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Verš na únor
Kde je vaše víra? 

(Lukáš 8,25)

Úvodník
Popeleční středa, začátek velkého půstu před Velikonocemi, letos připadá na den, 
který by měl v našich dějinách navždy být pamětním dnem velkého pokání. Před 61 
lety se v tento den v naší zemi prodrala k moci jedna z nejbezohlednějších a nejvíce 
pokryteckých diktatur historie - diktaura komunistická. Cestu ji uvolnila jak ta část 
národa, která ve svém spoléhání na vlastní moudrost přehlédla jaksi to, jak vskutku 
ďábelskou mocí a doktrinou je bolševismus, tak i ta část národa, která naivně podlehla 
komunistickému vábení nabízejícímu vybudovat ráj na zemi. Velkou mírou se na obou 
omylech podílelo i veliké bezvěrectví celé české společnosti. Bez Božího vedení a Boží 
moudrosti těžko člověk sám dobře rozliší dobré od zlého a nerozpozná dobře „znamení 
časů“. To už se stalo i Adomovi a Evě v ráji. Zde také místo ráje přišlo peklo. Možná 
ne materiální, ale duchovní jistě. V době, když jsem se o těchto událostech dozvěděl i 
něco jiného, než nám ve škole vtloukali do hlavy, jsem se musel ptát: Kde byl Boží lid, 
proč jeho kazatelé a služebníci nevarovali druhé včas a pořádně hlasitě? Budeme i my 
zase mlčet, když zase, jak se zdá, směřuje naše země do podobného a podobně zbarve-
ného maléru?

Ladislav Zvolánek, Merklín

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

Liturgický kalendář:
1.2. - POSLEDNÍ NEDĚLE PO ZJEVENÍ PÁNĚ (LITURGICKÁ BARVA ZELENÁ)
Nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. (Izajáš 60,2)
8.2. - SEPTUAGESIMAE - 70 DNÍ PŘED VELIKONOCEMI (LITURGICKÁ BARVA ZELENÁ

Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké 
slitování. (Daniel 9,18)
15.2. - SEXAGESIMAE - 60 DNÍ PŘED VELIKONOCEMI (LITURGICKÁ BARVA ZELENÁ)
Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. (Židům 3,15)
22.2. - ESTOMIHI (LITURGICKÁ BARVA ZELENÁ)
Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proro-
ků. (Lukáš 18,31)
25.2. - POPELEČNÍ STŘEDA - ZAČÁTEK POSTNÍ DOBY (LITURGICKÁ BARVA FIALOVÁ)
Přikázání Hospodinovo je čisté, osvěcující oči. (Žalm 19,9)



Judaismus: 
7.ŠVAT 5769 - 4.ADAR 5769

Historický kalendář:
14.2.1402 - Jan Hus se stal kazatelem v Betlémské kapli
18.2.1546 - zemřel Martin Luther
20.2.1523 - narodil se Jan Blahoslav, přední teolog Jednoty bratrské
23.2. 1518 - zemřel Tůma Přeloučský, jeden ze tří prvních kněží Jednoty     

Alianční modlitební týden
Konal se ve dnech 4.1.-10.1. po celé republice, tentokrát s podtitulkem 
Bible - ta, kniha je k jídlu.

Celou akci koordinuje Česká evangelikální aliance a naše sbory 
(merklínský a přeštický) se do ní zapojily letos poprvé, a to ve spolupráci 
s klatovským Křesťanským společenstvím a klatovským sborem Církve 
bratrské. Konala se celkem čtyři setkání - tři v Klatovech a závěrečné 
pak v Merklíně. Kromě kazatelů s KS a CB posloužili slovem i br.f. Satke 
a br. Tichý. Průměrná účast na jednotlivých setkáních byla okolo 20 li-
dí. Vždy to bylo příjemné (nejen) modlitební společenství.

Týden modliteb za jednotu křesťanů
Koná se po celém světě ve dnech 18.1.-24.1. a v naší oblasti se do jeho pří-
pravy aktivně zapojili bratři a sestry z přeštického sboru - v Přešticích pak 
proběhla celkem tři setkání - v Křesťanském společenství, v našem sboru 
a na katolické faře, kde pak slovem posloužil i br.f. Satke. V merklínském 
sboru pak věříme, že, dá-li Pán, budou se takováto modlitební setkání 
konat příští rok i v Merklíně.



Co právě probíhá ve středisku 

Radost – Diakonie ČCE

Měsíc leden je ve středisku Diakonie Radost vždy takovým měsícem plá-
novacím. Plánuje se, co, kdy, kde a kdo udělá, uspořádá, zúčastní se atd. 
Zatím víme, že na přelomu roku se, kromě přestěhování klatovské dílny 
do nových prostor, nic převratného nestalo. 

