
Sborový zpravodaj – říjen 2012
                        

Verš na říjen
Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na 

jeho vůli dotazuje. (Pláč 3,25)

„Dobrý je Hospodin voči tomu, kto dúfa v Neho, voči duši, ktorá Ho hľadá.“ Žalospevy 3,25
     Milí bratia a sestry v našom Pánovi Ježišovi Kristovi! 
Ak ste toto už zažili,- ešte raz si to prosím prečítajte, aby ste si uvedomili o 
čom je reč,- potom nič viac netreba hovoriť. Ani písať. Je to tak. Je to 
skutočný fakt.  Je to pravda. A bodka! 
.    To by ma Ota asi nepochválil. A vlastne každý odo mňa čaká viac ako 
dva riadky. Okrem toho sa tu možno nachádza skupina ľudí, ktorá toto, - 
ešte raz, prosím, prečítaj-  nikdy neprežila. Alebo to bolo tak dávno, že si 
ani nespomína na ten úžasný zážitok. 
.     Tak sa idem snažiť viac. Hoci, práve toto nemám veľmi rada. Myslím 
to, že sa budem snažiť. Znie mi to príliš aktívne. Že človek vynakladá viac 
aktivity ako koná sám Pán Boh. At o rozhodne nie je  dobré. Je to dokonca 
veľmi nebezpečné. Na tom sa,  myslím, zhodneme minimálne viacerí. / 
Teda pevne dúfam/  Aj keď si asi každý prvé vo verši všimne, že Hospodin 
je dobrý k tomu, kto v Neho dúfa, kto Ho hľadá.  Je tu predsa  vyjadrená 
jednoznačná aktivita. Dúfať, hľadať  znamená  nebyť pasívny. 
.     V českom ekumenickom znení  je napísané: „ Kdo v Něho nadějí  
složí, k duši, jež se na Jeho vúli dotazuje.“  Tu už necítiť  takú aktivitu. 
Zložiť niekde nádej  - to dokazuje , že  človeku už nič nezostáva, len sa 
nádejať, len dúfať, že bude lepšie, ale on sám preto nič nemôže urobiť. 
Len očakávať v toho, ku komu sa utiekam. Len dôverovať, že tá osoba, do 
ktorej vkladám nádej má takú silu, moc, aj lásku - aj ku mne -, a pomôže! 
Kto už bol „na dne“, kto potreboval  už „len“  nádej, ten vie, že vôbec nie 
je ľahké niekomu dôverovať, niekomu sa zveriť, pretože má skúsenosti, že 
už každý zlyhal.  A ďalej niet síl niekomu veriť. Vie aj to, že zložiť všetko, 
alebo aspoň to, čo ho najviac gniavi, niekomu, koho pozná len tak, len z 
rozprávania, niečo o ňom počul,... to sa jednoducho nedá. Veď je to to 
posledné, čo môže človek urobiť.  Nemôže to teda byť niekto neosobný, 
cudzí,...                                                                                                      . 
- ..   Práve preto nás prorok vyzýva dopytovať sa, pýtať sa, kto to je, aký 
je, ku komu môžem padnúť so všetkou ťarchou, ktorú už nevládzem sám 
ani len niesť. Pretože ma ťaží, tlačí k zemi,.. a niet nikoho, komu by som 



