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Sborový zpravodaj 
3/10  březen 2010 

Verš na březen

Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. (Jan 5,13)

Úvodník
Některé žalmy, kniha Job, Pláč Jeremiášův a některá další místa v Bibli obsahují hoř-
ké, pro naše uši a mysli až pohoršlivé výčitky samotnému Hospodinu Bohu. Jsou ob-
těžkané nesmírně znepokojujícími, otázkami: „Bože, kde jsi, když tak hrozně trpím?“, 
„Proč se bídákům, kteří na Tebe kašlou, daří dobře a já jsem zkroušen bolestmi, bídou 
a posměchem?“, „Nezapomněl jsi na mě Bože?“. Sám Pán Ježíš na kříži volá „Bože 
můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ (je to začátek žalmu 22).
 Právě tento žalm, a pak i celá kniha Job, nám dost důrazně připomínají jednu 
velice nepříjemnou věc: Na tyto otázky na tomto světě nemusíme nikdy dostat uspoko-
jující odpověď! Je to hrozné, ale je to i osvobozující! K našemu trápení, které nechá-
peme, k nespravedlnostem, které nás osobně ničí, k bídě, která nás skličuje, k utrpení 
které nechápeme a považujeme za nespravedlivé, se můžeme postavit dvojím způso-
bem: Můžeme se začít litovat, zanevřít na Boha a začít nadávat na Jeho nespravedlnost 
a lhostejnost. To je jistá cesta do pekel, do otroctví satana. 
 Druhá cesta, to je víra v Boží konečnou spravedlnost a milost, v Boží svr-
chovanou moc všemu navzdory. Taková víra dokáže Bohu pěkně vyčítat, nepokrytě si 
stěžovat. Dokonce se i dokáže litovat. Taková víra však nikdy, i v té nejtemnější chvíli 
nikdy nevzdá to, že Bůh je spravedlivý, že o mě ví a že se o mě zajímá. Nevzdá nikdy 
to, že Bohu se nic nemůže vymknout z rukou, že nad vším a ve všem má poslední slo-
vo. Takovou víru ze samého dna své ztrápené duše vášnivě vykřikne uprostřed největší 
temnoty do světa Job:

Jób 19
25 Můj Vykupitel žije, to jedno vím, a že nakonec se nad prachem postaví.
26 I kdyby ze mě kůži sedřeli, já ve svém těle Boha uvidím.
27 Já ho uvidím vlastníma očima, ne někdo cizí, ale já - srdce mi touhou umírá!

Je chybou snažit se odpovídat na otázky, které vlastně nemají odpověď. Je chybou 
mluvit a utěšovat tam, kde bolest a trápení všechna slova zadusily. Je však chybou 
v takových situacích vzdávat víru v Boží moc a spravedlnost! Ta víra je totiž to jediné 
nám v chvílích, kdy přijdeme o vše, zůstává. A tato víra není marná! Hospodin je stále 
stejný, jeho moc i láska k nám zůstává stejná, i když procházíme „údolím stínu smrti“

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:
7.3. - NEDĚLE OCULI ( LITURGICKÁ BARVA FIALOVÁ)
Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. (Lu-
káš 9,62)
14.3. - NEDĚLE LAETARE  (LITURGICKÁ BARVA RŮŽOVÁ)
Jestliže pšeničné zrno nezapadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li 
však, vydá mnohý užitek. (Jan 12,24)
21.3. - NEDĚLE JUDICA (LITURGICKÁ BARVA FIALOVÁ)
Syn člověka nepřišel, aby jemu slouženo bylo, ale aby on sloužil a aby dal život 
svůj na vykoupení za mnohé. (Matouš 20,28K) 
28.3.. - KVĚTNÁ NEDĚLE (LITURGICKÁ BARVA ČERVENÁ)
Syn člověka musí být vyvýšen, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. (Jan 
3,14.15)

Judaismus: 
15.ADAR 5770 -  16.NISAN 5770

15.ADAR (1.BŘEZEN) - SVÁTEK ŠUŠAN PURIM

V den oslav vítězství nad Hamanovými stoupenci (14.adar), slavíme svátek 
purim. Pouze v Šušanu, kde potyčky trvaly o den déle a v městech, která 
měla v době Jehošuova vstupu do Izraele hradby,  například v Jeruzalémě, 
slavíme purim až o den později, 15. adaru, kterému říkáme šušan purim. 

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, 
což by samo o sobě bylo námětem pro několik článků. Ještě větší prostor 
by pak zabral podrobnější popis všech zvyků tohoto svátku. 

Proto tentokrát vybírám něco možná méně známého o slavení šabatu v ob-
dobí svátku pesach - Šabat chol hamoed. 
Na šabat, který připadá na svátek pesach, čteme kromě oddílu Tory i kni-
hu Píseň písní, hebrejsky sir haširim. Podle židovské tradice je tato píseň 
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alegorickým vyjádřením vztahu Izraele k Bohu, kteří jsou v knize zastou-
peni milencem a milenkou. Velkou zásluhy o uchování této knihy má 
rabi Akiva, který jako první rozkryl její tajemství a poznal, že pět vrcholů 
uvedeného mileneckého vztahu („Svazek myrty je můj milý, leží mezi mými 
ňadry. Levici má pod mou hlavou a pravicí mě objímá. Našla jsem svého milova-
ného, chytnu ho a už ho nepustím. Přišla jsem do sadu, sestro má, nevěsto. Levici 
má pod mou hlavou a pravicí mě objímá.“) odpovídá pěti vrcholům vztahu 
Izraele k Bohu (postavení miškanu (svatostánku), stavba prvního chrámu, 
druhý chrám, chašmonejské království a prorokovaný třetí chrám).

Proč právě na pesach čteme sir haširim? Protože jarní svátek pesach 
je oslavou svobody člověka. Svobodný člověk si rád zpívá a jaro je čas 
rozletu. Šir haširim nám má ukázat způsob, jak naložit se získanou svobo-
dou. 

SEDMÝ DEN. 21. NISAN, 
poslední den svátku pesach (mimo Izrael poslední dva dny) - si připomí-
náme zázrak přechodu přes Rákosové moře. 21. nisan je mimochodem 
dnem, kdy uložila zoufalá Mojžíšova matka svého syna do košíku a pustila 
ho po řece Nil vstříc osudu. O osmdesát let později se před prchajícími 
otroky rozevřelo moře a zachránilo je před pronásledovateli včele s Faraó-
nem. Tento den bylo potvrzeno osvobození Židů z egyptského otroctví.