Víme také, že i letos se začátkem března vydáme na tradiční „hor-
ský pobyt“ do pensionu Paulík na Šumavě. 

Poněkud nejistě však očekáváme, co nám tento rok přinese v ob-
lasti ekonomické. Hospodářská krize se ve financování sociálních služeb 
zcela jistě promítne, a tak jen doufáme, že budeme moci i nadále zachovat 
poskytování všech služeb minimálně v dosavadním rozsahu. Takže, mysle-
te na nás! Sledujte také novinky na http://radost.diakonie.cz/.

Speciální škola Merklín
Zde je plánování a činnost daná organizací školního roku, takže jsme pro-
hlédli webové stránky www.specialniskolamerklin.cz a dočetli se,
že jsme, mimo jiné, zváni v úterý 3.2.2009 na Den otevřených dveří. Akce 
se koná v době od 9,00 do 16,00 hod a v nabídce je
• prohlídka školy, prohlížení kroniky školy
• individuální konsultace
• možnost účasti na výuce a také možnost zhotovení výrobku 

ubrouskovou technikou. 
V týdnu od 2.2 do 6.2. se pak koná i zápis do 1. ročníku a do přípravného 
stupně. 

Přejeme tedy škole mnoho nových žáků a těšíme se s nimi na shledání 
nejen při otevřených dveřích, ale i při masopustním reji, který pořádají 
19.2. v merklínské sokolovně.



Doporučujeme
Pro ty z našich čtenářů, kteří mají přístup k internetu a kteří by rádi více 
informací z křesťanského světa, případně by si rádi poslechli křesťanskou 
muziku či shlédli nějaký pořad s křesťanskou tématikou, přinášíme něko-
lik zajímavých webových odkazů:

Živé vysílání (české a slovenské)

Rádio 7   www.radio7.cz 
TransWiorld Radio - ekumenická misijní služba
živě vysílání, hudba, slovo, biblická zamyšlení
televize Noe  www.tvnoe.cz
katolická internetová televize, lze jen doporučit
AWR rádio www.awr.cz
Vysílání pod režijí církve Adventistů sedmého dne. Vynikající muzika, 
zejména gospely, worship a vůbec novější styly, zajímavé publicistické 
pořady
Radio Proglas www.proglas.cz
katolické rádio, výborná křesťanská všehochuť, výborné i pro poznávání 
katolíků

Zpravodajství 
www.christnet.cz
Byť je provozovaný převážně katolíky,  je to ekumenicky otevřený web 
s výbornou publicistikou a aktuálním zpravodajstvím z křesťanského 
(a dalšího) světa

www.christianpost.cz
Tento web vychází z evagelikálních kruhů, avšak poskytuje široké spekt-
rum zpráv z celého křesťanského světa - doporučujeme

www.idea.de
Vynikající křesťanský web v němčině a angličtině, zasílají i internetové 
noviny.

Kdo hledá najde, a tak i vy, pokud budete chtít, najdete i množství dal-
ších zajímavých odkazů. A pokud to ve vás vyvolá nějaké otázky, zkuste je 
položit nám - kontakty najdete na konci poslední stránky.



Přečetli jsme
Papež Benedikt XVI. potvrdil v dopise prezidentu republiky Václavu 
Klausovi, že navštíví Českou republiku na konci září letošního roku. 

ČTK to řekl tiskový mluvčí Hradu Radim Ochvat. Termín návště-
vy směřuje k 28. září, kdy si naše země připomíná památku českého patro-
na a světce sv. Václava. První návštěva Benedikta XVI. v České republice 
by měla trvat 2 až 3 dny.

16.1. se konala v Praze bohoslužba ke 40. výročí upálení Jana Palacha. 
Vzpomínkovou mši sloužil kněz a pedagog Tomáš Halík.

Palach se upálil 16. ledna 1969 na Václavském máměstí v Praze 
na protest proti tehdejšímu stavu společnosti, která se ocitla v krizi, hlav-
ně kvůli sovětské okupaci v srpnu 1968. Halík v kázání m.j. řekl, že Palach 
nebyl sebevrah a neodmítl život jako dar, nýbrž ho přinesl jako oběť. „Jan 
Palach svým činem ukázal, že si váží tohoto národa víc než svého vlastní-
ho života a že mu záleží na tom, aby se společnost nezaprodala.“

Několik stovek lidí se sešlo v neděli 18.1. v Plzni, aby uctili památku 
prvního transportu Židů z Plzně do Terezína v lednu 1942. V ČR údajně 
ojedinělou spolupráci a setkávání Židů a křesťanů v Plzni odstartovaly 
loňské nechvalně známé okolnosti okolo pochodu pravicových radikálů 
kolem synagogy.