sa ešte chcel zveriť... Lebo len On je dobrý! My sme si dnes toto slovo tak 
zovšedneli, že nemáme predstavu, čo všetko sa pod týmto slovom skrýva. 
-      My ho dnes používame bežne a skôr na vyjadrenie niečoho plytšieho. 
Ako napr.dobrý deň. Ale význam slova sa nám stráca. Aj preto, že 
nemáme moc človeku, ktorého zdravíme, tento dobrý deň zaistiť.  No 
prorok odporúča nevzdávať to. Nikdy. A on vie o čom hovorí, pretože tak 
na dne, ako bol on / a nebolo to kvôli jeho tvrdohlavosti, kvôli jeho osobe/, 
nebol z nás asi nik. On nesmierne trpel, lebo zvestoval vôľu Boha, 
Hospodina, o ktorom nám píše  a vtedajšia spoločnosť to v žiadnom 
prípade nechcela počuť. Nechcela sa s dôverou obrátiť na Hospodina. Ak 
nám vraví, aby sme sa dopytovali na Jeho vôľu, to nie sú prázdne frázy, 
slová, len tak vyrieknuté. Za týmito slovami sa skrýva obrovská skúsenosť 
viery, dôvery, odhodlania ísť k Nemu so všetkým a za každých okolností. 
-     Neviem, bratia  a sestry, ako Hospodina, nášho Boha poznáte vy. 
Myslím, že všetci tu máme veľké rezervy. Veď obsiahnuť veľkosť Božiu 
je pre nás nemožné. Čo  vy na to, keby sme tento časopis využili aj na to, 
aby sme sa v tomto časopise navzájom povzbudzovali v skúsenostiach s 
Ním, s Jeho mocou, trpezlivosťou a ešte lepšie poznávali Jeho lásku v 
našom živote? 
Lebo On je láska. 
Niekedy stačí tak málo. Len sa poriadne pozrieť koľko stôp je za nami...
(Darina Hybská Majdúchová, Merklín)

Stopy v písku
Jedné noci se mi zdál sen. Kráčela jsem po pobřeží se svým Pánem. Na 
temném nebi se promítaly obrazy z mého života. Životní příběh provázely 
dvoje  stopy  v  písku,  jedny  moje,  ty  druhé  patřily  mému  Pánovi.  
     Když se mi zjevil poslední obraz, ohlédla jsem se za sebe a jaké bylo 
moje překvapení! Vidím, že nejednou se v písku črtají jen jedny šlépěje. A 
bývalo  to  právě  v  těch  nejtěžších  obdobích  mého  života.  
     Dlouho mi to nedávalo pokoj, až jsem se v rozpacích obrátila k Pánovi: 
„Pane, když jsem se vydala následovat Tě, slíbil jsi, že celou cestu půjdeš 
se  mnou  a  budeš  ke  mně  promlouvat.  Ale  viděla  jsem,  že  v  těch 
nejsmutnějších  chvílích  mého života  se  v písku črtaly  jen  jedny stopy. 
Vskutku nechápu, jak jsi mne mohl nechat samotnou, když jsem Tě nejvíc 
potřebovala.“  
     On zašeptal:  „Dítě  moje  drahé,  Mám tě rád a  nikdy tě  nenechám 
samotnou, nikdy, ani když tíha života dolehne a osud tě bude zkoušet. Ty 
jedny stopy, které jsi viděla, tam zůstaly právě z chvil, kdy jsem tě nesl.“ 



 Liturgický kalendář:
7.10. -18. neděle po sv. Trojici (liturgická barva zelená)

  Den díkůvzdání za úrodu      
Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm.  

(Žalm 145,15)
14.10. -19. neděle po sv. Trojici (liturgická barva zelená)

Uzdrav mne, Hospodine, a zdráv budu; vysvoboď mne, a vysvobozen budu
(Jeremiáš 17,14K)

21.10. - 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.(Micheáš 6,8)

28.10. -21. neděle po sv. Trojici  (liturgická barva zelená)
Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. (Římanům 12,21 )

31.10. – Den reformace
Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen,  

a to je Ježíš Kristus. (1.Korintským 3,11)

Judaismus:
15.tišri 5773 -  15.chešvan 5773
15.tišri (1.říjen) – 21.tišri (7.říjen) – Sukot (Svátek stánků)
Sedmidenní Svátek stanů Sukot je památkou na přebývání Židů ve stanech 
na poušti po jejich vyjití z Egypta. Podle židovského kalendáře Sukot trvá 
od 15. do 21. tišri, což v našem kalendáři připadá na konec září nebo říjen. 
Před svátkem se staví provizorní obydlí zvané  suka,  v němž si Židé do 
dnešních  dní  připomínají  odhodlání  zotročeného  národa  opustit  jistoty 
otroctví v bohaté zemi a vydat se do nejistoty putování pouští za svobodou 
do Zaslíbené země. Proto Židé dodnes na sedm dní opouštějí jistotu svých 
pevných domovů  a  přesouvají  se  do suk,  ve  kterých  jedí,  studují  a  za 
teplých nocí  i  spí.Suka  má minimálně  tři  stěny  a  její  střecha  musí  být 
zhotovena  z  rostlinného  materiálu,  který  je  podle  předpisů  kladen  tak 
řídce,  aby  skrze  něj  byly  vidět  hvězdy.  Uvnitř  se  suka  zdobí  ovocem, 
papírovými ozdobami a obrázky.