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

Historický kalendář:
1.3.1457   začátek Jednoty bratrské v Čechách
1.3.1566   2. helvetské vyznání
3.3.2000   papež Jan Pavel II. při mši ve Svatopeterském chrámu požádal 

o odpuštění za hříchy, kterých se katolická církev dopustila za 
uplynulé dva tisíce let

8.3.1422   sťat Jan Želivský
13.3.1485  byl zahájen kutnohorský sněm
20.3.1485  Sněm v Kutné Hoře sjednal mír mezi husity a katolíky
25.3.1420  v bitvě u Sudoměře husitské oddíly porazily královské rytíř-

ské vojsko
28.3.1592  zemřel Jan Ámos Komenský
30.3.1420  husité založili město Tábor
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Diakonie Radost, Speciální škola Merklín
Tentokrát nemáme žádné nové informace. Dokonce není nic nového ani 
na webových stránkách. Je mi to líto, neboť vím, že v obou zařízeních se 
děje spousta pozoruhodných věcí. Snad tedy příště. (O.T.)

Co se chystá v březnu:
Vzhledem k datu vzniku tohoto zpravodaje sem patří vlastně už nedě-
le 28. února, kdy  se v KS Klatovy koná další Celošumavské setkání. 
Shromáždění povede br. Jan Satke a hlavním řečníkem bude (zde je oproti 
původním předpokladům malá změna) kazatel sboru BJB v Aši, br. Alois 
Boháček.

Hned v sobotu  6. března od 9,30 bude v Plzni v Korandově sboru 
presbyterní konference, jejímž hlavním hostem a řečníkem bude br. Jan 
Čapek, emeritní farář z Liberce. Po konferenci bude probíhat setkání sku-
piny pro posouzení otázek spojených s personálním fondem - kromě členů 
skupiny (m.j. i br.f. J.Satke a br. M.Francouz) bude vítána účast i dalších 
presbyterů.

Pokud má někdo srdce spíše pro práci s mládeží, je na stejný den (t.j. 
sobota 6.3.) od 9,45 zván do sboru ECM Maranatha v Plzni na seminář 
pro „rodiče, učitele nedělních besídek, pracovníky s dětmi, kazatele, 
diakony, další zájemce/služebníky mezi dětmi. 
 Témata budou „Duchovní péče o děti v rodině „ a „Radikální 
křesťanský život - je to i pro děti?. Přihlášky jsou u ses. Soni Černé, mob. 
777570658 do konce února, ale jistě půjde domluvit i během týdne.

Velice důležitou část sborového života budou v březnu tvořit výroční sbo-
rová shromáždění - data konání najdete v informacích ze staršovstev. 
A samozřejmě je uslyšíte ve sborových ohlášeních.

Na faře v Dolní Bělé bude 14.3. v 17,00 zahájen další kurs vzdělávání 
presbyterů. Prozatím jsou přihlášeni 3 účastníci. Případní další zájemci se 
stále mohou hlásit u br.f. J. Satkeho.

Při pohledu na předchozí řádky mám dojem, že jsem určitě na spoustu 
věcí zapomněl. A to nejen na přípravu na největší křesťanské svátky - veli-
konoce. Proto bedlivě sledujte ohlášení, nástěnky a také webové stránky. 
Tam všude se všechno jistě včas dozvíte.

(Oto Tichý, Merklín)
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Objeveno na poslední chvíli
Na webových stránkách domažlického sboru (ale pouze tam?) se najednou 
objevilo pozvání na zajímavou výstavu. Možná o to zajímavější, že se jedná 
o syna br. Falátka, který v našem sboru mnohokrát sloužil slovem a také 
ve středisku diakonie Radost mnoho let pomáhal s účetnictvím i jako člen 
dozorčí rady. A mnoho z nás vzpomíná na návštěvy knihkupectví Úsvit 
v Plzni, které provozoval. 
Nicméně zpět ke zmíněné pozvánce - zde je:

Pavel Falátek – Doteky světla
V sobotu 13. března 2010 bude zahájena výstava fotografií Pavla Falátka 
Doteky světla. „Ve své fotografické tvorbě se Pavel Falátek zaměřil na jediné 
téma – žaluzie v okně své pracovny, které pravidelně fotografuje v různých den-
ních a ročních obdobích a zachycuje tak téměř deníkovou formou jemné světelné 
a barevné proměny v reflexích na vertikálních lamelách žaluzií,“ píše Václav 
Malina v katalogu k nedávné plzeňské výstavě Jasná zpráva. Jiří Zahrad-
nický v recenzi na samostatnou výstavu Pavla Falátka v Galerii Evropské-
ho domu v Plzni poznamenává: „Geometrické obrazce na žaluziích dávají 
pozornému divákovi dostatek prostoru k domýšlení příběhů, které se venku, za za-
vřeným oknem, právě dějí.“ Pavla Falátka fotografa pak charakterizuje jako 
„vypravěče křehkých příběhů z pomezí snu a reality.“ 
 Rokycanský rodák Pavel Falátek vystudoval uherskohradišťskou 
uměleckoprůmyslovou školu a dlouhá léta pracoval jako výtvarník propa-
gace podniku Domácí potřeby v Plzni. Roku 1991 založil reklamní studio 
zaměřené na tvorbu grafických orientačních systémů, jimiž vybavil napří-
klad Západočeskou galerii v Plzni nebo okresní pobočku České spořitelny 
v Plzni. 