„Před rokem jsme se spojili, abychom vyjádřili nesouhlas s aktivi-
tami extrémistů. Slíbili jsme si, že utrpení tisíců židovských spoluobčanů 
chceme společně připomínat, i když nás k tomu zvenku nikdo nebude 
nutit.“ řekl představitel plzeňského ekumenického setkávání církví pastor 
KS Karel Řežábek.

První transport Židů z Plzně do koncentračního tábora vyjel 
19.1.1942, další následovaly 22. a 26. ledna. Během nich bylo odvlečeno 
do Terezína 2605 Židů. Pouze 112 z nich se vrátilo domů.



Kdyně na Šumavě
Narozeniny v měsíci únoru oslaví
Jaroslav Adámek  Kdyně  2.2.1953
Jaroslav Strejc  Kout na Šumavě  2.2.1924
Blaženka Pospíšilová  Kdyně  3.2.1938
Josefa Váchalová  Kout na Šumavě  5.2.1927
Jaroslava Smutná  Podzámčí  6.2.1934
Eduard Hrdina  Oprechtice  8.2.1941
Alois Štípek  Kdyně  9.2.1928
Anna Šimková  Prapořiště  10.2.1940
Božena Mochanová  Starec  11.2.1930
Margita Červenická  Pocínovice  17.2.1939
Marie Blahníková  Kout na Šumavě  19.2.1942
Barbora Šťastná  Kout na Šumavě  21.2.1939
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva (výběr nejdůležitějších)
• br. f. Satke oslovil 85 farářů a jáhnů s nabídkou práce ve sboru 

ve Kdyni
• stanoven termím Výročního sborového shromáždění - v neděli 

29.3.2009
• příští setkání staršovstva ve čtvrtek 12.2.2009 od 18,00 hod

Témata na přímluvy 
naši nemocní, nový farář, budoucnost sboru

Pravidelné bohoslužby a shromáždění 
Neděle od 9,00  pravidelné bohoslužby 

   (1x měsíčně s vysluhováním Svaté večeře Páně)
Rozpis bohoslužeb na únor
1.2.  br. Zvolánek
8.2.  br. Altynski
15.2.  br. f. Šoltész (VP)
22.2. ses. Blahníková



Merklín
Narozeniny v měsíci únoru oslaví:
Jindřiška Doláková  Merklín 5.2.1934
Vojtěch Forberger Holýšov 12.2.1944
Michaela Wildová Merklín 15.2.1973
Miloslav Hamrle Merklín  26.2.1953
Manfred Zpěvák Hradišťany 27.2.1936

Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva (výběr nejdůležitějších)
• Příprava nájemní smlouvy - dopracována na mimořádném jednání 

22.3.2009
• stanoven termín výročního sborového shromáždění - neděle 

15.3.2009
• připravované besedy – o Darwinovi a evoluční teorii (během února 

či března), o Kalvínovi (k výročí narození v červenci)
• návrh akcí pro letošní rok - dětský tábor v Habarticích (1.8-15.8), 

vánoční hra (prosinec), pravidelné výlety za přírodními a historic-
kými zajímavostmi (první asi koncem dubna), sborový den (na pod-
zim) - sledujte ZPRAVODAJ!

• rodinný pobyt v Horšovském Týně, možnosti dalších přednášek 
a besed

• příští setkání staršovstva v pátek 6.2.2009 od 19,00 hod
Témata na přímluvy  
 naši nemocní, oprava kostelní věže (omítka, okapy), misie mezi 

dětmi a mládeží, služba dětem a mládeži, služba veřejnosti, služba 
Diakonie Radost

Pravidelné bohoslužby a shromáždění 
úterý   od 17,30  schůzky mládeže
pátek   od 16,00  biblická hodina pro děti 
pátek   od 18,00 biblická hodina pro dospělé 
neděle  od 9,00  pravidelné bohoslužby 

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

Rozpis bohoslužeb na únor
1.2.    br.f. Satke
8.2.  br. Cuchal
15.2.  br.f. Satke
22.2.  br. Zvolánek



Přeštice
Narozeniny v měsíci únoru oslaví
Natálie Součková Klatovy 4.2.1981
Jaroslav Smola Horšice 7.2.1934
Milan Souček Klatovy  8.2.1955
Kryštof Satke Přeštice  8.2.2008
Anežka Mišterová Přeštice 10.2.1997
Tomáš Haimrle Přeštice  16.2.1988
Jana Mazancová Klatovy 25.2.1929

Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!
Zprávy ze staršovstva (výběr nejdůležítějších)
• příprava Týdne modliteb za jednotu křesťanů
• stanoven termín Výročního sborového shromáždění - v neděli 

