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Sborový zpravodaj 
10/09  říjen 2009 

Verš na říjen
A dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha, odstraním z jejich těla 

srdce kamenné a dám jim srdce z masa. (Ezechiel 11,19)

Úvodník
Koncem září nebo začátkem října slavíme v našich sborech neděli Díkčinění 
za úrodu. Thanksgiving Day, který se slaví na prahu Adventu, možná ztra-
til něco ze svého úžasného náboje z minulosti. Mnoho Američanů si však o 
něm připomíná, že první den Díkčinění byl vyhlášen tehdy, když po nepříliš 
úrodném roce před novou a slabou kolonií Poutníku v Plymouthu byla krutá 
zima bez dostatečných zásob. Jinými slovy, Den díkůvzdání byl vyhlášen, když 
byly katastrofa a konec na dosah. Nebýt pomoci Indiánů, kolonie by nepřežila. 
Zůstalo po staletí vlastně silnou a dobrou tradicí slavit tento den tváří v tvář 
velkým problémům. Tato tradice byla jasným svědectvím, jak se víra v Boží 
dobrotu a pomoc dokáže postavit všem okolnostem.
 Před námi možná nestojí přímo katastrofa a chmurné vyhlídky s po-
chybnostmi o přežití našich sborů. Nicméně před námi stojí období, kdy nej-
spíše dost rychle budeme muset společně řešit, kudy se každý z našich sborů 
bude ubírat dál a každý z nás si bude muset rozhodnout, co a kolik je ochoten 
do budoucnosti sboru investovat.
 O neděli Díkuvzdání si společně můžeme především jasně a zřetel-
ně připomenou, kolik dobrých darů každý z nás od Boha dostal. Zkusme si 
každý udělat takovou malou inveturu všech dobrých věcí, za které může Bohu 
poděkovat. Je toho spousta, už jen náš život sám, naše rodiny, naše děti, náš 
sbor, dostatek jídla a pití, domov, oděv, mír, svoboda, krása kolem nás, umění, 
literatura, hudba, zpěv, domácí zvířátka a další a další tisíce věcí, okamžiků, 
lidí, okolností. Pro každého z nás ten seznam bude jistě hodně dlouhý. V nepo-
slední řadě je to dar víry, dar modlitby, dar Písma, dar společenství církve a ten 
nesmírný a veliký dar spásy, který nám svou obětí přinesl v Pánu Ježíši Kristu 
náš Pána a Bůh.

 Ladislav Zvolánek, Merklín

Modlitební témata 
•  nemocní
• služba dětem a mládeži v našich sborech
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Liturgický kalendář:
4.10. - 17. NEDĚLE PO SV. TROJICI, DEN DÍKŮVZDÁNÍ ZA ÚRODU (LITURGICKÁ 
BARVA ZELENÁ)
Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm. 
(Žalm 145,15)
11.10. -  18. NEDĚLE PO SV. TROJICI ( LITURGICKÁ BARVA ZELENÁ)
A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra. 
(1.Janova 4,21)
18.10. -  19. NEDĚLE PO SV. TROJICI (LITURGICKÁ BARVA ZELENÁ)
Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, spas mě a budu spasen. (Jeremiáš 17,14)
25.10. -  20. NEDĚLE PO SV. TROJICI (LITURGICKÁ BARVA ZELENÁ)
Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys 
zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. (Mi-
cheáš 6,8)

Judaismus: 
13. TIŠRI 5770 -  13. CHEŠVAN 5770
15.TIŠRI (3.ŘÍJEN) - 21.TIŠRI(9.ŘÍJEN) - SUKOT (SVÁTEK STÁNKŮ)
Je to  podzimní biblicky poutní svátek, který začíná 15. tišri, trvá sedm 
dní a přímo přechází do svátku šmini aceret (osmý den shromáždění). 
 Ačkoliv trvá svátek sukot celý týden, ne všechny dny se slaví stej-
ným způsobem. První den svátku (mimo Izrael i druhý den) nazýváme 
Jom tov (dobrý den - svátek), ostatní dny jsou chol hamoed (všední dny 
svátku). Jom tov se svým charakterem podobá šabatu. Chol hamoed lze 
chápat jako svátek a všední den zároveň. Stále ještě zůstáváme v sukách 
a používáme „čtyři druhy“ (ratolest datlové palmy lulav, citrusový plod 
etrog, myrtovou větvičku hadas a vrbový proutek arava), na druhou stranu 
nejsme omezeni v cestování a můžeme pracovat. I proto se chol hamoed 
těší takové oblibě. Sedmý den svátku si v průběhu historie vysloužil vlast-
ní jméno - hošana raba (velká „hošana“ - viz níže), zůstává ale všedním 
dnem svátku.
 Po celý svátek sukot pořádáme tzv. hošanot, při kterých se „čtyřmi 
druhy“ obcházíme v synagogách bimu (vyvýšené místo, ze kterého se 
předčítá z Tory). Přitom říkáme modlitby začínající: ,Hoša-na“ 
(Zachraň nás), které daly celému zvyku jméno. Poslední den sukot ob-
cházíme bimu nejednou, ale sedmkrát, proto hovoříme o velkých hošanot 
(hošana raba). Toto obcházení nám mimo jiné připomíná dobytí 
města Jericha, jehož hradby, sedm dní obcházené a sedmý den sedmkrát 
obejité, padly před Jozuovými bojovníky. Pád Jericha také představuje 
předěl mezi provizoriem života na poušti a usídlením se v Zaslíbené zemi. 
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 Na hošana raba je zvykem probdít noc v bejt-midraších (studov-
nách), protože i král David, host sedmého dne, měl ve zvyku noci věnovat 
studiu Tory. 
22.TIŠRI (10.ŘÍJEN) - ŠIMINI ACERET (OSMÝ DEN SHROMÁŽDĚNÍ)
Nejznámější midraš (komentovaný výklad), který se ke šmini aceret váže, 
vystihuje povahu tohoto svátku: Po sedmi dnech všeobecného veselí 
v královském paláci, když se již loučí a odcházejí všichni pozvaní 
velmožové a vyslanci králů, se se svým královským otcem loučí i mla-
dý princ. Otec se na svého prvorozeného syna dívá a s těžko skrývaným 
dojetím ho prosí: „Zůstaň se mnou ještě jeden den, synu, máme si toho 
ještě tolik co říci.“ Tak i po sedmi dnech svátku sukot, během nichž Izrael 
přinášel v chrámu sedmdesát býků za sedmdesát národů světa, je v ka-
lendáři vyhrazen jeden den, který je věnován pouze jeho výjimečnému 
vztahu s Bohem. Proto se na šmini aceret přinášel v chrámu pouze jediný 
býk, který představoval izraelský národ.
 V době krále Šalamouna byl na šmini aceret zasvěcen první jeru-
zalémský chrám. Tak jako se my stěhujeme ze suky do domu, tak i svaty-
ně se tento den přenesla z putovního příbytku do zděné stavby.
 Mimo Izrael je zvykem i na šmini aceret ještě podávat jídlo v suce. 
Někteří mají zvyk zvát osmého symbolického hosta, Davidova syna - krále 
Šalamouna, stavitele prvního jeruzalémského chrámu.