A na závěr jen krátce z kalendáře akcí  v domažlickém sboru - v sobotu 
27.3. koncert Čerchovanu. Více na webu zatím není, ale zkusíme zjistit.
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Dostali jsme poštou: 
Následné dva dopisy hovoří možná trochu různou řečí ke stejnému téma-
tu. Vyznění obou je však stejné - NE adopcím dětí páry žijícími v regis-
trovaném partnerství.  Protože se s tímto názorem plně
ztotožňuji, připojil jsem svůj hlas k protestu na stránkách 

www.sojdrova.cz. 
(Oto Tichý, Merklín)

RESPEKTUJTE BOŽÍ ŘÁD, ODVRÁTÍTE ČESKÝ PÁD. 
NÁRODY VISÍ NA MORÁLCE, NEBO NA OPRÁTCE. V.L.
Nesouhlasíme s iniciativou ministra Michaele Kocába a dalších členů 
parlamentu a vlády zavést v základních školách morálně pochybný projekt 
vyučování k toleranci k homosexuálům. 
 Tento nebezpečný experiment vnáší etický a psychický zmatek 
v životě dětí a dospívajících v době, kdy má dojít k přirozenému dozrání 
jejich osobnostní a pohlavní identity. Zmíněný experiment činí z českých, 
moravských a romských dětí pokusné králíky patologického sociálního 
experimentu Evropské Unie. Jde o zvrhlost a zločin, který řídí nepřátelé 
lidstva, rodin a národů. Ministr Michael Kocáb má záměr odstranit ze 
zákona o registrovaném partnerství překážku, která znemožňuje homose-
xuálním párům osvojení dětí. 
 Nesouhlasíme s tímto záměrem M. Kocába a dalších členů par-
lamentu umožnit adopce dětí homosexuálním párům v době, kdy v ČR 
desítky normálních manželských párů a normálních rodin čeká 3- 5 let 
na soudní potvrzení adopcí dětí z dětských domovů. Žádáme vládu, aby 
urychlila adopci normálním, testy vybraným rodinám a manželským 
párům zákonem, který by anuloval současnou komunistickou praxi. Loď 
morálky neztroskotá, zatímco kocábka amorality a zvrhlé experimentální 
pa-etiky směřuje k ztroskotání a zkáze.

Tomu musíme jako občané ČR zabránit. 
Václav Lamr, člen ,,Matice Romské“, Forum angažovaných křesťanů

Dobro dětí především
Vláda ČR má uložit ministryni spravedlnosti, aby do 31. května 2010 vy-
pracovala novelu, která v zákonu o registrovaném partnerství zruší usta-
novení, které doposud zabraňuje osobám žijícím v registrovaném partner-
ství osvojit si dítě. Tento návrh připravuje ministr Kocáb. 
S tímto záměrem nesouhlasím!
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Nesouhlasím s tím, aby děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, 
mohly být adoptovány osobami žijícími v registrovaném partnerství a aby 
je české soudy svěřovaly do výchovy homosexuálním párům. 
 Novela by byla v přímém rozporu s Evropskou úmluvou o osvoje-
ní, která připouští pouze osvojení manželi nebo jedinou osobou. Evropská 
úmluva tak záměrně omezuje možnosti osvojení na formu soužití, která 
je pro dítě vhodná z hlediska jeho vývoje.  Dokonce i v důvodové zprávě 
k zákonu o registrovaném partnerství z roku 2006 je výslovně uvedeno, že 
zákon neumožňuje adopci registrovanými partnery a zůstává zachována 
preference párů muž-žena. Taková ochrana dětí není samoúčelná. Na prv-
ní místo staví zájem dítěte, které se nemůže bránit. 
 Adopce jsou řešením pro dítě, mají pomoci najít dítěti nové ro-
diče. Víme, že ochotných a vhodných manželských párů, kteří na adopci 
čekají i několik let, je mnoho. Uvítala bych proto iniciativu vlády, která
 by adopci v těchto případech usnadnila. 
 Pokud se chcete k protestu připojit i Vy, můžete tak učinit na 
www.sojdrova.cz . Váš hlas bude započítán mezi ty, kteří chtějí chránit 
zájmy dětí a po ukončení hlasování bude předán ministrovi Kocábovi jako 
ohlas veřejnosti. 

Všem, kteří projevili zájem, děkuji!

