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Sborový zpravodaj 
06/09  červen 2009 

Verš na červen
Petr pravil: „Vpravdě jsem shledal, že Bůh není přijímač osob. Ale v každém národu, 

kdož se ho bojí a činí spravedlnost, příjemný jest jemu.“ (Skutky 10,34-35 K)

Úvodník
Duch svatý je Někým,  s kým si často některá křesťanská společenství  často neví rady. 
Ze všech Božích osob, ve kterých se nám dává náš Pán a Bůh poznat, je to pro nás 
osoba nejméně postižitelná, předvídatelná a nejvíce tajemná. Právě pro tyto vlastnosti 
si někdy snažíme držet Ducha svatého pořádně „od těla“. Vždyť ten, kdo se mu otevře 
může zažít ve svém životě nepředvídatelné zlomy a dělat věci, na které by se bál jen 
pomyslet. 
 Třeba jako se to stalo apoštolům o Letnicích v Jeruzalémě. Jen považte! Oni 
vylezli před dav, v němž byli jistě mnozí, kteří před necelými dvěma měsíci vyřvávali 
před Pilátem „Ukřižuj, ukřižuj!“.  A nejen vylezli! Oni tomu davu kázali o tom, že ten, 
koho s takovou chutí poslali na smrt, vstal z mrtvých! A nejen to! Kázali, že On je ten 
jediný Spasitel, jediná Prvda, Cesta i Život . Kázali o tom, že to, co se děje neznamená 
nic menšího, že Všemohoucí Hospodin Bůh je opět lidem na dotek! A že už tu zůstane 
natrvalo, aby něžně i rázně, s láskou a porozuměním vedl své lidi.  Tomu pobuřujícímu 
a podivnému kázání však právě díky mocně a něžně přítomnému Bohu - Duchu sva-
tému však správně porozumělo ještě týž dne na tři tisíce lidí! A další desítky tisíc jím 
byly do hloubi duše zasaženi. Tak, podivně, trochu až s bláznivou radostí a nadšením 
se narodila Církev, jejímiž součástmi dnes jme i my.
 Duch svatý, to je skutečně Všemohoucí Hospodin Bůh sám, přítomný v tomto 
světě, těsně a důvěrně vedle nás. Ztělesňuje nejen všechnu Boží sílu a moc, ale také ne-
smírnou něhu, lásku, utěšení, radost, nadšení, smysl pro krásu a humor i patřičný efekt 
v pravý čas. Umí své milované v pravý čas „vyhecovat“, dodat jim hrdost, sebevědomí, 
umí se s nimi radovat z úspěchů a těšit při zklamáních. Těch Božích vlastností, které 
právě v působení Ducha svatého můžeme rozpoznávat je víc. Je to i zranitelnost lásky a 
schopnost cítit hluboký žal a bolest, který vyvolává zrada upřímného citu, i schopnost 
právě tuto zradu odpustit a přikrýt nezměrnou láskou. Jestlipak víte, které stvoření má 
právě nejvíce těchto vlastností? Je to milující matka.  Asi ne náhodou je hebrejský vý-
raz pro slovo „duch“ rodu ženského a ne náhodou má Boží přítomnost v Církvi právě 
takový „mateřský“ ráz.

Ladislav Zvolánek, Merklín

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



– 2 –

Liturgický kalendář:
31.6. -  SVATODUŠNÍ PONDĚLÍ (LITURGICKÁ BARVA ČERVENÁ)
Tak jako pastýř pečuje o své stádo, když je uprostřed svěřených ovcí, tak budu 
pečovat o své ovce. (Ezechiel 34,12)
7.6. - NEDĚLE SVATÉ TROJICE (LITURGICKÁ BARVA BÍLÁ)
Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů, plná jest všecka země slávy jeho. (Izaiáš 
6,3 K)
14.6. - 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI (LITURGICKÁ BARVA ZELENÁ)
Kdo slyší vás, slyší mne. a kdo odmítá vás, odmítá mne. (Lukáš 10,16)
21.6. - 2. NEDĚLE PO SV. TOJICI (LITURGICKÁ BARVA ZELENÁ)
Pojdtež ke mne všickni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám. 
(Matouš 11,28 K)
24.6. -  PAMÁTKA JANA KŘTITELE (LITURGICKÁ BARVA BÍLÁ)
Onť musí růsti, já pak menšiti se. (Jan 3,30 K)
28.6. - 3. NEDĚLE PO SV.TROJICI (LITURGICKÁ BARVA ZELENÁ)
Přišel Syn člověka, aby hledal a spasil, což bylo zahynulo. (Lukáš 19,10 K)