22.3.2009
• návrh akcí pro letošní rok - víkend otců s dětmi v Horšovském 

Týně, víkendový pobyt v Hojsově Stráži, 
• sborový den (společně pro Přeštice, Merklín i Kdyni), společný 

rodinný pobyt v Horšovském Týně, filmová noc  a další. 
• termíny a podrobnosti budou vždy včas před každou akcí
• Personální fond - vytvoříme dokument s vhodnými argumenty 

našeho pohledu na PF
• příští setkání staršovstva ve středu 18.2.2009 od 19,15

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)
Rozpis bohoslužeb na únor 
1.2.  br. Francouz
8.2.  br. Satke
15.2.   br. Zvolánek
22.2.   br. Satke



Z merklínské historie
Centrem náboženského vyznání českobratrského evangelického se stala 
Husova kaple vystavěná v roce 1931 z iniciativy místních i okolních věří-
cích, zejména statkáře Bohumila Tichoty z Merklína.

Opravdu svátečním večerem byl pro věřící církve štědrý večer roku 
1950. Toho dne poprvé do ticha onoho posvátného večera zazněl z věže 
kaple nový zvon. Zvon váží 80 kg a byl nazván Mistr Jan Hus.

Smutným dnem byl naopak 24.listopad 1942, kdy v rámci nacistického 
programu likvidace Židů, došlo k jejich odsunu z Merklína. Šlo o tyto 
občany: 
Rudolf Ascher (53 let), Žofie Ascherová (60), Adolf Buchlinder, Richard 
Frantl (25), Eliška Kleinová (46), Lili Kleinová (13), Adolf Mautner (37), 
Eliška Mautnerová (35), Eva Mautnerová (8), Mořic Rederer (59),
Kamila Redererová (57), a MVDr. Jaroslav Vesecký (40). 

Z uvedených přežili pouze dva - Richard Frantl a Lili Kleinová. Nelze 
vůbec popsat fyzické a duševní utrpení jmenovaných, od prvních represí 
proti nim na jaře 1939 až do chvíle jejich skonu, či návratu.

Další střípky z merklínské historie, a to jak ty smutné, tak i ty radostnější, 
budeme zveřejňovat i nadále, ale pro ty zvídavější z vás uvádíme odkaz 
na webové stránky obce Merklín - www.merklin.cz, kde najdete kromě 
věcí aktuálních i spoustu čtení historického, a to včetně celé merklínské 
kroniky z roku 1924.

Inzerce
Na následujících dvou stránkách je pozvánka na jednu velmi zajímavou 
akci a inzerát přišlý po vlnách evangnet.cz, myslím, že rovněž hodný 
pozornosti.
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Kontakty 

sbor Přeštice     br. Satke – tf. 776116899, mail: prestice@evangnet.cz
sbor Merklín    br. Zvolánek – tf. 606891369, mail: merklin@evangnet.cz
sbor Kdyně    br. Nový – tf. 728948563 
Sborový zpravodaj br. Tichý tf. 721237733, mail: o.tichy@volny.cz
WEB   merklin.evangnet.cz

A na závěr něco pro studiní typy 
(a ty co chtějí vynikající pomůcky pro studium Bible - v češtině a za-
darmo)

Na WEBu je k nalezení nesčetně pomůcek, určených ke studiu 
Bible. Naneštěstí je jich naprostá většina v cizích jazycích. Ovšem existují 
dva vynikající programy, které vám umožní velice podrobné hledání i 
studium bible jak v češtině v různých překladech, tak v ciczích a dokon-
ce i původních jazycích a v latině. Oba jsou zadarmo a oba mají i české 
prostředí. Kromě biblických textů mají nesčetně slovníků, encyklopedií 
a spisů, většinou ovšem v angličtině a dalších jazycích. Jsou to skutečně 
neocenitelní pomocníci pro vážnou práci s Biblí i pro radostnou možnost 
učit se cizí jazyk právě podle Bibli.

Prvním programem je THEOPHILOS. Jeho domovská stránka, odkud ho 
lze stáhnout je www.theophilos.sk. Stránky jsou v angličtině.
Jde o opravdu profesionálně udělaný program, do kterého lze přidávat 
vlastní spisy, plné textové vyhledávat a spoustu dalšího.

Druhým programem je DAVAR. Je od českého autora a je vynikající 
zejména pro ty, co potřebují studvat Bibli v originále. Stránka programu je 
opět v angličtině a má adresu:
http://faithofgod.net/davar/

Pokud byste potřebovali pomoc, radu nebo i instalační soubory, obraťte se 
na br. Zvolánka (viz konec stránky)