Michaela Šojdrová
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Z historie
Tentokrát je na pořadu pár slov o pokračování čekého protestantismu 
- po Janu Husovi přichází na řadu Jednota bratrská.
 Jednota bratrská vznikla v Čechách v období husitských válek, 
těsně před nástupem Jiřího z Poděbrad na český trůn. Bylo to období, kdy 
radikální „táborské“ husitství bylo poraženo a umírněná církev podobojí 
vedená Janem Rokycanou hledala cestu kompromisu s katolickou církví. 
Ovlivněna učením Petra Chelčického, byla založena Bratrem Řehořem 
v Kunvaldu v severovýchodních Čechách v roce 1457.
 Bratr Řehoř tam odešel z Prahy, kde byl svědkem vnitřních krizí 
a zápasů o další směřování husitské církve. V Emauzském klášteře, kde 
působil jako hospodářský správce, se spřátelil s Petrem Paynem, který zde 
v ústraní dožíval. Byl v kontaktu s Martinem Lupáčem, který byl Jiřím 
z Poděbrad a Rokycanou odstaven na „druhou kolej“. Tito dva význam-
ní představitelé radikálního husitství ho podpořili v jeho záměru odejít 
z Prahy. 
 Lupáč radil prvním Bratřím, že pokud chtějí zůstat věrni refor-
maci, musí opustit představu, že církev je závislá na posloupnosti biskup-
ského svěcení. Což ve svém důsledku znamenalo volbu vlastního ducho-
venstva a úplné oddělení od katolické církve. Jednota bratrská tak vznikla 
z velkého zklamání nad zmarem husitské revoluce, s tím, že zavrhla 
program obrany víry mečem.
 Členové Jednoty bratrské zdůrazňovali trojí ideál víry, lásky 
a naděje, se silnějším důrazem na praktický křesťanský život než na učení 
nebo církevní tradici. Od části  Chelčického nauky, která odmítala prak-
ticky veškeré vzdělávání, se ale postupně vzdálila. 
 Jednota bratrská se od počátku své existence dostala do konflikt-
ního vztahu nejen s katolíky, ale i s kališníky. Na rozdíl od kališníků 
nezachovávala žádnou formální spojitost se všeobecnou církví (tj. s ka-
tolickou), což komplikovalo její postavení na domácí i zahraniční půdě. 
První členové Jednoty byli jako sektáři pronásledováni husity, až později 
se církev dokázala v českých zemích obecněji etablovat. 
 Církev se rozrůstala a šířila po Čechách a na Moravě. Mezi nejvý-
značnější představitele patřili Lukáš Pražský, Jan Augusta, Jan Blahoslav 
nebo Jan Ámos Komenský.
 Prudké zhoršení postavení církve nastalo během protireformace 
po bitvě na Bílé Hoře, kdy došlo ke znemožnění její existence, stejně jako 
všech ostatních protestantských církví. Mnoho protestantů opustilo 
vlast jako exulanti, jen menšina z těch, kteří zůstali doma, se snažila 
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v tajnosti svou víru uchovat. Měla kontakty se zahraničím a konala tajná 
setkání. Tímto způsobem přežila celé století. Valná většina členů Jednoty 
však konvertovala ke katolicismu. 
 K odkazu původní Jednoty bratrské se kromě dnešní církve stej-
ného názvu hlásí i další protestantské církve, především Českobratrská 
církev evangelická, Církev bratrská a Bratrská jednota baptistů.
 Obnovená jednota - v letech 1722 až 1727 několik rodin z Moravy, 
převážně z Fulneku i z jiných míst, které do jisté míry zachovaly tradice 
původní Jednoty, našlo pod vedením Kristiána Davida útočiště v Sasku, 
na panství Mikuláše Ludvíka hraběte Zinzendorfa, a vystavěli osadu, kte-
rou nazvali Herrnhut („místo, které střeží Bůh“), česky Ochranov. 
 Budování jednotné nové (resp. obnovené) církve s různorodými 
prvky, přicházejícími z různých míst a prostředí, bylo velmi kompliko-
vané. Rozhodující okamžik jednoty nastal dle církevní tradice při vylití  
Ducha svatého během slavení sv. Večeře Páně dne 13. srpna 1727.
 V roce 1732 vyslalo toto křesťanské společenství první misionáře 
k otrokům na ostrov sv. Tomáše v Karibském moři. A brzy následovaly 
další misie: do Grónska, Severní Ameriky, Jižní Afriky. 
 V dnešní době je světově rozšířená Jednota bratrská – Unitas Fra-
trum, někde zvaná Moravská církev (Moravian Church) rozdělena do čtyř 
regionů: africký, evropský, karibský a severoamerický, které se skládají 
ze 17 provincií a 8 misijních provincií. 
 Po roce 1737 přesídlili někteří usedlíci do nově založené berlínské 
osady Český Rixdorf.
 Obnovená jednota v českých zemích - ve své vlasti, v „zemi otců“, 
mohla Jednota bratrská zapustit kořeny po císařském ediktu z roku 1861. 
První sbor obnovené Jednoty bratrské byl založen roku 1870 v Potštejně.  
 Státního uznání se Jednotě bratrské dostalo v Předlitavsku roku 
1880 nařízením rakouského ministra kultu a vyučování č. 40/1880 říšské-
ho zákoníku. 
 Na území dnešní ČR užívala Jednota bratrská zpočátku názvy 
Evangelická církev bratrská nebo Ochranovská církev bratrská. Název 
„Jednota bratrská“ byl zaveden vedle těchto starších názvů roku 1921 
na základě vyhlášky č. 319/1921 Sb. z. a n.

(tentokrát čerpáno ze stránek internetová „encyklopedie - www.wikipedia.org)
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Biblické otazníky
V dnešním biblickém zamyšlení se opět vydáme na internetové stránky  
www.gotquestions.org/Cesky, čili „odpovědi na biblické otázky“. Téma vám 
asi bude povědomé, neboť jsme mu, alespoň v Merklíně, v nedávné době 
věnovali několik biblických hodin. Takže možná spíše pro ty, kdo tam 
s námi nebyli. (O.T.)

Otázka: Co říká Bible o desátcích?
Odpověď: Desátky jsou téma, se kterým má mnoho křesťanů problémy. 

V mnohých sborech se dávání desátků přehnaně zdůrazňuje. Zároveň 
se mnoho křesťanů odmítá podřídit biblickým požadavkům, co se týče 
obětování pro Pána. Desátky (milodary) mají být radostí a požehnáním. Je 
smutné, že jen málokde v dnešní církvi je tomu tak. 
 Desátky jsou starozákonním konceptem. Desátek byl požadavkem 
zákona, podle kterého všichni Izraelité dávali 10% ze všeho, co vydělali 
a vypěstovali do chrámu (Levticus 27:30; Numeri 18:26; Deuteronomium 14:
24; 2. Paralipomenon 31:5). Někteří chápou starozákonní desátky jako něco 
na způsob daně k zabezpečení kněží a levitů v rámci obětního systému.  
 Nový zákon nenařizuje, dokonce ani nedoporučuje, aby křesťané 
měli zákonný systém desátků. Pavel však říká, že věřící by měli oddělit 
část ze svého příjmu na podporu církve (1. Korintským 16:1-2).
 Nový zákon nikde přesně neuvádí procento, které by mělo být 
vyčleněno k dávání, jenom říká, že by to mělo být z toho, co kdo „může 
postrádat” (1. Korintským 16:2). 
 Křesťanská církev v zásadě přebrala myšlenku 10% ze Starého zá-
kona, a uvádí to jako „doporučené minimum” křesťanského dávání. Křes-
ťané se však nemusí cítit povinni pořád dávat. Měli by dávat podle svých 
možností z toho „co můžou postrádat”. Někdy to znamená, že dávají víc 
než desátek, někdy méně. Všechno závisí na schopnosti křesťana a potřeb 
církve. Každý křesťan by se měl usilovně modlit a prosit o Boží moudrost 
v rozhodování kolik přispět (Jakub 1:5). „Každý ať dává podle toho, jak se ve 
svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť radostného dárce 
miluje Bůh” (2. Korintským 9:7).
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Sborový život v únoru
Po nějakém čase se, navzdory všem předpovědím o globálním oteplování, 
naplnilo lidové úsloví „únor bílý, pole sílí“. Trošku jsme možná zapomněli 
na to, že k zimnímu období prostě sníh a mráz neoodělitelně patří, ale to 
už určitě nebyl důvod k tomu, že zpravodajství v této rubrice by se mohlo 
vejít pod oblíbenou větu vojenských hlášení: „Po dobu mé služby se nic 
zvláštního nestalo“. 
 Sice v tomto měsíci nebyla žádná větší akce, ale to neznamená, že 
se sborový život zastavil. Pořád platí, že práce je mnoho a dělníků málo. 
A tak v Přešticích řeší radostný problém se zajištěním většího provozu 
v klatovské kazatelské stanici, ve Kdyni se připravují co nejlepší podmín-
ky pro novou sestru farářku a v Merklíně je v plném proudu úsilí o získání 
starostí podobných. 
 K tomu spousta práce, která je možná nenápadná, ale leckdy 
o to důležitější. Příprava bohoslužeb, biblické pro děti i dospělé, setkání 
mládeže, domácí miniskupinky, administrativa, úklid, pohoštění a zvláš-
tě v Merklíně v neposlední řadě i topení. Tam je to věc náročná jak pro 
topiče (poděkování hlavně br. Zvolánkovi a br. Šalomovi), ale i pro mnohé 
kazatele. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že při venkovní minusové teplotě 
to za kazatelnou moc nehřeje. 
 Ale zima nám dala také možnost zahřát se při odklízení sněhu, 
takže nás nemusí lekat ani slova odborníků na počasí (že by to byli pořád 
ti samí?), že nás teď čeká 30 let tuhých zim…
 Raději se pojďme připravit na to, co nás čeká v březnu. A hřát nás 
může i to, že jsme se zapojili do sbírky na pomoc pro katolického faráře 
z Plané u Mar.Lázní, jehož fara na podzim kompletně vyhořela. V neděli 
14.2. jsme vybrali (a následně samozřejmě také odeslali) 1.000,- Kč. Všem 
dárcům i služebníkům patří poděkování a přání Božího požehnání.