Zajímalo  mě,  jak  je  to  se  stavěním  suky  v  pražských  podmínkách 
uprostřed naší  sekularizované společnosti.  Staví  si  pražští  Židé suku na 
balkoně nebo na zahradě? A co když nemají balkon ani zahradu? A jak na 
to reaguje veřejnost? Odpověď na tyto otázky jsem se vydala hledat na 



Židovskou  obec  v  Praze.  Mé  představy  o  problémech  suk  na  místech 
viditelných veřejnosti potvrdila sekretářka rabinátu vyprávěním, že s tím 
mají špatné zkušenosti - lidé do suk například házeli dělobuchy. A tak se 
suky staví v areálu židovské radnice v Praze či na jiných místech, kam 
nemá veřejnost běžně přístup

Svátek  Sukot  je  zároveň  oslavou  sklizně  a  vinobraní.  Jako  výraz 
poděkování Bohu za vše, co člověku dává ze země, k němu patří mávání 
svazkem ratolestí zvaným lulav. Tento svazek tvoří  lulav, což je v užším 
smyslu ratolest datlové palmy, hadasim (tři větvičky myrty) a aravot (dvě 
vrbové větvičky).  Svazek těchto  ratolestí  se  drží  pohromadě  s  etrogem 
(plod cedrátu, stromu příbuzného citronovníku) a mává se jím při děkovné 
modlitbě  Halel a při  obřadu  Hošanot.  Svazkem lulavu se třese na čtyři 
světové strany, nahoru a dolů, čímž se naznačuje, že všude je možné hledat 
Boží přítomnost.

Obřad  Hošanot se  pořádá  po  celý  svátek  Sukot  a  říkají  se  během něj 
modlitby  začínající  na slova Hoša-na (Zachraň nás,  prosím),  které  daly 
celému zvyku jméno. V rámci obřadu se obchází svitek Tóry umístěný v 
synagoze na vyvýšeném místě zvaném bima, ze kterého se z Tóry předčítá. 
Poslední,  sedmý  den  svátku  Sukot  se  bima  obchází  ne  jednou,  ale 
sedmkrát a proto se obřad nazývá Hošana raba (velké Hošanot).

(z webových stránek Českého rozhlasu)

Historický kalendář
7.10.1960 – zemřel český katolický básník,politický vězeň,JanZahradníček
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 ujal papež Jan Pavel II., Polák, vlastním 
jménem Karol Wojtyla, stal se tak první slovanským papežem
18.10.1685 – zrušil francouzský král Ludvík XIV. nantský edikt, který 
zaručoval náboženskou svobodu hugenotům
24.10.1648 - Vestfálský mír - pro Čechy utvrzení náboženské nesvobody
26.10.1765 – narodil se skladatel a hudební pedagog Jakub Jan Ryba
27.10.1553 - v Ženevě upálen Miguel Servet
31.10.1517 - M.Luther zveřejnil 95 tezí - Den reformace

Object 1



Přeštice

Narozeniny v měsíci říjnu oslaví:
Jakub Satke, Přeštice, 
Tatiana Hošťálková, 
Petra Mišterová, Přeštice, 
Richard Charvát, Přeštice, 
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva 
30.9. – MUDr. Zdeněk Susa, přednáška odpoledne ve 14 hodin. Téma: 