23.TIŠRI (11.ŘÍJEN) - SIMCHAT TÓRA

K pochopení podstaty svátku simchat tóra je třeba předeslat, že od Moj-
žíšových dob je ustálen zvyk pravidelného šabatového předčítání z Tory. 
Tento zvyk se staletími rozvíjel a v dnešní době je ustálen takto: Pět knih 
Mojžíšových je rozděleno na 54 oddílů, každý z nich nazýváme paraša 
nebo také sidra. To proto, že přestupný rok má 54 šabatů. Každý týden 
čteme část Tory a za rok ji přečteme celou a začneme číst nanovo. V přípa-
dě, že v roce je méně než 54 šabatů, se některé paraši spojují.
 Dnem, kdy roční cyklus čtení z Tory dokončujeme, je právě 
simchat tóra. Večer se v synagoze shromáždí velké množství lidí, za zpěvu 
oslavných písní vyzývá kantor k jednotlivým svitkům Tory vybrané 
představitele obce, kteří za velikého veselí se svitky sedmkrát obtančí 
bimu (tzv. hakafot). Ráno se vše opakuje s tím rozdílem, že po obtančení 
nevracíme všechny svitky zpět do aron hakodeš (svaté skříňky), 
ale tři ponecháme na bimě a čteme z nich.

(Informace a zajímavosti v tomto oddílu čerpáme z internetových stránek federace 
židovských obcí ČR - www.fzo.cz)
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Historický kalendář:
11.10.1531   Huldrich Zwingli padl v bitvě u Kapellu
11.10.1962   papež Jan XXIII. zahájil důležité zasedání kardinálů a dalších 

významných církevních představitelů, známé jako 2. vatikánský 
koncil

13.10.1781  Toleranční patent
16.10.1978  své funkce se ujala hlava katolické církve - papež Jan Pavel II., 

Polák, vlastním jménem Karol Wojtyla, stal se tak první slovan-
ským papežem

24.10.1648  Vestfálský mír - pro české země utvrzení náboženské nesvobody
27.10.1553   v Ženevě upálen Miguel Servet
31.10.1517   M.Luther zveřejnil 95 tezí - Den reformace

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

• V neděli 4. října budeme slavit Den díkůvzdání za úrodu. Někteří z 
našich sborů pak na bohoslužbě pod širým nebem v Nittenau, kam 
jsme našimi bratřími a sestrami srdečně zváni.

• V úterý 6. října se v Plzni koná setkání s tématem „Misie a my dnes 
- jde to dohromady?“ - pokud vás to zajímá, přečtěte si pozvánku, 
která je otištěna samostatně.

• Ve dnech 9.-11. října jsou všichni mladí do 35 let zváni do Brna 
na Dny důvěry. Bližší informace čtěte na www.dnyduvery.cz a na 
plakátech ve sborech.

• V neděli 11.října pojedou děti z našich sborů do města Markträd-
witz, kde bude probíhat Dětský církevní den. 

• Od 15. do 17. října pořádá sdružení Coena studijní setkání na téma 
„Vyznání vin v bohoslužbě“. Místem konání je Český brod, (viz 
samostatné pozvání).

• Farní sbor ČCE v Teplé zve k INSTALACI ses. jáhenky Renaty 
ŠILAROVÉ v neděli 18. října 2009 v 15 hod. Na programu bude 
i poděkování br.f. A.M.Satkemu a slib nově zvoleného staršovstva

• V neděli 25. října pořádá KS Klatovy další Šumavské setkání. Místo 
(sál ZŠ na Plánické ulici - naproti kostelu sv. Vavřince) i čas (16,00) 
jsou tradiční. Hostem bude br. Jiří Unger z České Evangelická Ali-
ance - kázat bude na téma „Víra“. 

Akcí v blízkém i dalekém okolí je zcela jistě víc a tak sledujte pozvánky 
v ohlášeních i na nástěnkách.
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Středoevropské centrum misijních studií (SCMS) se spolupra-
covníky v plzeňském regionu
zve na setkání s názvem:
MISIE A MY DNES – JDE TO DOHROMADY?
Cílem setkání je propojit lidi, kteří misii konají, nebo o ní přemýšlejí, 
vyměnit si navzájem zkušenosti, dozvědět se něco více o misiologii – 
teologickém promýšlení poslání církve. 
Úterý 6.října 2009, ECM Lochotín, Bolevecká náves 2 
Program: 
9:30  – zahájení, vzájemné představení 
9:40  – aktuality -dění v SCMS – Luděk Korpa, předseda 
10:30 – přestávka, káva 
10:45 – přednáška -J.Vokoun – Obrácení pohanů a obrácení církve 
11:40 – diskuze 
12:00 – polední modlitba, oběd 
13:00 – Představení knihy D.J.Bosche – Dynamika křesťanské misie 

(David Jurech) 
13:15 – rozhovor – výměna zkušeností, seznámení se s misijními aktivita-

mi v regionu 
14:00  – přestávka 
14:15 – závěry, hodnocení, plány 
15:00 – závěr 
Chcete-li se setkání zúčastnit, dejte prosím vědět – 
jan.satke@evangnet.cz, 776 116 899 (Jan Satke, farář ČCE) 
Středoevropské centrum misijních studií (SCMS) je misiologická organizace, kte-
rá si klade za cíl seznámit zájemce z řad duchovních i laiků s misiologií a vzdělá-
vat je v ní. Více na http://www.missioncentre.eu/

Vyznání vin v bohoslužbě - studijní setkání
Další ze studijních setkání členů a přátel sdružení Coena a dalších zájem-
ců o liturgii proběhne s názvem Vyznání vin jako součást bohoslužby ve 
dnech 15. - 17. října 2009 v Českém Brodě. Hlavní příspěvek 
pronese Pavel Hradilek z Institutu ekumenických studií v Praze na téma 
Vyznání vin a večeře Páně. Adam Balcar z inciativy Polaris přiblíží boho-
služebné chápání vyznání vin v kalvinistické perspektivě. Dále 
zazní příspěvky o vyznání vin u Luthera a v luterství, v dnešní bohoslužbě 
Českobratrské církve evangelické nebo v denní modlitbě církve. Chybět 
nebude slavení liturgie hodin a závěrečná eucharistická 
bohoslužba. Setkání se odehraje v prostorách evangelického kostela 
Nejsvětější Trojice a přilehlé zvonice v městském parku v Českém Brodě. 
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Coena, z lat. Coena Domini - Večeře Páně, je otevřená 
iniciativa členů Českobratrské církve evangelické a sympatizantů, kteří 
usilují o prohloubení duchovního, liturgického a svátostného života v 
evangelické církvi. 
Program a praktické informace najdete na http://coena.edunix.cz
Kdy: 15. — 17. 10. 2009, místo: Český Brod

Středisko diakonie Radost
Středisko už po prázdninách žije běžným životem. Což znamená, že se po-
řád něco děje. A nikdo už pak nemá čas a sílu napsat pár aktuálních řádek. 
takže přetiskujeme poslední info z webových stránek.
 Středisko Radost v Merklíně dne 26.srpna navštívil pan poslanec 
Jiří Pospíšil a Jiří Papež. Zaměstnanci Centra denních služeb (CDS) 
provedli návštěvu svoji službou a ukázali tkaní koberců, výrobu svíček 
a ručního papíru. Oba pánové si prohlédli budovu, ve které CDS sídlí, se 
zájmem sledovali uživatele při práci a popovídali si s nimi. 
 Cílem této ambulantní sociální služby střediska Radost je především 
rozvíjet dovednosti svých uživatelů, jejich orientaci ve společnosti a vést 
je k využívání veřejných služeb. Darem uživatelé obdrželi mixer, který je 
nutný k výrobě ručního papíru. 
 Výrobky našich uživatelů pana Pospíšila a pana Papeže velmi zaujaly 
a tak si některé z nich v hodnotě 10 000,-Kč zakoupili a objednali.  
 Dalším cílem návštěvy byl Domov pro osoby se zdravotním posti-
žením - Domečky, které byly postaveny v roce 2006, především pro lidi 
s autismem a jiným zdravotním postižením. Obyvatelé Domova návštěvu 
vstřícně přijali a měli z ní radost. Za projevený zájem a finanční pomoc 
pro středisko děkujeme.
Společné setkání dozorčích rad aneb Spojit či nespojit
V úterý 22.9. se uskutečnilo v Přešticích společné setkánhí členů dozor-
čích rad středisek diakonie v Merklíně, Plzni a Rokycanech. Na progra-
mu byly informace o návrhu na případné spojení těchto tří středisek do 
jednoho. 
 Návrh má zatím natolik nekonkrétní podobu, že se o něm nedá blíže 
uvažovat. Pro případná další jednání musí správní rady nejprve připravit 
řádné podklady - t.j. ekonomickou rozvahu, analýzu současné situace atd.  
 Na negativním stanovisku merklínského a přeštického staršovstva 
se tak tedy prozatím nic nemění.
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Speciální škola Merklín
I ze speciální školy čerpáme pouze z webových stránek ...