(Oto Tichý, Merklín)
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Kdyně na Šumavě
Narozeniny v měsíci březnu oslaví
Narozeniny v měsíci březnu oslaví:
Jaroslav Nový Kdyně  1.3.1928
František Cziel Kdyně  3.3.1962
Josef Holub   Kdyně  6.3.1936
Ladislava Andrsová Prapořiště  23.3.1944
Vlasta Kůtová Kdyně  29.3.1963
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva (výběr nejdůležitějších)
Zprávy tentokrát nedorazily. Takže příště…

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 březen
7.3.   br.f. Vokoun
14.3.   br.f. Grendel
21.3.   br.f. Šoltész

28.3.    br. Zvolánek
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Merklín
Narozeniny v měsíci březnu oslaví:

Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!
Jana Cinková (Šalomová)   4.3.1983
Petra Nováková Klatovy  5.3.1992
Bohumil Vaska Buková  8.3.1929
Gabriela Nováková Klatovy  13.3.1990
Jaroslava Drozdová Merklín  13.3.1944
Ondřej Biľ   Buková  13.3.1998
Kristýna Wildová Merklín  13.3.1998
Věra Kaiserová Merklín  21.3.1958
Mariana Koudelková Stod  25.3.1941
Olga Pokorná Merklín  29.3.1951
Helena Hlůžková Stod  31.3.1948

Zprávy ze staršovstva (výběr nejdůležitějších)
• Revize kartotéky provedena (J.Satke a O.Tichý).Je třeba dle možnos-

tí dohledat některé členy.
• Potáborové setkání proběhlo - všichni účastníci plně spokojeni..
• Proběhla návštěva bratří a sester z Jižní Koree v Merklíně (a v Přeš-

ticích).Kromě okamžitého povzbuzení i možnost další spolupráce.
• J.Šalomová vypracovala přehled hospodaření za rok 2009.
• Sbor v Merklíně nebude od 1.1.2010 platit do personálního fondu 

(jsme administrovaný sbor). Platba půjde do Přeštic dle připravova-
né dohody o administraci.

• Sbor ve Kdyni nezaplatil našemu (a přeštickému) sboru poplatky 
za administraci za rok 2009 - řešení v jednání.

• Finanční prostředky na opravy kostela-oslovení k pomoci sbor v 
Nittenau - spolupráce a následné využití finančních možností z 
bavorsko-českých fondů.

• Výpověď z bytu pro rodinu Zvolánkovu podána ke konci ledna, vý-
povědní doba tak posunuta do 31.7.2010 (prázdniny jako dobrý čas 
na přestěhování).

• Hledání nového kazatele - rozeslání oslovujících dopisů zajistí br.f. 
Satke. Podání inzerátů do tiskovin a internetových médií - br. Ti-
chý. 

• Příprava velikonočního dopisu - koncept na příští staršovstvo při-
praví br. Zvolánek.    

• Výroční shromáždění bude 7.3.2010 po bohoslužbě.
• Příští setkání staršovstva bude 5.3.2010 od 19,00 hod.   
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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 březen
7.3.    br.f. Satke
14.3.   br. Cuchal 
21.3.   br. f. Satke
28.3.  br. Vokoun
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Přeštice
Narozeniny v měsíci březnu oslaví
Miroslav Szewczyk Přeštice  10.3.1952 
Květuše Volfová Přeštice  14.3.1953
Miloslav Stehlík Přeštice  17.3.1932
Hynek Haimrle Přeštice  20.3.1991
Václav Bažant Přeštice  22.3.1935
Klára Boříková Dolce  25.3.2006
Karel Voler   Přeštice  27.3.1974
Marcela Šůsová Klatovy  30.3.1963

Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!
Zprávy ze staršovstva (výběr nejdůležítějších)
• Multifunkční budova našeho sboru – aktivní zapojení dr. Kubáta 

stále trvá.
• Dotace z města – zpráva o využití dotace byla zaslána na MěÚ, záro-

veň byla zaslána žádost o dotaci na příští rok - využít dotaci na koupi 
dalších 20 židlí; je třeba doplnit zprávu o rozpočtu na rok 2010, 
zašleme po jejím vytvoření sestrou účetní (J.Šalomová)

• Volba náhradníků do staršovstva – z Klatov br.Šeďo, br.Mištera, 
ses.Boříková – jedná se o předběžnou kandidaturu, je třeba prohovo-
řit s dotčenými. Br.farář osloví i Richarda Charváta ze Strážova (kaz. 
stanice Klatovy)

• 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)

• Internet – stránky obnoveny, pracuje se na náplni. Děkujeme Boříko-
vým za jejich podíl na aktualizaci stránek. Členové staršovstva budou 
uvedeni jménem. Foto – br.farář, pastorační pracovnice (po dohodě).

• Noc otevřených kostelů – 18.ledna od 18:30 do 21:00. Uspořádali 
jsme výstavu, děkujeme br.Szewczykovi za  pomoc s přípravou. Infor-
mace o výstavě zazněla v rádiu (Proglas, živý vstup – br.farář), vyšel 
článek v Přeštických novinách. Z evangelických sborů jsme spolu 
s Merklínem byli téměř jediní!