Cesta do Santiaga de Compostela (neděle).
Návratka – konvent:  vyplnit a zaslat předsednictvu konventu – splněno.
Žádost o fin. příspěvek: Pomník – židovské oběti v Klatovech – V tomto 

roce v listopadu uplyne 70 let od odjezdu dvou transportů židovských 
občanů Klatov do Terezína. Nyní se zvažuje, že by u příležitosti výročí 
této  události  Město  Klatovy  připomnělo  zřízením pomníku  židovské 
oběti holocaustu, které pocházely z Klatov. Předběžně by se jednalo o 
žulový  pomník  s  určitým výtvarným řešením a  zároveň  s  uvedením 
všech jmen těch, kteří odjeli  ze svého města a již se nevrátili.  Právě 
vytvoření nápisů - jmen je jednou z největších položek v rozpočtu na 
vyhotovení pomníku. Pomník by byl trvale umístěn na veřejném místě v 
blízkosti  klatovské  synagogy  (ta  je  v  majetku  ŽO  Plzeň).
Chtěl bych touto cestou požádat Váš sbor o finanční dar na vytvoření 
jmen obětí holocaustu, které pocházely z Klatov. Adresátem finančního 
daru  by  bylo  město  Klatovy.  Pokud  se  rozhodnete  dar  poskytnout, 
zašlete  mi  prosím  písemný  příslib  daru,  který  bych  předal  panu 
místostarostovi  dr.  Štanclovi.  František  Škůrek,  starší  CB  v  KT.
Žádost  bude  konzultována  s  členy  kazatelské  stanice  v  Klatovech. 
Navržena je částka 2000,- Kč, na kterou by byla vyhlášena sbírka/y. 
Přeštičtí se ke sbírce připojí.

Hesla JB – zakoupit na příští rok 10 kusů.
Pásmo přednášek – podzim, zima a jaro – interval 14 dnů – příště.

Příprava  na  rekonstrukci  WC –  vyklizení  prostor  –  brigáda  15.09.  
- získání nabídek od firem, stanovit termín výběru firem, termín začátku 
rekonstrukce ; překontrolovat projekt a požádat o nabídky – brzo !
Dovolená faráře – 5.-11. listopadu. Během dovolené bude sjednán zástup 



(jiný farář ze seniorátu) a obsazení bohoslužeb a dalších shromáždění. 
Výročí M.J.Husa – sbor pořádal 2 akce: 

a. Přednáška o M.J.Husovi v Komunitním centru v úterý 3.7. 
Přednášející – duchovní CČSH z Plzně, účast dvě desítky 
posluchačů. Pozitivní hodnocení.

b. Dětské dopoledne „Po stopách Mistra Jana“ – vnitroblok, pátek 
6.7. Účast na 30 dětí, krásné počasí, velmi pozitivně hodnoceno!

Konfirmační cvičení – začne během září.
Mateřské centrum – od září nově – úterý + čtvrtek, středa – hlídání dětí.
Tábory Bělčice (Kvítek, o.s.), Habartice – dobré ohlasy, děkujeme 

služebníkům.
Příští jednání staršovstvo – úterý 09.10.2012 ; 19:15 hod.

Témata na přímluvy - naši nemocní, směřování sboru, nová modlitebna, 
oprava fary, kazatelská stanice Klatovy, práce s dětmi a mládeží

Pravidelné bohoslužby a shromáždění:
Neděle od 9,00 pravidelné bohoslužby 
– 2. neděle v měsíci – bohoslužba pro děti, Večeře Páně (ostatní neděle 
probíhá zároveň s bohoslužbou nedělní škola); 
- 3. neděle v měsíci – společný oběd po bohoslužbách. 
- 4. neděle v měsíci – na vedení bohoslužeb se podílí mládež 
V úterý od 16,30 dětský klub Benjamínci, od 18,00 biblická hodina. 
Sobota od 11,00 skupinka mládeže. 
Klatovy: pravidelné bohoslužby každou neděli od 14,00; 
biblické hodiny ve středu od 18,00 (střídavě vlastní a společné s CB)

Rozpis bohoslužeb v říjnu:
7.10. -  br.f. Jan Satke (kaz. st. Klatovy – br.f. Jan Satke)
14.10. - br.f. Jan Satke – dětské bohoslužby se sv. Večeří Páně               - 
…      (kaz.st. Klatovy – br.f. Jan Satke)
21.10. - ?????  (kaz.st. Klatovy – ?????)
28.10. - br.f. Jan Satke – mládežnické bohoslužby 
-           (kaz.st. Klatovy – br.f. Jan Satke)