Slavnostní otevření nové školní budovy v SUŠICI 
Dne 1.9. 2009 ve 13.00 hodin proběhlo slavnostní otevření naší nové škol-
ní budovy na odloučeném pracovišti v Sušici. Za přítomnosti zástupců 
města, zřizovatele, vedení školy, zástupců rodičů a žáků školy, 
přestřihl starosta Sušice pan Petr Motl pásku a všichni přítomní se mohli 
podívat, co se dá stihnout za 3 měsíce, když je chuť a samozřejmě když 
jsou peníze. Bývalé garáže údržby nemocnice se přes 
prázdniny proměnily na nový pavilon ZŠ speciální – pracoviště Sušice, 
kde se bude v novém školním roce učit 8 žáků s těžkým mentálním posti-
žením. Slavnostní chvíli přijel podpořit Mgr. Pavel Kalus 
náměstek ředitele Diakonie ČCE (zástupce zřizovatele školy) .
Děkujeme městu Sušice za perfektní přístup k dětem s postižením. 

Internetová aukce ve prospěch Střediska Radost
V Adventu proběhne dobročinná internetová aukce ve prospěch střediska 
Diakonie Radost. Každý z nás ji může podpořit dvěma způsoby
• Vlastním nákupem dražených předmětů
• Darováním předmětů do aukce

Tady má každý z nás veliké pole působnosti. Přijímají se všechny 
slušně vypadající a použitelné předměty i vlastní výtvory rozum-
ných rozměrů (piána, varhany, harmonia a rozměrný nábytek prý 
ne). Jistě má každý z nás doma dost nepotřebných předmětů, které 
ještě mohou dobře posolužit jinde.
DÁVEJTE PROTO PROSÍME ŠTĚDŘE A RYCHLE! Přeměty do 
aukce se musí nafotit!

Vše, co můžete do aukce věnovat, se bude soustřeďovat ve středisku 
radost. Kontaktujte nejlépe dopředu středisko Radost, prosíme. Tele-
fon+420 377 912 205 
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Z historie 
Martin Lupáč v Klatovech.
Po odchodu Martina Lupáče a později i Jana Rokycany z Prahy vrcho-
lí úsilí krále Zikmunda o ovládnutí Čech v září 1437 dobytím Siona a 
velkolepou popravou Roháče z Dubé a jeho spolubojovníků. I když král 
na útěku z Čech v listopadu ve Znojmě umírá, v zemi upevňuje svou po-
zici římská církev a kališníci se snaží jednáním odstranit radikální změny 
táboritů v podobě bohoslužby. 
 V září 1441 počítali Táboři v rozhodčí komisi s Martinem Lupáčem 
– což znamená, že se o něm vědělo a byl s ostatními v kontaktu. V zázna-
mech kutnohorských jednání Pražanů s Tábory v letech 1441-1444 se však 
jeho jméno neobjevuje. Podle Urbánka se v srpnu 1444 s lítostí vyslovil 
k úmrtí pana Ptáčka z Pirkštejna. 
 V r. 1448 napsal Martin traktát „De quinque sedibus“, v němž ko-
mentoval negativní přístup nového papeže Mikuláše V. k českému posel-
stvu v Římě v předchozím roce. Politickou situaci v Čechách vyřešil 
3. září 1448 Jiří z Poděbrad vojenským obsazením Prahy. Krátce potom 
vrátil se tam z Hradce Králové i „volený arcibiskup pražský“ Jan Rokyca-
na.
 K jeho vedení se přihlásil i Martin Lupáč a nechal se na jaře 1449 
ustanovit za faráře do Klatov, odkud se kněz Václav Rádovec uchýlil 
na Tábor. Rokycana spoléhal na Lupáčovu obratnost, s níž přivede místní 
stoupence táborské víry k celku kališnické církve. Skupina radikálů pr-
chajících z Moravy, která se v Klatovech usadila, neshodla se však v otázce 
Večeře Páně ani s tolerantním Lupáčem. Ten se možná dostal do styku i 
s nedalekým Petrem Chelčickým: V Aktech Jednoty bratrské je z r. 1450 
zachován Petrův dopis kněžím Mikulášovi a Martinovi (byl-li jím ovšem 
Martin Lupáč).
 V Čechách byl v té době kardinál Mikuláš z Kusy – Cusanus, aby 
jednal o podřízení Čechů papeži. Lupáč mu i jménem ostatních kněží v 
Klatovech napsal 14. července 1452 latinský dopis, v němž vysvětloval 
dosavadní české úsilí o jednotu církve: „ … Jako poslušní synové své 
matky, svaté církve římské, která vždy zůstala a do budoucna zůstane 
neposkvrněnou a z kacířství neobviněnou, odpovídáme a říkáme, že … ve 
smyslu onoho „více sluší poslouchat Boha než lidi“ (Sk 5, 29) i sama moc 
a poslušnost musí být omezena jistými hranicemi …“ Pak cituje Augus-
tina a konstatuje: „ …takovou poslušnost, jíž máme být podle vašeho 
přání podrobeni papeži, nemůžeme slíbit nikomu z lidí jakkoli svatému, 
učenému, povznesenému prorockým duchem … Církev objímá dobré i zlé 
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jako síť, jsouc tělem Páně promíseným se zlými. Nicméně kdo se odváží 
nás obviňovat především v otázkách víry, ať se neustanovuje sám soud-
cem, svědkem i vykonavatelem, jak je tomu u vás zvykem, ale ať ustaví 
Písmo svaté za spravedlivého soudce, jak se praví v kompaktátech a jak 
říká Jeroným … V Basileji bylo podle obecných odhadů na tisíc doktorů a 
nemohli nám dokázat jediný blud … a vy se odvažujete jako z vyšší moci 
otvírat si na nás ústa… O kompaktátech … bezpečně tvrdíme, že jim ne-
rozumíte a dotýkáte se pouze povrchu … Kéž by Bůh dal, aby se naskytla 
příležitost s vámi o tom diskutovat… Ani pan kardinál, ani celý svět nás 
neoddělí od církve obecné a apoštolské… Sami legáti koncilu, kteří s námi 
kompaktáta sepsali, …o nás prohlásili, že jsme v jednotě církve… Platí 
tedy obojí pravda: platí, že obřadem přijímání pod obojí způsobou nejsme 
konformní s obecnou církví, a platí, že přesto jsme v jednotě církve, pravé 
choti Kristovy…“ V závěru pak Lupáč ostře kritizoval mnicha Kapistra-
na, který tehdy po českém království protihusitsky kázal. 
 Kardinál odpověděl Martinovi a ostatním klatovským kněžím dopi-
sem 16. 12. téhož roku. Mezitím v září 1452 donutil Jiří z Poděbrad město 
Tábor, aby se podrobilo a slíbilo, že se i ve věcech víry poddá výpovědi 
šesti kněží obou směrů, mezi nimiž byl i Martin Lupáč. Dohoda byla 
podepsána u arcibiskupa Rokycany v Praze 28. 9. 1452. Z toho vyplývá, že 
jako kdysi byl i teď Lupáč v kontaktu s pražským kališnickým ústředím, 
byl tam obecně znám a oblíben. Řada historiků soudí, že slova o knězi 
Martinovi v závěti p. Jana Smiřického ze Smiřic 6. 9. 1453, který byl po-
praven na Staroměstském náměstí pro pikle proti Jiříkovi a celé zemi, se 
týká právě Martina Lupáče. Odsouzenec odkázal svůj dům v Celetné ulici 
prodat k účelu, který by určili Rokycana, konšel Přech a „kněz Martin“. 
O něm se v závěti píše, že je „dobrý člověk, ačkoli jemu z nepřízně utrha-
li, a mně bohdá v poslední čas mnoho dobrého učinil a posloužil v mou 
největší potřebu.“
 Zatím se stal Jiřího podkomořím staroměstský měšťan Vaněk Vale-
čovský, který kritizoval přílišný vliv kněžstva a jmenoval vedle Rokycany 
i Lupáče. Asi jako obranu napsal Martin spisek „De subcamerario 
Venceslao“. Svoje námitky měl však Lupáč i vůči Rokycanovi, který opět 
zaváděl vykrápění při různých obřadech. V jiném svém listě nějakému 
„Zacheovi knězi“ v první části podrobně vzpomínal na svá studentská léta 
v Praze doby Husovy, a kritizoval současné husitské kněze: „…Proč pak se 
jediné strachují kazatelé naši, že nesmějí papeže a církve římské nazývati 
nevěstkou, Antikristem a šelmou s desíti rohy…? Oveh jak jsme opuštěni, 
vzdáleni jsme a zbaveni ducha síly a moci Boží, an se zjevně vidí, že již 
vítězové od poražených se přemáhají… Kdo v Praze smí kázati, že není 
žádného písma jistého 
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apoštolského k tomu, že by svatý Petr v Římě nerci kdy byl neb jej aspoň 
kdy viděl, avšak proto rota papežova směle to hlásí za víru držíc, že on tu 
trpěl, a on tu přijav mučednickou korunu posvětil římské 
stolice, aby papež na ní seděl, řídil a spravoval odtud všecku církev zde na 
světě jsa učiněn Bohem zemským…“
Jak vidět, Lupáč se v mnohém blížil radikálním názorům těch, mezi ni-
miž v Klatovech žil. Ukazuje to i jeho dopis z 15. 7. 1456, v němž vykládá 
svoje chápání svátosti oltářní a varuje před velkým mudrováním 
o tom: „Obyčej (způsob) bytí těla Kristova, bytí v hostii nebo v oběti není 
žádný ze smrtelných, (kdo) by (to) dostatečně vypravil.“
Protože se proti panu podkomořímu zastával starého zmrzačelého tábority 
Svatoně, byl z Klatov odvolán a přeložen až na Vysočinu – do malé Chotě-
boře. Počátkem r. 1458 snad ještě přispěl z Klatov 
spiskem ke zvolení Jiřího z Poděbrad českým králem.
(použit materiál z webových stránek pražské diecéze CČSH)