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

• Svícen ze synagogy (fragment) – byl nalezen v objektu fary. Sloužil 
patrně k výbavě synagogy. Projevilo o něj zájem židovské muzeum 
v Praze a zároveň Dům historie Přešticka (regionální památka). 

• Staršovstvo upřednostňuje umístění svícnu do Domu historie Přeš-
ticka – připomínka židovských občanů zavražděných nacisty.

• Žádost do Jeronýmovy jednoty – připravíme žádost na opravu stře-
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chy a zateplení části domu (kde je tenčí zeď); podáme v případě, že 
se nebude realizovat rekonstrukce budovy fary v souvislosti se stav-
bou nového multifunkčního objektu. Oslovíme organizaci Aktivios, 
zjistíme další možnosti financování z grantů – rekonstrukce podkro-
ví.

• Podpůrný fond – vytvořen Korandovým sborem v Plzni na pomoc 
umoření dluhu sboru v Chebu. Prostředky mohou být použity i na 
podporu dalších sborů v seniorátu. Přispějeme částkou 550,- Kč.

• Termín sborového shromáždění – 28.3.2010. Ohlašování začne nej-
později 7.3.2010.

• Přednáška – pozveme br. J.S.Trojana na přednášku – Jan Palach, pří-
padně další téma. Oslovíme jej také jako hosta při příležitosti výročí 
sboru příští rok

• Příští jednání staršovstva 02.03.2010 v 19:15

Témata na přímluvy 
naši nemocní, směřování a růst sboru, mateřské centrum, nová modliteb-
na, 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 březen 
7.3. br. Francouz
14.3. br.f. Satke
21.3.  br. Zvolánek

28.3. br.f. Satke



– 17 –

Přečetli jsme:
CO ČEKÁM OD NOVÉHO PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPA - POHLED EXPŘEDSEDY EKU-
MENICKÉ RADY CÍRKVÍ V ČR PAVLA ČERNÉHO

Formulovat vizi pro představitele jiné církve je přinejmenším troufalé. 
Na druhé straně se jedná o představitele největší církve v ČR a to se něja-
kým způsobem dotýká ostatních křesťanů i celé společnosti. 
 Snažím se položenou otázku uchopit z ekumenické pozice, v níž se 
jistě projevuje pohled protestantského teologa a také několikaletá spolu-
práce se zralou křesťanskou osobností, jakou je dosavadní pražský 
arcibiskup – Miloslav kardinál Vlk. 
1. Dobré zakotvení v Písmech Starého i Nového zákona. Dobře víme, 
že to dnes samozřejmostí není. Mnozí služebníci církví sledují všech-
no možné, ale na hlubší studium Písma svatého jim zbývá málo času a 
sil. Představitel církve v dnešní době pluralismu a relativismu musí být 
dobrým exegetou a zároveň i kazatelem, který poctivě staví most ze světa 
Bible do světa, ve kterém dnes žijeme. Zakotvení v Písmu svatém musí 
jít hluboko pod povrchní a frázovitá kázáníčka, která málokoho osloví a 
která jsou pouhým odvarem a někdy i karikaturou žhavého obsahu biblic-
kého poselství.
2. Nový pražský arcibiskup by měl být mužem křesťanské integrity. Ko-
lik se už napsalo o tom, že křesťan dneška musí být člověkem hluboké spi-
rituality. Každý představitel církve se dnes dostane do krizových situací 
hledání dalšího východiska, další cesty, smiřování lidí, kteří se vzájemně 
zranili, pod kritiku zvnitřku církve i z vnější společnosti. V takových situ-
acích k zachování rovnováhy pomáhá osobní zbožnost, zavěšená na Krista 
a otevřená moci Ducha svatého. Staré rčení „vita clerici – evangelium 
populi“ se nepřežilo, protože ti, kteří stojí v čele, svým životem předkláda-
jí interpretaci toho, v co věří, čím žijí a komu slouží. 
3. Od představitele církve se dnes očekává i určitá mediální angažo-
vanost. To vyžaduje nejen schopnost se dobře a přesně vyjádřit, ale také 
vystupovat s rozhodností a přitom trpělivostí a vnitřním pokojem, aby 
nebylo kompromitováno evangelium, o které jde především. Arogance a 
přezíravost k pracovníkům médií není v souladu s poselstvím o důstojnos-
ti člověka.
4. Úcta a naslouchání schopným lidem ve vlastní církvi. V dnešní době 
nikdo nemůže obsáhnout všechno. Každý představitel církve potřebuje 
spolupracovníky a poradce. V hierarchické církvi, jako je katolická, je 
zapotřebí zdůrazňovat, že i tzv. laik (což je velmi nešťastné slovo pro člo-
věka, který není ordinovaným duchovním) může přijmout od Boha velké 
poznání a přinést inspiraci a vizi dalšího směřování.
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 Moudrý arcibiskup bude naslouchat nejen ostatním biskupům, 
ale také poradcům jiných oborů (pedagogům, sociologům, psychologům, 
zdravotníkům, ekonomům aj.). Bůh rozděluje duchovní dary, jak sám 
chce, a často se přitom nedívá především na post v hierarchické stupnici.
5. Ekumenické cítění. Dvacáté století bylo nepochybně význačné prud-
kým rozvojem ekumenického hnutí. V řadě oblastí začaly křesťanské 
církve úzce spolupracovat a vzájemně si pomáhat. Na začátku tohoto sto-
letí se ekumenické hnutí zjevně zpomalilo. Ti, kteří se v něčem zklamali, 
už nemají takovou touhu jít dál. Někde dokonce vítězí tendence se znovu 
opevnit proti ostatním křesťanům a uhasit ekumenické snahy.
 Pražský arcibiskup je jako představitel největší křesťanské církve 
v ČR klíčovou postavou pro ochranu a další rozvoj ekumenismu. Má zde 
již vybudovanou určitou základnu spolupráce mezi ČBK a ERC a potom 
je zde přínosná spolupráce řady duchovních hnutí a misijních společností. 
Věřím, že moudrý arcibiskup bude podporovat život ekumenických hnutí 
a komunit. Dnešní lidé neznají historii církve, často jim nezáleží na jmé-
nu církve, ale jsou velmi citliví na podtržení společného křesťanského 
základu a ochotu ke spolupráci. Dobré ekumenické vztahy a bratrská 
spolupráce vyjadřují vizi budoucí jednoty.
6. Re-evangelizace Evropy a misie církve, jak o těchto úkolech rád 
mluvil papež Jan Pavel II. Nový arcibiskup nesmí být údržbář starých 
pořádků a pouze připomínat doby, které se již nevrátí. Je třeba vést dneš-
ní církev na nové cesty. Současná doba silně připomíná pluralistickou a 
multináboženskou společnost prvního století po Kristu. Ukazuje se, že 
spoléhání se na lidovou církev, do které lidé přicházejí svým narozením, je 
dnes málo funkční. Církev musí jít se zvěstí o Kristu za lidmi, na „tržiště“ 
dnešní doby a ochotně vstupovat do mezináboženského dialogu. Je třeba 
dále rozvíjet vyznavačský charakter církve.
 Nikdy se již nepodaří obnovit parochiální systém, který se nená-
vratně zhroutil. Lidé se budou zajímat o církev na těch místech, kde se 
bude srozumitelně zvěstovat evangelium, kde se bude sloužit všem 
generacím a kde bude společenství pokoje a lásky, které je tím nejlepším 
doporučením Kristova evangelia.
7. Hospodářské zabezpečení církve. Ano, církve mají právní nárok 
na odškodnění jako jiné organizace i jednotlivci. Je možné, že majetky, 
které byly jednou ukradeny komunistickým režimem, budou ukradeny 
podruhé demokratickou vládou, která vede jednu ze zemí EU. To nesmí 
vedení církve zaskočit. Pro službu ve společnosti je třeba přinášet oběti, 
někdy se i vzdát svých práv. Investicí svých sil, svého času a svých peněz 
člověk vyjadřuje, jak mu na službě lidem záleží. Nový arcibiskup se bude 
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muset odvážně vyrovnávat s prodejem pozemků a budov, které církev 
nepotřebuje, aby bylo možné podepřít projekty, které jsou naplněním mi-
sijního poslání. Někdy je třeba se zbavovat i toho, co máme rádi, abychom 
mohli konat to, co konat máme.
8. Sledování priorit. V církvi byly vždy věci, které byly považovány 
za podstatné, a potom věci, které byly považovány za adiafora, věci indi-
ferentní, kde se nemůžeme opřít o zjevenou Boží vůli. Představitel církve 
musí bedlivě rozlišovat mezi tím, co církev nesmí na základě Božího slova 
pominout, a tím, co není vymezené, kde je volný prostor pro rozhodování 
a kreativitu. Jestli bude církev zvěstovat evangelium a rozvíjet evange-
lium, to je dáno samotnou její existencí. Jestli bude pražskou katedrálu 
vlastnit církev či stát, to je jeden příklad záležitosti adiaforní. Podobných 
záležitostí bude v příštích letech v církvi celá řada.