Merklín

Narozeniny v měsíci říjnu oslaví:
Karel Kužel, Merklín, 
Daniela Nováková, Klatovy, 
Anna Hranáčová, Horušany, 
Pavel Šalom, Merklín, 
Dominik Wild, Merklín, 
Helena Antošová, Stod, 
Milena Bláhová, Holýšov, 
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva:
Dozorčí rada střediska Diakonie Západ – kandidáti – M. Helebrant, J. 
Forman (pouze jako náhradník!), P. Šalom – staršovstvo deleguje.

   Smlouva Diakonie – smlouva o spolupráci sboru se střediskem Diakonie 
Západ zaslána seniorátnímu výboru.

   Host – Zdeněk Susa – kázání + rozhovor po bohoslužbách v neděli 30.9. 
(domluvil br. K. Cuchal, děkujeme). Přednáška Přeštice ve 14 hodin. 

   Návratka – konvent – splněno.
   Žádost o dotaci – Aktivios? Oprava oken / plot a přístupové cesty. 

Nebudeme. Upřednostníme možnost žádosti u Norských fondů.
   Smlouva o administraci – změny díky nástupu pastorační pracovnice 

sestry D. Hybské Majdúchové budou zapracovány do smlouvy o 
administraci a předloženy staršovstvu na příštím jednání.

   Pastorační pracovnice – rozsah služby, způsob vykazatelnosti (vůči SR) 
– záznam práce, návrh hrazení náhrad – bude připraveno na příští jednání

   Vytápění – návrh ze strany ses. Hybské Majdúchové – zachovat tepelné 
čerpadlo,  doplnit  dvěma  topidly:  krb  v  obývacím  pokoji,  odtah  do 
komína  vést  přes  sousední  pokoj,  aby  se  též  vytopil;  sporák  na  tuhá 
paliva do kuchyně – vytápění kuchyně + ložnice a zároveň možnost vařit 
a  péct.  Manžel  ses.  Hybské  Majdúchové  bude  často  pracovně  mimo 
domov,  topení  ve  velkém  kotli  se  jeví  jako  složitější  varianta.
Pořízení  sporáku je  však mimo finanční  možnosti  rodiny ses.  Hybské 
Majdúchové,  prosila  by  pak  o  odložení  několika  plateb  nájemného.
Bude zjištěna možnost zapojení krbových kamen a dalších topidel.

    Sbírky – sbírka pro sociální a charitativní pomoc – vykonána bude na 



neděli díkčinění 7.10.
Jubilejní toleranční dar (JTD) – archová sbírka, říjen
Celocírkevní a seniorátní repartice odvedeny (celkem 4800,- Kč).
Vykonány a odeslány: sbírka solidarity sborů – vykonána 17.června, 
831,- Kč, odeslána. 

   Účet u FIO banky – založen, číslo účtu je 2100220464 / 2010. Stávající 
účet u Poštovní spořitelny se ruší – do konce září.

   Výročí M.J.Husa  –  biblická hodina st ímto tématem proběhla 6.7., 
následovalo posezení u ohně. Posezení u ohně se konalo i několikrát i 
během prázdnin.

    Diakonie – k dispozici výroční zpráva.
    Tábor Habartice – uskutečnil se 24.7.- 4.8., účast 15 dětí. Děkujeme 

br.Šalomovi za zajištění technické pomoci při stavění a bourání tábora.
Příští jednání staršovstva v pátek 5.10.2012 od 19,00 hod.