Doporučujeme
Pro tentokrát možná pro některé z vás poněkud překvapivě doporučuji 
vaší pozornosti webové stránky www.kardinal.cz. Najdete na nich mnoho 
zajímavých myšlenek nejvyššího hodnostáře katolické církve u nás - kar-
dinála M.Vlka. Myšlenky jsou velmi zajímavé a většinou dosti aktuální 
- osobně mne nejvíce zaujalo vzpomínání k 21. srpnu a také reakce na sou-
časnou ústavní krizi. Opravdu vřele doporučuji, alespoň zkusit. O.T.

K tomu malá ochutnávka
V roce 1989 sice padl komunistický systém, ale bezpráví a kruté důsledky dlouhé 
doby komunistického zpracovávání obyvatelstva zůstávají v hlavách i v srdcích 
lidí. Na morálním stavu dnešní společnosti se totalitní komunistický režim krutě 
podepsal. Mnozí z těch, kdo tehdy páchali bezpráví, jsou schováni v našem 
státním aparátu a působí dál. A my všichni se s tím smiřujeme a oni se smějí ... 
Ať nám výročí jednadvacátého srpna znovu připomíná tyto skutečnosti a ať je 
stále znovu živou výzvou nesmiřovat se s komunistickým zlem a usilovat o zákaz 
strany, která i dnes hlásá nenávist a je šiřitelem zla.
(Kardinál Miloslav Vlk, 20.8.2009)
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Biblická pátrání v ČT
Rádi bychom Vás upozornili na vysílání dětského křesťanského televizní-
ho pořadu „Biblická pátrání” které začalo v sobotu 5.9. na ČT1.
 Pořad bude pokračovat každou sobotu v 8:00 na ČT1 až do konce 
roku. Sedmnáctidílný cyklus, který přibližuje dětským divákům základní 
biblické příběhy, na jejichž základě se formovala euroatlantická civilizace 
i kultura, připravila do vysílání Česká televize. Pořad z dílny Centra nábo-
ženské tvorby Televizního studia Brno je určený především dětem ve věku 
od 8 do 12 let.
 Obsahem pořadu jsou epizody ze života dvou dětí, Johanky a Ada-
ma, které dostaly za úkol připravit televizní pořad o Bibli. Ve chvíli, kdy 
se začínají na celém projektu domlouvat, se jim ozve záhadný profesor 
Fridrich. Nabídne svoji pomoc a uloží dětem první úkol. Tím se rozběhne 
celá série pátracích výletů, kdy Johanka s Adamem hledají stopy daného 
biblického příběhu, a současně i odpověď na otázku, zadanou profesorem 
Fridrichem. Ta nakonec vede i k pochopení smyslu zkoumaného příběhu.
 Pátrání děti zavede na nejrůznější místa v České republice, ale také 
v Izraeli, kde se největší část biblických příběhů odehrála. Získávají infor-
mace od řady informovaných lidí – odborníků. S některými se setkávají 
osobně, s jinými navazují spojení prostřednictvím Adamova PDA, podob-
ně, jako s profesorem Fridrichem.
 Jednotlivé díly cyklu nabízejí základní informace o klíčových příbě-
zích bible. To může mít vedle základního ontologického dopadu i přínos 
etický; děti dostávají příležitost uvědomit si souvislosti a důsledky urči-
tých typů praktického jednání. Porozumění těmto souvislostem by ovšem 
mělo vyplynout z příběhů samotných, pořad se snaží vyhnout se moralizo-
vání.
 Celý pořad má bohatou grafiku; znělky a předěly mají jednotnou 
tvář, která pracuje s charakteristickým vzhledem starých map a motivy 
starých zeměměřičských přístrojů. Jiný charakter pak má obrazová podo-
ba vyprávěného biblického příběhu; kreslené ilustrace, které vytvořil vý-
znamný výtvarník Jaromír F. Palme, jsou občas zpestřeny lehkou animací.
 Cyklus obsahuje tyto části:/ Bible – kniha knih, Adam a Eva, Bláz-
nivý Noe, Abraham - otec národů, Josef a jeho bratři, Vysvobození z Egyp-
ta, Desatero, David a Goliáš, Královna Ester, Vánoční příběh,  Pokušení 
na poušti, Svatba v Káně, Utišení bouře, Milosrdný Samaritán, Dobrý 
pastýř, Velikonoce a Letnice.