 Myslím, že již pominuly doby, kdy by se do úřadu představitele 
církve někdo dral. V dnešní době to je role náročná, riskantní a vyčerpáva-
jící. Ten, kdo vede, musí být podle Kristova slova služebníkem všech. Je to 
role služebná, ale stojí pod Božím zaslíbením. 

ThDr. Pavel Černý, Th.D. byl po čtyři volební období předsedou Rady Církve 
bratrské (1993-2009) a dvě volební období předsedou Ekumenické rady církví v 
ČR (2005-2009). Nyní pracuje jako kazatel 
centrálního sboru Církve bratrské v Praze 1, Soukenické ulici. 
(Psáno pro ChristNet.cz v pátek 12. února, mírně upraveno autorem v sobotu 13. 

února, zveřejněno 15. února 2010. )
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Moderní umění a smrt kultury
C.H.R.Rookmaaker, 1975
Návrat domů, 1996, překlad Eva Hoznauerová

Tato knížka rozhodně není oddychové čtení na nedělní odpoledne. Není 
to ani čtení, které by člověka pohladilo na duši. Dokonce to není ani čtení 
pro každého čtenáře. I když … Kniha je podle mého pochopení zaměřena 
na tvořivé křesťany, především na ty, kteří se zajímají o výtvarné umění, 
o jeho dějiny, jeho současnost i jeho směřování.
 To, že knihu napsal opravdu vzdělaný člověk, výborný pedagog 
a také hluboce a vášnivě věřící křesťan poznáte od prvních stránek. Kniha 
pojednává o nesmírně komplikovaném tématu, ve kterém lze snadno „za-
bloudit“ a sejít z cesty, zmást sebe a vlastní čtenáře. Tím je snaha o zasaze-
ní vývoje moderního (západního) umění do kontextu vývoje společnosti, 
a to jak materiálního, duchovního i vývoje filosofických východisek vědy. 
 Velikým kladem celé knihy je její objektivnost a velké pochopení 
pro umělce a vůbec všechny lidi, kteří se v nesmyslném a odlidštěném 
světě a pokrytecké společnosti, ve světě, který zavrhl Boha, snaží zoufale 
a beznadějně najít lidství, krásu, důvod své existence. Snad poprvé jsem 
nalezl v literatuře tak chápající a soucítící vysvětlení, proč je v moderním 
umění tolik destrukce, výsměchu, zloby i až zlovolné manipulace. To vše 
je vysvětleno totiž z pozice hluboce věřícího křesťana, který neodsuzuje, 
ale hodnotí. Dokáže přiznat velikost a mistrovství i uměleckým dílům 
a jejich tvůrcům, i když s nimi hluboce nesouhlasí. Dokonce umí přesvěd-
čivě vysvětlit proč jsou taková (takoví) jaká (jací) jsou. Odhaluje zoufalé 
a úžasné zápasy, které jsou v pozadí jejich vzniku i v pozadí životů jejich 
tvůrců.
 Co je pro křesťany na této knížce asi nejméně příjemné je to, že 
autor jasně a nekompromisně odhaluje, jaký velký podíl na negativním 
a protikřesťanském vývoji a postojích mají sami křesťané, jejich vlažnost, 
neochota se postavit proti proudu a snaha uchránit si svůj vlastní „uhlaze-
ný“ a bezpečný „duchovní skleník“. Ukazuje, že právě povrchní souzení 
a odsuzování za strany křesťanů, formální víra a často i naprostý nezájem 
o umělecké dění byly jedny z velice důležitých faktorů, které vrhly většinu 
moderního umění do služeb božího nepřítele.
 Autor se v této knize snaží, a nutno říci že hodně jasně a úspěšně 
ukázat na komplex nesmírně složitých zpětných vazeb, které postupně 
oddělily tzv. Velké umění úplně od života a proměnily ho v jeho hlavních 