Témata na přímluvy - naši nemocní, hledání nového kazatele či 
kazatelky, další směřování sboru, okrajoví členové sboru, práce s dětmi a 
mládeží, středisko Diakonie Radost

Pravidelné bohoslužby a shromáždění
středa od 17,00 – modlitebně chvalitební setkání 
pátek od 18,00 biblická hodina pro dospělé 
neděle od 9,00 pravidelné bohoslužby (1.+3. s vysluhováním Večeře Páně)

Rozpis bohoslužeb na říjen: 
7.10. - ses. Darina Hybská Majdúchová 
(Den díkůvzdání za úrodu – bohoslužby s vysluhováním sv. Večeře Páně)
14.10. - br.f. Milan A. Satke
21.10. - br.f. Jan Satke (s vysluhováním sv. Večeře Páně)
28.10. - br. Karel Cuchal 

Chystáme:
Od října bychom rádi vyhověli těm, kterým na biblických hodinách chybí 
větší prostor pro zpěv chval. K tomuto účelu se začneme scházet ve středu 
od 17,OO. Bude to I prostor pro vaše modlitby.
Ses. Štěpánka Nozarová připravuje Filmový klub – scházet se budeme v 
sobotu od cca 16 hod, nejspíše po čtrnácti dnech. Více se včas dozvíte.



Kdyně na Šumavě           

Narozeniny v měsíci říjnu oslaví:
Marie Klomínská, Kdyně, 
Jaroslava Burešová, Kdyně, 
Božena Potužníková, Hyršov, 
Libuše Vilímcová, Kdyně, 
Otto Štěpánek, Brnířov, 
Irena Petrželková, Kout na Šumavě, 
Robert Veverka, Kdyně, 
Zdena Varáčová, Hluboká, 
Jaroslav Weber, Hluboká, 
Miroslav Nový, Kdyně, 
Františka Abrahámová, Kdyně, 
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva: 
Omlouváme se, ale aktuální zpravodajství ze Kdyně momentálně nemáme 
k dispozici. Ses. Daniela, která funkci kdyňského zpravodaje zastává, je 
údajně v nemocnici.  Pojďme na ni  tedy společně myslet  v  modlitbách. 
Pokusíme se doplnit  alespoň webovou verzi.  Kdyňské poprosím, aby si 
dopsali alespoň rozpis bohoslužeb. 

Témata na přímluvy: 
naši nemocní, podpora služby a také rodiny ses. farářky , další směřování a 
růst sboru.

Pravidelná sborová setkání:  zda platí si ověřte na faře 
Od prvního říjnového týdne jsou děti i dospělí zváni ke svým pravidelným 
setkáním:
- Biblické hodiny dětí jsou v úterý v 15.15h
- Biblické hodiny pro dospělé jsou ve středu v 17.15h
 ☺ Všichni jste zváni k bohoslužbám.☺
Bohoslužby se konají pravidelně každou neděli vždy od 9h.
Pro všechny, kteří nespěchají po skončení bohoslužeb domů, je v
prostorách farní kanceláře připravena káva a čaj. Kancelář v tomto čase
ožívá rozhovorem a vzájemným sdílením. Těšíme se na vás.
Kontakt na faráře sboru:



Daniela Zapletalová Grollová, Dělnická 359, 345 06 Kdyně,
tel: 732 971 981, email - kdyne@evangnet.cz

Bohoslužby v říjnu
7.10. – 
14.10. - 
21.10. – 
28. 10. – 

Rozhovory
V tomto  čísle  zpravodaje  se  právě  nacházíte  na  začátku  nové  rubriky, 
zatím nazvané pracovně Rozhovory. A protože s nápadem na ni přišla ses. 
Darina,  je  díky efektu  “evangelický bumerang” jasné,  že  se stala  první 
vyzpovídanou osobou. Kdo to bude příště, závisí i na vás. Koho byste se 
vy chtěli ptát a případně na co? Stačí dát vědět na “adresu redakce”.