Každý díl trvá 17 minut, režisérem cyklu je Martin Benc, scénáristkou Ráchel 
Bícová.
S pozdravem tvurci poradu Biblická pátrání
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Kdyně na Šumavě
Narozeniny v měsíci říjnu oslaví
Marie Klomínská   Kdyně   2.10.1948
Jaroslava Burešová   Kdyně   6.10.1944
Božena Potužníková   Hyršov   12.10.1922
Libuše Vilímcová   Kdyně   12.10.1948
Otto Štěpánek   Brnířov   16.10.1943
Václav Kýček   Hluboká   18.10.1921
Irena Petrželková   Kout na Šumavě   20.10.1957
Robert Veverka   Kdyně   20.10.1929
Zdena Vráčová   Hluboká   20.10.1939
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva (výběr nejdůležitějších)
• O službu v kdyňském sboru má zájem sestra farářka Daniela Zaple-

talováGrollová z Třebíče. Zaslala staršovstvu dopis. Přijede i se svou 
rodinou 8.listopadu, bude ve sboru kázat.

• Oprava kanalizace proběhne v druhé polovině září.
• Připravuje se předání administrace kdyňského sboru do Domažlic 

- proběhne na přelomu roku.
• Na žádost o vrácení 40.000,- Kč (přeplatek na personálním fondu) 

nikdo nereagoval.
• Příští setkání staršovstva ve čtvrtek 15.10.2009
 

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 říjen
4.10.   br.f. Vokoun
11.10.  br.f. Grendel
18.10.  br.f. Šoltész  (Nedělě Díkčinění, VP)
25.10.  br.f. Zvolánek
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Merklín
Narozeniny v měsíci říjnu oslaví:
Karel Kužel   Merklín  1.10.1941
Daniela Nováková Klatovy  4.10.1993
Anna Hranáčová Horušany  8.10.1930
Pavel Šalom   Merklín  13.10.1960
Růžena Poršová Merklín  18.10.1921
Dominik Wild Merklín  22.10.1993
Helena Antošová Stod  24.10.1952
Milena Bláhová Holýšov  25.10.1926

Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva (výběr nejdůležitějších)
• Krátká shrnující informace ze setkání staršovstva, které proběhlo 

28.8.2009, byla v minulém čísle zpravodaje, podrobnosti jsou v zápi-
se, který je k dispozici na sborové nástěnce.

• Proběhlo proplacení všech faktur za dosud provedené opravy, na 
další opravy a také na zaplacení povinných plateb bude třeba peníze 
nashromáždit z darů od členů našeho sboru. Přesné vyčíslení všech 
aktuálních potřeb bude připraveno do příštího staršovstva, kde se 
také domluví další konkrétní kroky.

•  Staršovstvo děkuje všem ochotným dárcům, kteří opravy finančně 
podpořili.

• V úterý 29.9.2009 od 19,00 hod proběhlo v Přešticích společné 
jednání staršovstev merklínského a přeštického sboru. Hlavním 
tématem bylo další směřování našich sborů, tedy otázka případného 
rozdělení našeho sousboří a další věci na to navázané, m.j. povolání 
dalšího faráře. Jednání se zúčastnil i seniorátní senior br. Marván 
z Černošína. Podrobnosti v samostatném článku

• V pátek 2.10. proběhlo řádné zasedání staršovstva. Hlavním téma-
tem byla reakce na požadavek přeštického sboru na oddělení 
sousboří.  

• Bratr Zvolánek předložil materiál, v nemž se pokouší o shrnutí situ-
ace a možností jejího řešení. Viz samostaný článek

• Velká diskuze se odehrála i kolem projektu spojení středisek Diako-
nie v Merklíně, Plzni a Rokycanech. Diskuze se zúčastnila ředitelka 
střediska Diakoni Radost v Merklíně. Opět se potvrdily pochybnos-
ti, které o celém projektu mají členové staršovstva.

• Staršovstvo se negativně vyjádřilo k návrhu na změnu církevního 
zřízení, který de facto zavádí Církevní soud

• Dalším důležitým bodem jednání byla diskuze o možnostech rozvo-



– 14 –

je spolupráce se sborem v Nittenau a obecně s křesťanskými sbory 
a organizacemi v Německu. Vyplynuly z ní konkrétní úkoly pro 
jednání se sborem v Nittenau, kterým byl pověřen br.f. Satke.

• Příští setkání staršovstva proběhne 16.10. v 19,00
• Pokračuje sbírka na opravu kostelní věže a protože ne každý z vás se 

dostane v neděli na naše bohoslužby, rozhodlo staršovstvo, že je možné 
přispívat i formou převodu určité částky přímo na účet našeho sboru - 
218922032/0300 - pro rozlišení platby určené na opravy uvádějte variabil-
ní symbol 1931.

 Stejnou formou je možné platit i salár, případně jiné dobrovolné příspěvky 
a dary - pro tyto platby uvádějte variabilní symbol 2009.

 Pokud by pro někoho z vás bylo snažší posílat platbu složenkou, ozvěte se 
prosím na některý z uvedených kontaktů.

Témata na přímluvy  
 naši nemocní, oprava kostelní věže (omítka, okapy), misie mezi 

dětmi a mládeží, služba dětem a mládeži, služba veřejnosti, služba 
Diakonie Radost. 
V tuto chvíli je nesmírně důležité se modlit za budoucí směřování 
sboru, zejména za povolání faráře, za budoucnost sousboří.

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 
neděle  od 9,00  pravidelné bohoslužby 

   (1. a 4. neděle s vysluhováním Svaté večeře Páně)
Rozpis bohoslužeb na říjen
4.10.   br. Zvolánek (Díkčinění za úrodu)
11.10.  br. Cuchal
18.10.  br.f. Vokoun
25.10.  br.f. Vokoun (VP)
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Přeštice

Veronik Součková  Klatovy  4.10.1977
František Lang  Přeštice  10.10.1946
Tatiana Hošťálková  Přeštice  25.10.1951
Petra Mišterová  Přeštice  25.10.1968
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva (výběr nejdůležítějších)
• Strategie sboru do budoucna – povolání faráře do obou sborů vidí 

staršovstvo jako zásadní pro rozvoj sborů. Jinak hrozí stagnace a 
postupný zánik. To obnáší rozdělení sousboří zpět na dva samostat-
né sbory. Staršovstvo znovu zdůraznilo, že touto změnou nesmí být 
znevýhodněn ani jeden sbor a nesmí tato změna negativně dopad-
nout na rodinu Zvolánkovu, která obývá byt faráře v Merklíně.

• Pastorační pracovník – Synodní rada potvrdila vytvoření polovič-
ního úvazku pro pastoračního pracovníka pro FS ČCE v Přešticích 
(zatím jen telefonicky).

• Mateřské centrum - během podzimu nebudou moci vést MC ses. 
Mišterová a Satková – porody. Zastoupí je ses.Golonková. Doplněk 
programu MC přednášky psychologa – bude oslovena sest. Boříková 
–  okruhy: rodina, senioři, part. vztahy apod. cca  lx měsíčně – nutná  
propagace.

• Misijní místo – žádat o statut misijního místa nebudeme, sbor usilu-
je o vlastního faráře.

• Revize sborové kartotéky – Jan Satke, kartotéka (lístkovnice) bude 
dokončena během podzimu.