– 21 –

proudech v destrukci, zlý a hořký výsměch všem „křesťanským hodno-
tám“. Ukazuje i jasně cesty, kterými tyto postoje ovlivnily zpětně celou 
společnost, její etiku i morálku.
 Na rozdíl od mnoha podobných publikací o moderním umění 
autor pouze nekonstatuje fakta a nepopisuje a neanalyzuje. Poslední dvě 
z devíti obsáhlých kapitol jsou až vášnivým křesťanským manifestem no-
vého křesťanského umění, nebo spíše manifestem nové křesťanské tvoři-
vosti. Neboť křesťanův život sám by podle něj (a v plném souladu s tím, co 
říká Bible)  měl být sám o sobě uměleckým dílem, které zrcadlí a oslavuje 
Boží lásku, milost a Boží majestát i moc a velikost.
 Úžasné je, že i když kniha je o moderním umění a vlastně o jeho 
temných až nejtemnějších stránkách, je to kniha plná naděje, která uka-
zuje na konkrétních případech z tvorby velikých umělců, že žádná de-
strukce, žádné vzývání ošklivosti, žádný výsměch a hnus nemůže přemoci 
touhu po kráse tam, kde člověk prožívá lásku a přátelství. 
 Člověk stále ještě nepřestal být člověkem toužícím po kráse, har-
monii, lásce, pravdě, po opravdové svobodě a po tom, aby jeho život měl 
smysl a dosáhl naplnění. V tom je naděje, tam je místo pro křesťanskou 
výpověď o Bohu, tam je stále místo pro umění, které je schopné ukázat, 
že člověk to vše, a dokonce i svou velikost a slávu může nalézt je v Bohu, 
Stvořiteli nebes a země, a zároveň milujícím každého člověka.  V Bohu, 
který svou lásku k nám zjevil ve svém Synu, Pánu Ježíši Kristu.

Ladislav Zvolánek, Merklín
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Řádky z Francie

Megality a jejich záhady - kamenné řady
Než jsem se dostal do Bretaně, o megalitech jsem jen četl a na vlastní oči 
jsem žádný neviděl. Ovšem už první setkání mě přímo ohromilo. Na internetu 
jsem našel informaci, že u městečka Erdeven, které leží nedaleko proslulého 
Carnacu, jsou kamenné řady, které sice nejsou tak dlouhé, jako ty Carnacké, 
ale jsou zase volně přístupné. 
 Jel jsem tehdy v červnu 2008 poprvé okruh Morbihanem, jihozápadní 
částí Bretaně. Vše bylo pro mě nové a exotické - jarně rozkvetlá krajína, 
pobřežní písčiny rozkvetlé jako botanická zahrada, Atlantik a nádherné 
kostely. Jenomže to, co jsem potkal právě zde, svou exotičností překonalo 
všechno ostatní, nakonec posuďte sami (snad fotografie vám dá trochu 
představu o tom, co mě „dostalo“):

 Ty řady mnohatunových (a někdy mnoha desítek tunových) kamenů 
tu stojí desítky kilometrů od lomů, kde byly nalámány. Dnes z nich zde zbyl 
jen nepatrný zlomek. Kdysi se táhly na kilometry daleko. Asi tak jako řady 
v nedalekém Carnacu.
 Stál jsem mezi nimi v němém údivu a hlavou se mi probíhaly 
znepokojivé otázky: Jaká byla motivace těch lidí před téměř osmi tisíci let k té 
jistě strašlivé dřině? Co my vlastně o nich víme? Měli opravdu jen kamenné 
nástroje? Bylo jich opravdu tak málo, jak se domníváme? Jaké technické 
„fígle“ užívali? Proč zrovna stavěly takové řady?
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 Tato část leží vlastně těsně u hlavní silnice, která vlastně prochází 
přes ně.  Nakonec jsem zjistil, že celý monument má ještě další pokračování v 
nedalekém lesíku.
 Jarní provoněný a prosluněný podvečer ještě umocnňoval tajemnost 
celé scény. Dokáži si snadno představit, jak tato scéna působila před pár sty 

lety, kdy ještě byly mnohem 
impozatnější a tajemnější, bez 
pozadí technické civilizace. 
Vždyť se přímo nabízely legendy 
o tajemných obrech, mocných 
druidech (kteří jsou ovšem o 
nějakých pět tisíc let mladší) a tak 
podobně.
Nenapadalo mě žádné rozumné 
vysvětlení. Jen jsem se dotýkal 
těch prastarých monumentů a 
snažil se je přesvědčit, aby mi 
alespoň něco prozradily.
 Z Erdevenu jsem odjížděl 
s hlavou plnou nápadů na 
příběhy pro tábor a také spoustou 
otázek. Jel jsem do Carnacu, asi 
nejproslulejšího místa s megality 
v Bretani. Věděl jsem, že je tu 
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několik polí kamenných řad, z nichž nejdelší měří 4,5 km.
 Dalo mi dost práce se k nim nakonec dostat, i díky tomu, že ve Francii 
je neustále spousta objížděk a cesty se tu spravují, jako u nás, v nejnevhodnější 
dobu, tedy za plného provozu. Nakonec však díky ochotě místních, kteří mě 
navigovali, jsem dorazil na místo. 
A při tomto pohledu z vyhlídkové věže jsem zahlédl veliký umělý kopec 
s malým kostelíkem na vrchu - říkají mu „Hrob sv. Michala“. Řady jsou svou 
delší stranou orientovány tak, že je z něj možné celé jejich pole přehlédnout. 
Kdyby se ti dávní králové, co tam byli pohřbeni postavili na jeho vrch (vešel 
by se na něj ostatně i slušný oddíl vojska) mohli by řady vidět jako seřazené 

vojsko. Nakonec, nebylo tomu tak? Nevybudovali nakonec královy věrní 
poddaní pro něj kromě monumentálního hrobu také i impozatní kamenné 
vojsko, které by mu bylo k dispozici až na věčnost?

Ladislav Zvolánek, Merklín