Judaismus: 
9.Sivan 5769 - 8.Tamuz 5769

Z velkých svátků není tentokrát žádný. Připomíná se jenom „Nový 
měsíc“ - Roš chodeš. O tomto svátku jsme již psali. Dnes připojím pouze 
krátké povídání o symbolice Luny.

Na rozdíl od Slunce mění zdánlivě Luna při svém oběhu kolem pla-
nety Země svou velikost. Někdy z ní vidíme jen malý kousek ve tvaru ,D“ 
a říkáme, že Luna dorůstá, jindy Luna couvá. 

Couvá, couvá až se najednou ztratí. Izraelský národ k Luně často 
přirovnáváme. Od doby Abraháma židovský národ rostl po patnáct ge-
nerací k úplňku v době králů Davida a Šalomouna, aby postupně patnáct 
generací couval ke zdánlivému zániku v době zničení prvního chrámu 
Babyloňany. Na rozdíl od ostatních národů, které se objeví na dějinné scé-
ně, aby získaly moc,expandovaly, došel jim dech a ztratily se (viz Asyřané, 
Babyloňané, Peršané, antičtí Řekové, Římané atd.), se židovský národ, tak 
jako Luna, nikdy skutečně neztratil. V průběhu historie se již několikrát 
po zničujících katastrofách znovuobjevil a i dnes po útrapách posledního 
století s novou silou „roste“ dál.
(Informace a zajímavosti v tomto oddílu čerpáme z internetových stránek federace 
židovských obcí ČR - www.fzo.cz)
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Historický kalendář:
14.6.1989 - čínská armáda tvrdě potlačila prodemokratické protesty na pe-

kingském náměstí Tchien -an-men, zabito bylo více než 3000 
převážně mladých lidí

7.6.1421  -  Čáslavský sněm - Čtyři pražské artikuly
10.6.1942 -  jako odvetu za atentát na říšského protektora Heydricha 

vypálili němečtí vojáci českou vesničku Lidice. Vyvraždili 
její mužské obyvatele a ženy a děti poslali do koncentračních 
táborů.

10.6.1942 - němečtí nacisté provedli útok na kostel sv. Karla Boromejské-
ho, kde se skrývali strůjci atentátu na Heydricha

21.6.1621 -  poprava 27 účastníků stavovského povstání
21.6.1949 -  komunisty byl popraven generál Heliodor Píka, byla to první 

justiční vražda v ČR
24.6.1942 -  nacisté srovnali se zemí obec Ležáky ve východních Čechách, 

v jejíž blízkosti byl ukryt tajný vysílač čs. výsadkářů. Dospělí 
obyvatelé bylli popraveni, děti odeslány na převýchovu.

25.6.1530 -  sněmu v Augsburku předloženo luterské vyznání
27.6.1950 -  vládnoucí komunistickou stranou byla popravena dr. Millada 

Horáková, čs. politička, která byla také členkou naší církve
 

Akce v červnu, aneb co připravujeme a kam jsme zváni:
• Na začátku měsíce vyvrcholí „Měsíc s Radostí“ - v termínu merklín-

ské pouti (první červnový víkend) bude probíhat několik akcí přímo 
v merklínském zámku a vše bude zakončeno slavnostní bohosluž-
bou v neděli 7.června v merklínském evangelickém kostele.