• Byt – pokračujeme v hledání volného bytu pro manžele Phamovi.
§• Příští setkání staršovstva v úterý 6.10

Témata na přímluvy 
naši nemocní, mateřské centrum, nová modlitebna, připravované akce
Pravidelné bohoslužby a shromáždění 
středa  od 18,00 biblické hodiny 
neděle od 9,00 pravidelné bohoslužby (2. neděli v měsíci dětská 

   bohoslužba  s vysluhováním Svaté večeře Páně)
neděle od 14,00 bohoslužby v Klatovech  (každou 2. a 4. neděli  

   v měsíci)

Narozeniny v měsíci říjnu oslaví
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Rozpis bohoslužeb na říjen 
4.10.   br. Mištera
11.10.  br. f. Satke (Díkčinění za úrodu)
18.10.  br. Zvolánek
25.10.  br.f. Satke

Sborový život v září:
Od pátku 4.září do neděle 6.září jsme se po roce opět sjeli 
do Horšovského Týna, abychom zde společně strávili tzv. „Sborový 
rodinný víkend“. 
 Užili jsme si společných chvil při sportu a vycházkách, shlédli 
jsme malou ochutnávku fotek z „francouzského pobytu“ Ládi Zvolánka 
a v neposlední řadě jsme si užili pěkné chvíle společenství se sebou 
navzájem a s naším Pánem uprostřed. 
 Pro mne osobně bylo velkým povzbuzením množství 
zúčastněných dětí, což vyniklo zvláště při nedělních bohoslužbách. Ze 
zaplněné modlitebny se po „odchodu dětí do besídky“ stala modlitebna 
více než poloprázdná. 
 Stejně jako loni, se i letos všem líbilo. A pokud se snad něco 
líbilo méně, tak už určitě přemýšlíme, jak to za rok vylepšit. 

V sobotu 19. září proběhl v Domažlicích 2. seniorátní den diakonie 
v západních Čechách. Z našich sborů se ho zúčastnili manželé Satkovi 
(i se všemi dětmi) z Přeštic a br. Tichý z Merklína. 
 Celá akce měla na naše evangelické poměry až nečekaně rychlý 
spád - na nic se nečekalo, vše bylo včas podle plánu - a tak se také 
vše stihlo. Počínaje úvodním slovem br. faráře Šoltésze a následným 
zamyšlením br. faráře Luďka Korpy (stejně jako loni, tak i letos trochu 
provokativní myšlenky o diakonii sborové i profesionální) bylo nad čím 
přemýšlet. 
 Já sám jsem si asi nejvíce vzal z krátkého představení 
Mateřského centra v Přešticích (Dorka Satková), konkrétně pak z toho, 
že přínosem pro sbor nebyl příchod nových duší (ani těl), ale to, že 
bratři a sestry ve sboru si začali více všímat toho, co by se dalo vylepšit 
na vnějším i vniřním vzhledu sborového domu. 
 V příspěvku pastorační pracovnice z olomouce pak zase zaznělo 
mnoho reálného o fungování něčeho, o čem my zatím jenom uvažujeme 
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(t.j. pastorační služba). Jedinou malou vadou na kráse pak pro mne 
byly snad jen odpolední dílny. Ne však kvůli tématům či průběhu, ale 
jen a jen proto, že na vše, co bychom chtěli stihnout, bylo strašně málo 
času. Snad ho příště bude více.
 Poslední zářijovou akcí, o které bych se rád zmínil (o dalších 
nemohu, neb jsem na nich nebyl) je Sborový den v Přešticích. Nikdo z 
těch, kdo se v neděli 20.září dostal do přeštického sboru, jistě nelitoval.
Br. Mištera navařil spoustu skvělého guláše, byl i zákusek a kávička, 
ale hlavním chodem bylo povídání manželů Satkových z teplé o jejich 
putování po Izraeli. Fotografie se těžko převádějí do slov a to co
bylo řečeno (úžasný zážitkový komentář ses. Satkové s občasnými 
vstupy jejího manžela) si nepamatuju, takže jen malou myšlenku na 
konec. Všimli jste si při závěrečném poslechu izraelské hymny, že je 
vám ta melodie nějak povědomá? Pokud jste to snad nepoznali, byla to 
Vltava od B.Smetany. Kdo od koho asi opisoval? Sborový den ovšem 
zdaleka nekončil. Venku totiž sluníčko konečně zvítězilo nad mlhou
a tak byl čas na venkovní posezení a popovídání. A taky na opékání 
buřtů. Myslím, že každý, kdo odcházel, litoval, že nemůže ještě chvíli 
zůstat. já určitě ano.

(Oto Tichý)
 Ještě jednu akci bych chtěl připomenout. Byla to Sjezd 
(nejen) evangelické mládeže, který se konal v Kolíně poslední víkend 
září. Zatímco média žila návštěvou papeže, v Kolíně se žilo Sjezdem. 
Akce jsem se zúčastnil vlastně jako doprovod svých tří dcer (Petra, 
Hana, Míša) a Hanky Süsové z Přeštic. Sjezdu se budeme věnovat ještě 
v dalších číslech, protože podnětů a zaznamenání hodných věcí tam 
bylo opravdu hodně, dokonce tolik, že ani v našem celkem velkém 
obsazení se nedaly všechny „zpravodajsky pokrýt“. Dovolím si zde 
tedy sdělit hlavně dojmy a pocity, které jsem z akce měl (podotýkám, že 
jsem ji v minulosti asi dvakrát zúčastnil, ovšem tak před 17 lety)
 První pocit: RADOST. Skutečně jsem měl radost z toho, jak 
se akce proměnila a duchovně prohloubila a kolik maldých lidí se jí 
zúčastnilo. Můj pokus o odhad kolísá mezi 700 až 800, ovšem to jen 
skutečně jen odhad daný úplně plným sálem kulturního domu v Kolíně 
který byl centrem veškerého dění.
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 Druhý pocit: ÚDIV A RESPEKT. Organizace byla perfektní, 
domyšlená do detailů, program neuvěřitelně bohatý,  dobře a vyváženě 
tématicky navržený. Přitom ti, kteří to organizovali jsou vlastně velice 
mladí lidé.
 Třetí pocit: NADĚJE. Jak na naši církev občas nadáváme,  
tady jsem ji mohl vidět z té lepší a nadějné stránky. Počítám, že hodně 
účastníků bylo „z vlastních zdrojů“, tedy evangelických rodin, sdružení 
mládeže, zkrátka našich sborů. A ta mládež se chovala ukázněně a ve 
velké většině vypadala, že víra pro ni není prázdný pojem.
 Čtvrtý pocit: RADOST ještě jednou. Z farářů, kteří jsou 
buď moji vrstevníci nebo jen o něco mladší se „vyloupli“ lidé, kteří 
mládeži opravdu rozumějí, jsou s ní schopní sdílet své postoje víry 
i další myšlenky. Navíc zbožnost, kterou reprezentují není zbožnost 
zpochybňující, ale přemýšlející a pevně zakotvená. Připadalo mi, že 
po období skoro bezbřehého liberalismu mé a o něco starší generace se 
alespoň zde prezentovaná zbožnost vrací zpět k těm nejlepším kořenům 
českého evangelictví. Je to zbožnost na jedné straně podložená velikou 
a pevnou vírou v Boží moc, milost a lásku, na druhé straně vzdělaností 
a hlubokým přehledem i angažovaností ve věcech veřejných, na třetí 
straně se radující ze všech dobrých darů Božích.
 Sjezd (nejen) evangelické mládeže mi znovu potvrdil to, o čem 
jsem byl vždy převědčen: Českobratrská církev evangelická má své 
dobré a pevné místo v ekuméně a má i dobrou budoucnost, kterou, jak 
věřím z veliké milosti Boží, představuje většina těch, kteří se sjezdu 
zúčastnili.

(Láďa Zvolánek)
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Prázdniny v Bělči zpoza opačné strany okénka
… aneb na brigádě v kuchyni evangelického tábora.