Ti kdo chodí do merklínského kostela už tě víceméně znají,  ale pro 
ostatní  jsi  veliká neznámá.Maximálně  je  tu  povědomí o  tom,  že  do 
Merklína  přišla  farářka  ze  Slovenska.  Mohu tě  poprostit  o  krátké 
představení?
     Volám sa Darina Hybská Majdúchová. Môj prvý, už nebohý, manžel sa 
volal  Mgr.Vladimír  Majdúch.  Bol  tiež  farár.  Po  ňom  mi  zostal  syn 
Benjamín, ktorý má teraz už pätnásť rokov. Túžbou môjho manžela bolo, 
aby, keď sa vydám, zostal jeho syn jeho synom aj menom. Keď som sa 
teda druhýkrát vydala, aby Benjamín nezostal sám, nechala som si meno aj 
Majdúchová.  Toľko  vysvetlenie  mena,  ktoré  robí  viacerým  v  hlave 
otáznik. Pochádzam z Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, kde som 
slúžila  12 rokov  ako kaplánka a  potom farárka  v  mnohých  cirkevných 
zboroch, keďže som aj administrovala susedné. Takmer od Komárna až po 
Zvolen.  Narodila  som  sa  na  Myjave  a  po  presťahovaní  rodičov  som 
vyrastala  v  Bánovciach  nad  Bebravou.  Som teda  druhýkrát  vydatá  a  s 
manželom Štefanom máme jedenásťmesačného syna Daniela Štefana.

Ke  změně  země,  kde  člověk  bydlí,  vedou  různé  důvody.  Někdy 
ekonomické,  někdy politické,někdo se cítí  jako doma všude a třeba 
Abram odešel, protože poslechl Hospodina. V jaké rovině probíhalo 
tvoje rozhodování?
     Tak na toto by som musela odpovedať asi dlho. Keď to mám skrátiť,  
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pracovný  pomer  s  ECAV   na  Slovensku  som  rozviazala  z  viacerých 
dôvodov, hlavný bol ten, že som cítila potrebu zmeniť „level“. Posunúť sa 
v živote ďalej. Som totiž ten typ ľudí, ktorí sú nespokojní, no pre pokoj v 
duši aj chcú niečo urobiť a keď chcú plávať, vyjdú z lode von. Vaša, teraz 
už naša cirkev mi pripadala slobodnejšia, okrem toho, že nám je blízka. 
Dôvodom prečo tu, je, že neďaleko, asi 70 km, mám brata s rodinou, ktorý 
tu už býva dosť dlho. On vlastne našiel na internete tento farní sbor, ktorý 
akurát hľadal farára. Aj keď to bolo pred dvomi rokmi a situácia sa medzi 
tým trochu zmenila. Takže tých dôvodov bolo iste viac.
Bylo těžké přesvědčit o tomto kroku manžela a staršího syna? 
Případně, jakou roli v tom všem hrálo narození malého Daniela?
   Vôbec nie. Práve naopak. Obaja sa tešili, že konečne budeme zasa bývať 
na fare. Viete, tu totiž vanie iný Duch. Fara je dom, v ktorom ozaj vyžaruje 
„ niečo“ veľmi príjemné.  /Ozaj,  aj  tu  v Čechách si  dávate  svoje  domy 
posvätiť? Prepáč Ota, že som ti zobrala úlohu moderátora, ale to by ma 
zaujímalo.../ Danielko v tom zohral akurát rolu, že som tu na polovičný 
úväzok, aby som sa stíhala venovať aj jemu. 
Do Merklína jsi přicházela s nějakou představou. Jak odlišná byla 
skutečnost?
   Z  mnohých  skúseností  som  sa  naučila,  že  je  lepšie  byť  otvorený 
viacerým  cestám  ako  očakávať  jedno  riešenie.  Jedna,  navyše  mnou 
vytýčená, cesta môže viesť k ochudobneniu samého seba aj iných. Božie 
cesty  sú  predsa  nevyspytateľné,  pretože  Boh  je  veľký  a  mocný  a 
vynaliezavý v láske k nám. 
A jak zásadní změnu v životě prožíváte jako rodina?
     Rozmýšľam,.. Chce sa mi povedať žiadnu. Krajina, keďže sa nemusíme 
učiť ťažkú reč, nie je veľká zmena. Skôr pre manžela, ktorý žil celý život v 
jednom kraji, dokopy v dvoch dedinách. Ale keď si ma bral, povedal, že s 
tým ráta,  že sa presťahujeme...  Ale tešíme sa z Danielka, ktorý je naše 
slniečko, čo denne vychádza niekoľkokrát a stále viac rastie a robí úžasné 
pokroky.
V merklínském sboru sloužíš jako pastorační pracovnice. Můžeš nám 
přiblížit, co konkrétně to znamená?
     Keď som sa viacerých tu  v Čechách pýtala,  nik mi  jasne nevedel 
odpovedať. Vraj to závisí od dohody so zborom. Niečo sme už síce spísali, 
ale ešte stále sa veci dopĺňajú, podľa toho aké sú potreby  a očakávania 
ľudí. Teda je tu stále otvorený priestor pre každého, aby ešte vyjadril svoju 
túžbu, ako mu môžeme poslúžiť . A v tom je, podľa mojej predstavy, čaro 
pastorační pracovnice.