• V neděli 14. června přivítáme návštěvu bratří a sester  z partnerské-
ho sboru v Nittenau. Zúčastní se bohoslužeb v Merklíně, kde nám 
při té příležitosti poslouží slovem br.f. Milan Satke z Teplé.

• V neděli 28. června se v Klatovech koná další Šumavské setkání. Od 
16,00 hod bude v sále ZŠ na Plánické ulici hostem br. Luboš Ondrá-
ček z KS Praha, který bude kázat na téma „Víra“.

• O ostatních akcích, na které jsem teď zapomněl, a také o těch, na 
něž pozvánky teprve dostaneme, budete průběžně informováni ve 
svých sborech.



– 4 –

Z Radosti 
Probíhala akce „Měsíc s Radostí“, běžel normální „střediskový život“ 
a taky proběhla dovolená na Krétě. O všem tom běžném i neběžném se 
můžete více dozvědět při návštěvě některého z míst střediska, na některé 
z jejich akcí a v příštím čísle už budeme mít i spoustu zajímavých postře-
hů. Já osobně se těším hlavně na zprávy z Kréty.

Základní škola speciální v Merklíně
Měsíc duben byl hlavně ve znamení oslavy Velikonoc a týdnem s čaroděj-
nicemi.

Oslava Velikonoc probíhala celý týden. Každé ráno jsme si v biblické 
chvilce povídali příběh Pána Ježíše, který pro nás všechny zemřel na kříži.

8.4. jsme prožili s Velikonocemi celý den.Ráno jsme dokončili po-
vídání  o našem Pánu,dopoledne všichni žáci měli možnost vyzkoušet si 
netradiční malování vajíček, podle svých možností si upletli pomlázku 
ze tří proutků. 

Velikonoce jsou i „svátky jara“, tedy jsme nemohli zapomenout ani 
na zvířátka .Nastříhali jsme si je z papíru (zajíčci, beránci, kočičky) a na-
lepili na špejle. (výroba špejlovek) Kdo chtěl, ochutnal mazanec. Domů si 
každý odvezl čokoládového zajíce a „výrobky“, které mohli i doma připo-
mínat naše školní Velikonoce.

Poslední týden v dubnu celá škola žila s čarodějnicí. V pondělí si děti 
vyrobily pavouky a hady na výzdobu jeskyně.V jeskyni se proměnil náš 
zahradní domek. Jak si udělat správné březové koště si děti vyzkoušely 
v úterý. Středa proběhla ve znamení vybarvování papírových čarodějnic. 
Týden s čarodějnicí vyvrcholil ve čtvrtek. Rodiče připravili kostýmy pro 
své malé čarodějnice.Ráno jsme se všichni převlékli do kostýmu,včetně 
paní ředitelky a paní účetní. Prošli jsme průvodem Merklín za velkého 
ohlasu diváků a projíždějících aut. Na zahradě jsme se dozvěděli něco 
o tradici pálení čarodějnic.Děti uvařily kouzelný nápoj z bylinek, házely 
šiškou na starou čarodějnici, prolétly se na koštěti, zatančily tanec v kruhu 
pozpátku a naučily se zaklínadlo.Každá čarodějnice získala čarodějnický 
certifikát a vybrané čarodějnice i letecký průkaz. Zapálili jsme si oheň a 
spálili ty zlé papírové čarodějnice. Ty hodné,vyčerpané a hladové čaroděj-
ky si opekly buřtíky a rozlétly se domů po celém Plzeňském kraji.

Přejeme všem čtenářům krásné prožití jara!
        Michaela Wildová.  
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Co nového na Radosti
Opakovaně bychom vás chtěli pozvat na měsíc s Radostí. 

Kdy a kde:
1. – 7. června na zámku v Merklíně
Je nutné připomenout že právě 6. a 7. 6. probíhá merklínská pouť.  

