužeb na prosinec
7.12.    br.f. Satke
14.12.  br. Cuchal
21.12.  bbude upřesněno - děti hraji vánoční hru v Západním sboru 

v Plzni za účasti br. f. Satkeho a br. Zvolánka
24.12. 22,00 Štědrovečerní bohoslužba (br. f. Stake a br. Zvolánek)
25.12. 9,00 Boží hod vánoční s vysluhopvání sv. večeře Páně 

(br. Zvolánek)
26.12. 9,00 Svátek sv. Štěpána 
28.12.  br. Zvolánek
1.1.  br. Satke 



Přeštice
Narozeniny v měsíci prosinci 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
• Vánoční akce v Přešticích 

 Mikuláš v MC 4.12. v 9,30, 
 dětská bohoslužba 24.12. od 16,00.

• Přihlásíme se k zajištění semináře učitelů nedělních škol 
v listopadu 2009.

• Žádost o grant z EU - nutno dodat vyjádření církve a stavebního 
úřadu.

• Budeme podporovat a případně pomáhat při organizaci ekumenic-
kých setkáváních mladých lidí.

• Revize sborové kartotéky- kartotéka bude dle nových pravidel revi-
dována a dále udržována.

• Žádost o půjčku od JJ - bude třeba přepracovat dle zásad pro čerpání 
grantů z EU.

• Vybrána dodavatelská firma na dveře mezi chodbou a schodištěm.
• Příští setkání staršovstva  bude ve středu 3.12.2008 od 19,15 hod.

Témata na přímluvy 
naši nemocní, mateřské centrum, nová modlitebna
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 
7.12.    br. Francouz
14.12.  br.f. Satke
21.12.  bude upřesněno - děti hraji vánoční hru v Západním sboru v  

 Plzni za účasti br. f. Satkeho a br. Zvolánka
24.12.  dětská bohoslužba (od 16,00 hod) - br. f. Satke
25.12.  br.f. Satke
26.12.  společná bohoslužba v Merklíně - br. f. Satke
28.12.  br. Cuchal



Středisko Radost hledá pracovníky na pozice:
• sociální pracovník (-ice)

Pokud znáte někoho, o kom si myslíte, že by to pro něj 
bylo, dejte mu vědět. Podrobnosti dodáme, případně je 
možné je zjistit přímo ve středisku diakonie Radost.

Zveme Vás i Vaše přátele na již tradiční vánoční představení souboru dětí, 
mládež i dospělých, které se koná 

v sobotu 20.12.2008 v 17,30
v 

Evangelickém kostele v Merklíně, Husova 201

Letos budeme hrát

Hru o potopě 
od bratra faráře Luďka Rejchrta

Vstup je volný, vstupné dobrovolné



  Základní škola speciální Diakonie Českobratrské církve 
evangelické (DČCE) Merklín.
To je oficiální název školy, která vznikla 1.1. 2004 vyčleněním ze střediska 
„Diakonie ČCE“ – střediska Radost v Merklíně. Posláním školy je zajistit 
vzdělávání  dětí s více vadami, ale i žákům, kterým chybí jen krůček, aby 
mohli bez problémů navštěvovat Základní školu. 

 V období od založení školy urazili pedagogové i žáci velký kus 
cesty. Jméno školy je známé v oblasti speciální pedagogiky, jezdí k nám 
na praxi studenti, škola aktivně spolupracuje se Speciálně pedagogickým 
centrem (SPC) pro děti se zrakovým postižením, SPC pro děti s mentál-
ním postižením, občanským sdružením Apla Praha a dalšími odborní-
ky. Využíváme k práci s dětmi moderní speciálně pedagogické metody, 
speciální pomůcky, pracujeme s alternativními vzdělávacími programy, 
používáme náhradní komunikaci u dětí, které nejsou schopné komuni-
kovat verbálně. Velmi dobrých výsledků dosahujeme při vzdělávání žáků 
s diagnózou autismus.  

   Ve škole je v současné době 35 žáků, kteří jsou rozděleni do tříd. 
Jedna třída přípravného stupně,dále třída žáků,kteří již absolvovali pří-
pravný stupeň,rehabilitační třída a třídy pro žáky s diagnózou autismus, 
které jsou jediné svého druhu v našem kraji.Dále máme Kurz pro doplně-
ní základů vzdělání denní.Minulý rok byl i otevřený Kurz pro doplnění 
vzdělání večerní,kterého se zúčastňují klienti ze střediska Radost. Už 
druhým rokem úspěšně funguje naše odloučené pracoviště v Sušici, kam 
do jedné třídy dochází 5 žáků.

Vytváříme svým žákům velmi zajímavý program, který se snažíme 
přizpůsobit jejich individuálním potřebám. Každý žák má svůj indivi-
duálně výchovně vzdělávací program, podle kterého všichni pedagogičtí 
pracovníci jednotně postupují. Snažíme se co nejvíce rozvíjet schopnosti 
a dovednosti našich žáků a zaměřit se na jejich socializaci.

Škola zajišťuje svým žákům i mimoškolní činnost ve družině. 
Funguje zde několik zájmových kroužků. Plavání, keramika, ekologie, 
hipoterapie, počítače, dále sportovní, hudební, výtvarný,pracovní kroužek 
a vaření. Žáci mají možnost vybrat si dle svého zájmu. 

Ředitelkou školy je Mgr.Ivana Kováčová,zástupkyní Magda Skři-
vanová.V Merklíně na vzdělávací část dohlíží čtyři učitelky,na výchovnou 
činnost dvě vychovatelky ,a protože musíme hodně dbát na individuální 
přístup,pracuje zde i pět asistentek pedagoga a jedna rehabilitační pra-
covnice.V Sušici je jedna učitelka a dvě asistentky.Na ekonomickou část 
dohlíží Ing.Jana Horáková. 

 Hodně úspěchů a pohody všem kolegyním,ale i všem čtenářům Zpravodaje.  
M.Wildová 



Kontakty 

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

Úplně na závěr
Jak vidíte, volného místa je ve zpravodaji ubylo . Už se na ně těšíme na to, 
že tomu bude stejně i dále.

Redakce

Plánované akce 

čtvtek  4.12. v 9,30  Mikuláš v Mateřském centru     
    v Přešticích 
neděle 7.12.   od 17,30   Adventní zpívání v Merklíně
sobota 13.12. od 16,30  Koncert pěveckého sboru Radost 
    ve Kdyni
neděle 14.12. od 14,00   Adventní koncert diakonie Radost 
    v Merklíně 
sobota 20.12. od 18,00   Vánoční divadlo v Merklíně
24.12.    od 16,00  dětská bohoslužba v Přešticích.
24.12.   od 22,00 Štědrovečení bohoslužba 
    v Merkllíně

Na všechny akce jste srdečně zváni a nezapomeňte s sebou vzít 
i příbuzné, přátele, kamarády i známé