Běleč nad Orlicí – obec v malebné oblasti Poorlicko poblíž které se nachá-
zí Tábor J. A. Komenského – rekreační zařízení provozované evangelickou 
církví. Pokud jste tam nikdy nebyli, rozhodně byste to měli napravit!  
 Tábor se skládá z chatek větších i menších, souchatí, několika vět-
ších budov nazývaných pavilóny a  obytné prostory doplňuje hlavní budo-
va, kde bývají hosté až do zimy. Celý areál je zasazen nenásilně do přírody, 
část tábora klasicky zabírá louku, část se schovává pod stromy, část stojí 
na břehu rybníka. V okolí je mnoho turistických a cyklistických cest, také 
zde ale naleznete kilometry lesních pěšinek a cestiček, na kterých se dá 
velice lehce zabloudit...
 Všechno již popsané je sice super, ale to, na co se stálí hosté těší 
téměř nejvíce, je tamější kuchyně. Důvod je nasnadě – v Bělči se vaří 
na úrovni a naprosto úžasně. A to oceňují nejen hosté, ale i personál, třeba 
ten na druhé straně kuchyňského okénka..

Co na tom, že ráno se začíná okolo půl sedmé, aby se stihla připravit 
bohatá, načančaná snídaně, a že speciálně pan kuchař si zakládá na tom, 
že jídlo musí úžasně vypadat, a tak se brigádníci mění v aranžéry obloh 
a dalších laskomin.
 Myčka na nádobí, dřez, roboti, příbory, talíře a další kuchyňské 
potřeby – toť spolupracovníci brigádníkovi. Věčně stávkující škrabka 
na brambory občas zaviní, že brigádníci sedí v malém kroužku okolo la-
vorů a ručně škrábou dva velké pytle brambor. Zajímavé je, že je to práce, 
která personál pevně spojuje. Další nástrahou v životě pomocné síly v ku-
chyni je rozhodně vytírání podlahy, která po celodenním a občas i velice 
fofrovém vaření vypadá.. nu, vypadá. A aby se mladí lidé s košťaty a hadry 
v rukou nenudili, přiletí je pobavit otevřeným oknem i sršáni.
 Mnohý z brigádníků by vám ale řekl, že všechno tohle je slabý od-
var, jelikož to nejhorší připravuje hlava kuchyně ve chvílích, kdy hlasitě 
s rádiem prozpěvuje písně, pro které mladá generace nemá žádné pocho-
pení – a nehodlá rádio vypnout! Faktem je, že si mládež po pár dnech 
zvykne a o dalších pár dnů později s hrůzou zjistí, že si tu „příšernou 
dechovkovou znělku“ zpívá taky...
Aneb pestrý, poučný a velice, velice zábavný (a to jako vážně!) je život 
na opačné straně okénka. Nevěříte...?

Eliška Zvolánková
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Přečetli jsme:

Vyjádření Ekumenické rady církví v ČR k současnému vztahu 
státu a církví
Ekumenická rada církví v ČR s lítostí a se značným znepokojením vzala 
již před několika měsíci na vědomí zprávu o ukončení práce parlament-
ní komise pro narovnání hospodářských vztahů mezi státem a církvemi. 
Mrzí nás, že několikaletá náročná práce zástupců státu i církví byla opět 
zmařena.
 V současné době jsme velmi znepokojeni tím, že se nedořešený 
vztah státu a církví objevuje i při volební kampani, přičemž jsou zkres-
lovány doposud nezpochybňované historické skutečnosti, stejně jako 
i doporučení a vyjádření expertů, se kterými vládní i parlamentní komise 
pro narovnání hospodářských vztahů spolupracovaly a využívaly je pro 
svá jednání. 
 Členským církvím ERC leží na srdci budoucnost našeho státu 
a hodlají se účastnit všeho, co je pro občany tohoto státu prospěšné a dob-
ré. Předpokladem pro takovou službu však musí být jistota, že náš stát 
je státem právním, ve kterém nelze zkreslovat údaje a data pouze na zákla-
dě momentální poptávky. S lítostí konstatujeme, že vyostřenost předvoleb-
ní kampaně a stranické soupeření, ve kterém lze jen těžko skrývat osobní 
ambice jednotlivých aktérů, v nás posilují vědomí, že právu a spravedlnos-
ti se přisuzují pouze role služebné a účelové.
 Církve Ekumenické rady si uvědomují problémy společnosti v době 
hospodářské krize a jsou ochotny k dialogu. Na druhou stranu si uvědo-
mují zodpovědnost za ty, kterým slouží. Velkou pomocí a ziskem pro celou 
společnost je každý odpovědný a poctivý občan naší vlasti. To vícenásobně 
platí v době, v níž přibývá různých rodinných krizí, duševních chorob, 
depresí, závislostí stejně jako i ponižování důstojnosti člověka nebo povy-
šování lži na úroveň běžného prostředku jednání mezi lidmi. Církve ERC 
znovu opakují, že nehodlají hromadit majetek, ale budou jej využívat pro 
další rozvíjení práce potřebné pro celou společnost. Takové službě však 
brání současný stav, kdy narovnání hospodářských vztahů mezi státem 
a církvemi bylo zastaveno. Církve jsou nyní opět účelovým využíváním 
a účelovou interpretací údajů některými stavěny před celou společností 
téměř do pozice nepřátel, do pozice, se kterou ostatně mají z dob totalitní-
ho režimu mnoho zkušeností.
 Zůstáváme dále připravení k serióznímu dialogu a hledání řešení. 
Odmítáme, aby problematika vyrovnání státu a církví byla znovu používá-
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na propagandistickým způsobem v politickém boji. Zároveň vyznáváme, 
že více než majetek je pro nás věrnost Ježíši Kristu, Pánu církve. Proto 
nebudeme pro dialog se státem užívat stejných metod, jaké jsou vůči nám 
dnes z některých stran uplatňovány. Historická zkušenost nám dává jisto-
tu, že režimy odcházejí, zatímco Kristus zůstává a s ním i jeho lid.
Praha 12.9.2009  

(zveřejněno na stránkách SR ČCE dne 18.9.2009)
Poznámka:
Pokud budete náhodou chtít volit Sociální demokracii nebo třeba „Věci 
veřejné“, dobře si napřed , pokud máte svůj sbor opravdu rádi, pročtěte tu 
část volebních programů, která se týká církví. To, co se tu nabízí, se nedá 
nazvat jinak, než odluka církve od státu systémem „okrást a nakopat 
do zadku“.  Bez ohledu na to, že skoro 10% daňových poplatníků jsou 
křesťané, kteří nechtěně ze svých daní platí státní podporu i tak pochyb-
ných institucí, jako jsou politické strany. A ta přesahuje rozhodně výši 
dotací, kterou stát poskytuje církvím.