BYLA ZVOLENA NOVÁ SYNODNÍ RADA
Na řádném 3. zasedání 32. synodu Českobratrské církve evangelic-

ké, které začalo v pátek 15. května v Praze a pokračovalo do neděle 17. 
5. 2009,  byl zvolen šestičlenný správní orgán druhé největší české círk-
ve.Nejvyšší orgán, který tvoří laičtí i duchovenští poslanci, potvrdil na 
další šestileté období ve funkci synodního seniora Joela Rumla, náměstky 
synodního seniora jsou faráři Daniel Ženatý a Pavel Kašpar. 

Novou synodní kurátorkou se stala Lia Valková, jejími náměstky byli 
zvoleni Pavel Stolař a Eva Zadražilová.
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Kdyně na Šumavě
Narozeniny v měsíci červnu oslaví
Radka Zemanová  Kdyně  4.6.1951
Danuše Kaufnerová  Kout na Šumavě 13.6.1965
Josef Sedláček Všeruby 15.6.1956
Marie Praštilová Hluboká 18.6.1935
Jana Němcová Kout na Šumavě 21.6.1948
Anna Fialová Kdyně 24.6.1944

Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva (výběr nejdůležitějších)
• Pokračuje se na přípravě rekonstrukce kanalizace.
• 31.5. káže kandidátka na farářku sboru - sestra Jandečková.
• Archivní materiály sboru budou převezeny do archivu v Horšov-

ském Týně.
• Příští setkání staršovstva bude ve čtvrtek 11.6. 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 červen
7.6.    br.f. Vokoun
14.6.    br.f. Grendel
21.6.   br.f. Šoltész (VP)
28.6.   ses. Blahníková
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Merklín
Narozeniny v měsíci červnu oslaví:
Pavel Novák  Klatovy 6.6.1958
Jaroslav Kodl Borová 6.6.1951
Václav Volf  Horušany 8.6.1922
Věra Cibulková Stod 18.6.1936
Lydia Melíšková Chotěšov 20.6.1938
Karel Hes  Merklín 26.6.1928
Božena Kydlíčková Stod 26.6.1935

Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva (výběr nejdůležitějších)
• Ordinace presbyterů –proběhla zkušební kázání,všichni presbyte-

ři  byli úspěšní.Ordinace bude 31.5.ve 14.00hod v Merklíně. Povede 
synodní senior br. J.Ruml.

• Během května bude zrealizováno nahrání varhanních doprovodů 
ses. Zvolánkovou.

• Nástěnky na  chodbě – 1.schody – škola, mezipatro-sbor, 2.schody 
– Radost. Budeme postupně doplňovat a obměňovat.

• Tábor – opět v Habarticích 26.7.-7.8.09 .Stavění tábora bude 11.7. 
Hledají se dobrovolníci pro stavění i pro zajištění chodu tábora.

• Předložena zpráva z Dozorčí rady střediska Radost ze dne 7.4.09
• Nastudování materiálu o archivnictví,možnost pomoci archivnictví 

ve sboru - br. Nozar.
• Květen – sbírka darů Jeronýmovi Jednoty.
• Návrh J.Nozara – sbírky(dary)by měly být anonymní.
• Informace o hospodaření – M.Zvolánková.
• Sbírka na HLAVNÍ DAR LÁSKY – 2530,- Kč.
• Příští setkání staršovstva bude v pátek5.6. od 19,00 hod.

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 rozli-
šení platby určené na opravy uvádějte variabilní 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.
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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

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 červen
7.6.   br.f. Satke
14.6.   br.f Milan Satke z Teplé
21.6.  br.f. Satke
28.6. br. Cuchal (vysluhování Svaté večeře Páně br. Tichý)

Sborový život v květnu:
• Z běžného sborového života, plného radostí, ale i starostí , vyčnívají 

čtyři vlastně (při započtení Měsíce s Radostí) pět akcí. 
• Protože měsíc s Radostí se teprve blíží ke svému závěru - tím bude 

slavnostní bohoslužba 7.června v našem kostele - a setkání s Car-
losem Jimenézem a ordinace presbyterů se konají až po uzávěrce 
tohoto čísla, zbývají pouze jedna-dvě akce. 