Moja osobná predstava je ovplyvnená tým, že som vyštudovaná farárka s 
praxou, ktorá však nekoná úlohu farára,  teda nemá na starosti  zbor ako 
štatutárny zástupca, ale má na starosti ľudí. Tým má viac času, aj energie 
na  ľudí  všetkých  vekových  kategorií  s  ich  potrebami.  Keďže  slovo 
pastorační má súvis s pastorom, alebo pastierom, ktorý privádza ovečky na 
vždyzelené pastviny a k vždy čerstvej vode, moja úloha spočíva v tom, že 
ľuďom odkrývam možnosti plnšieho, „hojného života“, ako to nazval Pán 
Ježiš.  „Prišiel  som,  aby  život  mali  a  hojne  mali.“  Toto  chce  dať  Boh 
každému.  Tu – verím -,  dá mnohým,  aj  cezo mňa.  Len po tom musíte 
najskôr samozrejme túžiť a potom to prijať!
A  poslední  otázka.  Odkud  čerpáš  nápady  a  pak  sílu  na  jejich 
realizaci?
     Ako som povedala, som vyučená farárka s praxou z viacerých zborov, 
viacerých seniorátov.  Všade boli aj  ľudia,  ktorí  mali  množstvo dobrých 
nápadov. Niekedy sa zrealizovali a dokonca aj vydarili, inokedy nie. Tiež 
som spomínala, že som otvorená a rada vnímam potreby ľudí a tiež ich 
rada,  najlepšie  milo,  prekvapím.  No  najdôležitejšia  zo  všetkého  je 
motivácia. Podľa toho, s akým motívom človek ide do služby, do úlohy, 
má, alebo nemá silu hoc aj v boji vytrvať.
A ak sa niečo ozaj nedarí, treba to prenechať Bohu, On si nájde spôsob ako 
potrebné veci zrealizovať. Či to bude cezo mňa, alebo cez niekoho úplne 
iného. To už totiž nie je vôbec podstatné.
Úplně na závěr je tu pak prostor pro doplnění toho, co považuješ za 
důležité sdělit, a na co jsem se tě nezeptal.
     Na  záver  veľmi  pekne  ďakujem za  milý  rozhovor,  za  príležitosť 
predstaviť  sa  a  povedať niečo o  sebe  a  svojej  rodine.  Tiež  vyjadrujem 
vďaku môjmu farnímu sboru ČCE v Merklíne, že ma znova prijal, znova 
vyjadril dôveru a modlí sa za mňa a moju službu, čo denne cítim. Verím, 
že budeme spolu budovať nielen dobrý tým, ale hlavne sa spolu denne 
pridávať k budovaniu spoločenstva Kristovho tela, Kristovej cirkvi, ktorá 
je rozšírená po celej Božej zemi. Ba nielen po nej.
Děkuji za rozhovor a přeji stálé Boží požehnání jak pro tvoji službu, 
tak i procelou vaši rodinu.
(s Darinou Hybskou Majdúchovou rozmlouval Oto Tichý)

Sborový zpravodaj vychází pro vnitřní potřebu sborů ČCE ve Kdyni, Merklíně a Přešticích.
sbor Přeštice           - br.f. Satke, tf 776116899, mail: prestice@evangnet.cz
sbor Merklín        - ses. Hybská Majdúchová 732235035, mail: merklin@evangnet.cz
sbor Kdyně            - ses.f. Zapletalová, tf  732971981; kdyne@evangnet.cz
Sborový zpravodaj  - br. Tichý, tf 721237733, mail: o.tichy@volny.cz