LZ
Směrnice EU „umlčí“ křesťany, varuje právnické skupina 
Křesťanská právnická skupina varuje, že návrh evropské Směrnice 
o rovném zacházení umlčí křesťany a omezí jejich schopnost hlásit se 
ke své víře.
Organizace Christian Concern for our Nation (CCFON) uvedla, že tato 
směrnice má potenciál být použita jako „nástroj kulturní genocidy“ a pro-
následování křesťanů.
 „Její předpisy natolik omezují křesťanské svobody, že v některých 
případech by mohli být zcela umlčeni a mohlo by jim být znemožněno 
poskytovat zboží nebo služby veřejnosti, aniž by přitom šli proti svému 
svědomí, například když by se po nich chtělo, aby propagovali jiná nábo-
ženství nebo homosexualitu,“ řekla ředitelka Andrea Minichiello Willi-
ams.
 Směrnice chce zamezit diskriminaci na základě náboženství, víry 
a sexuální orientace v poskytování zboží a služeb v každém ze 27 člen-
ských států. CCFON varuje, že by na základě této směrnice mohli být ob-
chodníci i zaměstnanci pod hrozbou soudní žaloby za obtěžování, pokud 
by nedokázali poskytnout zboží nebo služby v okamžiku, kdy se to příčí 
jejich náboženskému přesvědčení.
 „Vrhne to chladný stín na svobodu projevu a vyjadřování křesťanů 
stejně jako na všechny ostatní, kdo mají pohledy a názory oponující a vy-
zývající převažující ´politicky korektní´ ideologii,“ řekla Williams.
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 Šla dále a varovala, že směrnice neposkytuje ochranu svobody 
následovat své náboženské svědomí a ani vyrovnávací mechanismus, 
který by rozhodoval mezi soustavou práv, jako je právo homosexuálů 
praktikovat svůj životní styl, a právem křesťanů odmítnout takové 
praktiky podporovat.
 Dále Williams řekla, že CCFON už řeší případy křesťanů, kteří 
byli kvůli podobným zákonům o rovnosti ve Velké Británii propuštěni, 
včetně případu úředníka pro bezdomovce, který byl propuštěn za to, že 
smrtelně nemocné klientce nabídl, že by mohla zkusit věřit v Boha.
 Křesťané ve zdravotnictví, školství, ubytovacích zařízeních 
a náboženských asociacích budou všichni touto směrnicí ovlivněni. 
Pro své schválení směrnice potřebuje jednohlasné schválení všemi 
členskými státy.
 „Věříme, že členské státy budou směrnici vetovat,“ řekla 
Williams. „Prosím modlete se, aby neprošla, a podpořte křesťanské 
kampaně po celé Evropě, jejichž cílem je ´nahlas říci NE Evropské 
směrnici o rovném zacházení´ dříve, než bude pozdě.“

(www.christianpost.cz, 21.9.2009)
Poznámka: 
Takzvaná „politická superkorektnost“ je doktrina, která netvrdí nic 
jiného, než že menšiny mají úplně stejná práva jako většina. Zní to 
hezky, ale v praxi to zmená potlačení možností většiny vyjádřit svůj 
postoj vůči menšině, s jejímž životním stylem a chováním nesouhlasí. 
Nepomáhá to nikomu, ani většině (kde roste latentní xenofóbie, 
nenávist a frustrace), tak menšině (která postoj většiny cítí, le dokáže 
proti ní mistně využít právě těch „antidiskriminačních“ zákonů). 
Tento přístup nebere v úvahu lokální tradice, kulturu a dobré mravy a 
vede k obrovskému rozdělení, které je skryté, ale o to nebezpečnější a 
hroznější. Důsledkem „superkorektnosti“ je pak potlačení náboženských 
svobod na jedné straně a vzestup extremismu všeho druhu na druhé 
straně. To je dobře vidět třeba ve velké Británii nebo Nizozemí. 
 Se „superkorektností“ je většinou spojená snaha vytlačit 
křesťany z veřejného prostoru, sociálních služeb a školství. Typickým 
zastáncem této doktríny u nás je Sociální demokracie.

LZ
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Rozdělení sousboří - část 1
Po diskuzi na společném setkání staršovstev sborů v Merklíně a Přesticích 
dne 29.9.2009 to vypadá, že rozdělení sousboří je otázkou času. Iniciativa 
tu vychází z přeštického staršovstva
 Pokud pominu možnost, že merklínský sbor „zablokuje“ rozdělení, 
na což má podle Církevního zřízení právo podle mezisborové smlouvy až 
do roku 2013, nezbývá nic jiného, než se vážně zabývat tím, co dál.
 Celá záležitost má vlastně dva aspekty: duchovní a ekonomický.  
Pokud bychom však ve svých úvahách začali financemi, myslím si, že je 
to cesta do pekel. Církev vždy stála, stojí a bude stát na víře a doufání v to, 
že je v posledku Božím dílem. Když budeme nejprve hledat Boží vůli, 
prospěch pro Boží království, bude nám jistě to ostatní přidáno
s

Jaké jsou tedy pro  Merklínský sbor další možnosti, jak se k situaci 
postavit:
1) Usilovat o vlastního faráře
2) Dlouhodobá administrace
3) Vytvořit jiné sousboří (například s Kdyní, kde by se farářskému 

místu přidala atraktivita a dlouhodobá perspektiva)
4) Vyvořit jiné sousboří s kombinací dlohodobých dobrovolnických 

programů (Evropská dobrovolnická služba – YMCA, programy 
v rámci EU aj.)

5) Dlouhodobá administrace s kombinací dlohodobých dobrovolnic-
kých programů (Evropská dobrovolnická služba – YMCA, progra-
my v rámci EU aj.)

6) Usilovat o vlastního pastoračního pracovníka (placeného státem)
7) Usilovat o vlastního pastoračního pracovníka – placeného sborem
8) Možná něco jiného

Před rozhodováním, o konkrétním řešení si však musíme v Merklíně 
zopovědět řadu otázek. Nabízím možný stručný seznam.
1. Jakou vizi pro sbor chceme sdílet? Máme touhu po růstu sboru?
2. Od čeho je potřeba pokus o nový rozvoj sboru začít?
3. Které hlavní cílové skupiny potřebujeme a chceme oslovit?
4. Jak naložíme s diasporou?
5. Na jakou obětavost si troufáme?
6. Kde je potenciál růstu sboru?
7. Kolik a jakou odpovědnost chce převzít každý ze staršovstva?
9. Jak a jaké misie jsme schopni?
10. Jaké máme ekonomické vyhlídky?
Otázek je víc, tyto však považuji za zásadní.

LZ
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Řádky z Francie 
Ačkoli jsem snad definitivně zpátky v Čechách, ještě budu pokračovat 
v této rubrice, protože těch dojmů a inspirací, které bych s vámi chtěl 
sdílet, je opravdu hodně. Tak tedy k dalšímu tématu:
Kostely
V Bretani vás zarazí, že i malé vesnice a městečka mají svůj často veliký 
(katolický) kostel. Co vás však zarazí asi více je to, že vě většině případů 
zjistíte 

1. Současný vzhled kostelů je výsledkem přestaveb a dostaveb, které 
se v mnoha případech odehrály zcela nedávno a tak, že by asi naše památ-
káře trefil infarkt. Pozor však! Tyto přestavby a dostavby nejsou špatné 
a nehezké a necitelné. Jen jsou vedeny potřebou prostě kostel rošířit 
a zmodernizovat tak, aby stačil potřebám farního společenství nebo poutí, 
které se zde konají. 

Okolí kostelů i interiéry a exteriéry kostelů jsou dobře udržovány, 
i když i tady je občas vidět nedostatek financí. Co však asi nejvíce vypo-
vídá o tom, jak jsou kostely stálé živé a vyvíjející se stavby, jsou překrásné 
a často velice soudobé vitráže, které mě doslova okouzlily.

2. Kostely jsou živým prostorem, který vypovídá o životě daného 
farního společenství. Ta výpověď je mnohdy milá a překvapující, třeba 
v podobě koutku kreseb a výtvorů dětského společenství nebo krásného 
a velikého písemného přivítání pro návštěvníky. Když náhodou natrefíte 
na bohoslužby, překvapí vás hodně často jejich návštěva i živost a součas-
nost.

Zkrátka a dobře, kostely v Bretani i život společenství kolem nich 
vypovídají o tom, kde ležely a leží pro mnohé lidi i dnes hlavní zdroje 
a opory života. Je dobře vidět, že i dodnes život lidí spojených s mořem, 
zemědělstvím a někdy i pořádně drsnou přírodou, má své kořeny v důvěře 
a víře v Boha, i když její projevy nám mohou být někdy vzdálené.

Láďa Zvolánek