• Kající pouť do Osvětimi, kterou několik členů našich sborů vyko-
nalo v rámci stejně nazvané seniorátní akce ve dnech 8. - 10. května 
(několik postřehů a myšlenek z této cesty najdete o kousek dál). 

• Workshop „Gospel (až) na dřeň“, který probíhal ve sboru ECM 
Maranatha v Plzni od 15.května a vyvrcholil závěrečným koncertem 
(benefice pro „Nadaci pro transplantaci kostní dřeně“) v neděli 17. 
května. Této akce se bratři a hlavně pak sestry z našich sborů zúčast-
nili nejen pasivně, ale i aktivně. To znamená, že jsme měli zastoupe-
ní jak v hledišti, tak na pódiu. Obě strany si koncert (a taky nácvik 
na něj) moc a moc pochvalovali.

• Sestry Mišterová a Satková a br.f. Satke byli oceněni městem Přeš-
tice za svou sociální práci (komunitní centrum, mateřské centrum). 
Ses. Mišterová získala i ocenění „Křesadlo“ v rámci plzeňského 
kraje. Podrobnosti a pocity odměněných příště.
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Přeštice
Narozeniny v měsíci červnu oslaví
Kristýna Satková Přeštice 3.6.2004
Alois Skála  Dobřany 4.6.1936
Antonín Špaček Přeštice  7.6.1956
Jaroslav Louda Horšice 10.6.1923
Dora Satková Přeštice 13.6.1980
Miloslav Šerý Přeštice 17.6.1957
Miloslav Mazanec Klatovy 26.6.1927
Klára Satková Přeštice 28.6.2006
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva (výběr nejdůležítějších)
• Seniorátní dny Diakonie – 19.9. v Domažlicích (sobota), příspěvek 

o činnosti mateřského centra přednese sestra Dora Satková.
• Smlouva s archivem Blovice – smlouva připravena k podpisu.
• Pastorační pracovník – synod pravděpodobně nedoporučil další zři-

zování míst pastor. pracovníků. Staršovstvo trvá na obsazení nového 
místa pastor. pracovníka

• Setkání s klienty a zaměstnanci střediska Radost – vhodné během 
plánovaného sportovního dne v Merklíně – čtvrtek 04.06.. cca od 14 
hodin.

• Sbírky – sbírka darů na JJ, – vynesla celkem 3300,- Kč. Děkujeme 
všem dárcům!

• Žádost o grant z EU – nyní se pracuje na studii nového objektu 
přizpůsobené finančním možnostem. Je třeba postupovat rychle, 
aby žádost byla podána co nejdříve  (pravděpodobný horizont jaro 
2010). 

• Žádost o pomoc z JJ – sbor urychleně požádá o 10 tis. Kč (oprava 
balkonu + zábradl. vč. pomoc. lešení) – termín: do 05.06

• sborový den bude v září  – detaily na příštím jednání staršovstva.
• Příští setkání staršovstva – neděle 07.06. v 10,15 hodin (po boho-

službách),

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)
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Rozpis bohoslužeb na červen 
7.6.   br. Francouz
14.6.   br.f. Satke
21.6.  br. Tichý
28.6.  br.f. Satke

Z přeštické historie
Přeštice-synagoga
Židé sídlili v Přešticích a v okolních obcích snad již od počátku 17.století, 
písemných dokladů je však málo. Na starší židovské osídlení upomínal 
název dnešní ulice Komenského, někdejší Židovská ulice, kde snad bývalo 
dříve ghetto, ale i název Židovský ostrov. 

Židovská náboženská obec vznikla v Přešticích poměrně pozdě, 
až v r. 1893 a působila zde až do německé okupace v r.1939. V r. 1793 se 
na přeštickém panství uvádí 16 Židů a v r.1830 jedna židovská rodina 
se 17 příslušníky, v r. 1880 v Přešticích židovskou víru vyznávali pouze 
4 obyvatelé, v r. 1900 však již 102 lidí a údaj z posledního předválečného 
sčítání obyvatelstva v r. 1930 uvádí 54 občanů hlásících se k judaizmu. 
V r.1933 pečoval přeštický rabinát o 80 židovských duší z Přeštic a okolí, 
rozpočet na vydržování náboženské obce býval ročně okolo 4 tisíc tehdej-
ších korun. 

O soužití zdejších Židů s českou křesťanskou majoritou se dobový 
zdroj zmiňuje dosti pochvalně - „...rodiny (zde ) usedlé téměř srostly s ostaním 
obyvatelstvem a nebylo nikdy žádné nenávisti proti nim, ani rasově, ani nábožen-
sky...“ a také „...Židé neměli nikdy strach proto, že vedli si poctivě, společensky s 
lidem se přátelili...“. 

Jako starousedlé židovské rodiny jsou uváděni Braunovi, Eisens-
chimlovi, Hanákovi, Levithovi a Hartmannovi, je zmiňován i lidumilný 
a oblíbený lékař Dr.Adler. Židovské rodiny se zabývaly hlavně tradičním 
obchodem, méně řemesly jako řeznictvím a po občanském zrovnopráv-
nění, kdy mohli kupovat půdu, i zemědělstvím. V Přešticích býval vždy 
židovský lékař a veterinář. Konec židovského osídlení ve městě nastal s 
německou nacistickou okupací, kdy bylo deportováno dne 23.11.1942 do 
vyhlazovacích táborů 40 židovských občanů. Nezměrné hrůzy a utrpení 
přežili a osvobození se dočkali pouze 3 lidé. Zahynuly celé rodiny Adlero-
va, Hanákova, Hartmannova, Kleinova, Kurandova, Orsteinova, Pickova, 
Roubíčkova, Šancerova a Weiglova, celkem 37 osob.....

Židovská modlitebna je doložena po r.1889 v tzv.Šancrovně, domu 
čp.103 na rohu dnešní Komenského ulice a náměstí, byla zde snad i 
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rituální lázeň-mikve. Synagogu si začala zdejší židovská náboženská obec 
stavět 1.3.1913 a ještě téhož roku (!) dne 7.9.1913 byla slavnostně zasvěce-
na vnesením tóry. Obřad provedl jediný doložený přeštický rabín Leopold 
Singer (působil zde 40 let). Po II.světové válce sloužil objekt čp.119 jako 
kostel M.Jana Husa Českobratrské církvi evangelické. Společně se sou-
sedním patrovým obecním domem židovské obce byla bývalá synagoga 
zbořena počátkem r.1974. Stávala v místech, kde je dnes v Husově ulici 
vchod do paneláku čp.1049.

Jedinými viditelnými pozůstatky po zdejší přítomnosti Židů tak 
zůstaly pouze hřbitovy. Pro pohřby svých zesnulých souvěrců užívala 
přeštická židovská náboženská obec, i obce okolní, nejvíce blízký hřbitov 
u Dolní Lukavice, byl založen snad koncem 15.století (je uváděn i reálněj-
ší r.1654). Nachází se severně od obce, vlevo ve svahu u silnice do Lišic, 
vedle komunálního hřbitova (pozem.parcela č.143 o rozloze 1834 m2, 
vedená jako hřbitov, katastr.území Dolní Lukavice, v majetku Federace 
židovských obcí ČR). Návštěvník zde může spatřit okolo 200 náhrobků 
z let 1711-1940, vstupní branka a kamenná ohradní zeď jsou již částečně 
zchátralé. 

Nicméně pohřebišti je dopřávána základní údržba a opravy v podobě 
sečení porostu a postavení stél. Přeštická židovská náboženská obec si svůj 
hřbitov založila až v r.1907 (Sedláček uvádí dobu založení po r.1890, Roz-
košná-Jakubec v r.1890) cestovatel jej může snadno najít cca 1 km východ-
ně za městem vpravo u silnice na Vodokrty (pozem.parcela č.884 o rozloze 
3387 m2, vedená jako hřbitov, katastr.území Přeštice, v majetku Federace 
židovských obcí ČR). Pro pohřby stačila být plocha hřbitova využita jen 
zčásti, stojí zde 40 náhrobků ve dvou řadách, lze zde identifikovat náhrob-
ky významných osob přeštické židovské náboženské obce např. dlouhole-
tého rabína Leopolda Singera. Poslední pohřeb se zde konal v r.1956. Od 
60tých let 20.století byla plocha hřbitova využívána dokonce pro voliérový 
chov bažantů, ale po r.2000 bylo pohřebiště opraveno a je pietně udržová-
no péčí a nákladem města Přeštice.
(použit článek Pavla Frýdy ze stránek www.zanikleobce.cz)

Přečetli jsme:
Do běžné distribuce (samoobsluhy a další obchody) přichází film „Šarla-
tový a černý“ z roku 1983. Líčí nasazení italských katolíků při záchraně 
ohrožených - spojeneckých vojáků, Židů a dalších. Podkladem filmu je 
kniha J.P. Gallaghera „Červený bedrník Vatikánu“ , která vyšla v roce 
1968.
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Film vypráví příběh irského jezuity mons. Hugh O´Flahertyho, který 
zachránil v nacisty okupovaném Římě tisíce Židů a spojeneckých vojáků.
Mons. Flahertyho hraje Gregory Peck, Pia XII. John Gielgud.

(www.christnet.cz, 28.5.2009)

Premiér Jan Fischer se dnes v dopoledních hodinách setkal se zástupci 
církví. Jednání se zúčastnil předseda České biskupské konference Jan 
Graubner, předseda Ekumenické rady církví Pavel Černý a předseda Fe-
derace židovské obce Jiří Daníček.Předseda vlády hovořil s představiteli 
církví o vzájemné spolupráci v otázkách českého předsednictví a jednali o 
aktuálních problémech týkajících se zejména nárůstu extremismu, xeno-
fobie a antisemitismu v České republice. Obě strany se shodly na potřebě 
vzájemné spolupráce, na rozvíjení společných projektů v oblastech, které 
společnost potřebuje. 

Jan Fischer konstatoval, že zapojení církví pokládá v boji proti 
extremismu za velmi významné.„Extremismu jsme věnovali velký pro-
stor. Církve a náboženské společnosti mohou být významným partnerem 
a společníkem proto, abychom tuto zlou vlnu zastavili,“ řekl po schůzce 
předseda vlády. Zároveň se také vyjádřil k tomu, že jeho vláda nebude 
řešit majetkové vyrovnání státu s církvemi, protože se domnívá, že je to 
téma, kterým by se měla zabývat politicky komponovaná vláda.

Představitelé církví ocenili otevřenost a vstřícnost premiéra řešit 
aktuální problémy, se kterými se potýkají, a chtějí i nadále rozvíjet vzá-
jemnou spolupráci.

(www.christianpost.cz, 27.5.2009)

Doporučujeme:
Původně jsem chtěl tuto rubriku vynechat a dát sem něco jiného s jiným 
názvem. Ale nakonec jsem se rozhodl to ponechat tak jak to je. 

Doporučuji vám, abyste tentokrát nehledali na internetových strán-
kách, ale spíše ve své paměti a ve svém srdci. Následně pak našli i pa-
pír a tužku, či jiné psací nářadí či zařízení, a napsali nám. Napište nám 
prosím také nějaké svědectví o tom, co jste ve svém životě prožili - jak jste 
byli přivedeni k víře, jak vás Pán vedl v těžkých životních situacích, jak 
jste byli uzdraveni, o vyslyšených modlitbách. Prostě otevřete svá srdce 
a podělte se s ostatními. Já osobně se na ta slova povzbuzení od ostatních 
moc a moc těším. (O.Tichý)
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SVĚDECTVÍ

Kající pouť do Osvětimi
Ve dnech 8. - 10. května jsem od Pána dostal možnost zúčastnit se 

spolu se svou manželkou a také s dalšími bratry, sestrami a dětmi z našeho 
seniorátu akce,j ejíž název je v titulku tohoto krátkého zamyšlení.

Auschwitz I., Auschwitz II. - Birkenau, Auschwitz III. - Monowitz 
- názvy míst, které v naprosté většině lidí vyvolají myšlenky na to, co vše 
dokáže udělat člověk člověku, ve jménu něčeho „velikého“. Ano, postaví-
-li člověk na první místo něco jiného než Hospodina může dojít až tak 
daleko, že ho pozdější generace nemohou nazvat jinak, než zrůdou. Když 
svým fanatismem pak dokáže strhnout i mnohé další, tak najednou stojí-
me na místech jako Osvětim - Auschwitz. 

Dalo by se napsat mnoho, přinést spousty fotografií, ale to vše můžete 
najít na mnoha dalších místech. (Např. i na internetové adrese www.kon-
centracni-tabory.estanky.cz) Takže si dovolím krátce popsat jen několik 
momentů, které mě v sobotu 9. května oslovily.

Moment první - po snídani jsme měli krátké setkání se sestrou 
z místního evangelického sboru, který v Osvětimi poskytuje zázemí pout-
níkům z řad křesťanůz celého světa. Zvláště silně se mi vryla do paměti 
slova o tom, jak po příchodu do Osvětimi a při první návštěvě míst kon-
centračních táborů, zcela jasně se svým manželem cítili, že duch smrti, 
který se tady usadil za 2. světové války, je zde stále mocně přítomen.

Projevovalo se to mimo jiné tím, že v místech táborů nerostla téměř 
žádná zeleň, ani tráva. Všude jen černá půda. Hospodin, který je sem 
povolal, je pak vedl do velkého modlitebního zápasu. Postupně se k nim 
přidávali další a další křesťané z mnoha míst Evropy. A duch smrti byl 
nakonec, díky Pánu, přemožen. 

Ale modlitební zápas nekončí. Aby se duch smrti nevrátil a aby byl 
vypuzen i ze všech dalších míst celého světa, je třeba v modlitbách nepole-
vovat. Tak to alespoň oslovilo mne a tak bych to i rád předával dál.

Moment druhý - příjezd před vchod do hlavního tábora Auschwitz I. 
Na velikém parkovišti řady autobusů i osobních aut. Před samotným 
vchodem velké davy lidí, evidentně dle řeči i z mnoha vzdálených míst. 
Vybavil jsem si poslední návštěvu Terezína - tam jakoby se od dob povin-
ných školních návštěv nikomun echtělo. A tady… Nejdříve jsem tím byl 
až trochu znechucen. Z místa utrpení a smrti jakoby byla turistická atrak-
ce ve stylu „vlevo vidíte, vpravo vidíte“. Ale jak jsme postupně procházeli 
jednotlivé bloky, viděl jsem jak se tváře většiny návštěvníků proměňují. 
Jak se postupně zklidňuje i rozverné chovánítěch mladších. 
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A i když se po skončení prohlídky mnozí opět snažili vyvést něco 
„veselého“, věřím, že jedno v nich zůstane. Už nikdy nikomu neuvěří, že 
holocaust, koncentrační tábory a plynové komory jsou jen nějaká velká 
lež. A za to patří Pánu dík!

Moment třetí - během prohlídky se naše skupina postupně roztr-
hala a sešli jsme se až, tak jak bylo domluveno, v budově, jejíž expozice 
byly zaměřenyna téma „Konečného řešení židovské otázky“. Je tam také 
místnost, která je přímo určená k rozjímáná a kajícím modlitbám. Sem už 
většina skupin s průvodci nechodí, a tak je tady i docela klid. 

Zhruba v polovině naší kající cesty jsme se v této místnosti sešli, sedli 
si a … A dlouho, dlouho mlčeli. Jak nám postupně Duch Boží ukazoval 
vinu křesťanů na všem, co jsme tu, vlastně už jen v náznacích, mohli vi-
dět, začali znít první slova modliteb. 

Byla to velmi mocná chvíle. Vyznávání hříchů, prosby za odpuštění, 
prosby za další vedení a mnohé a mnohé další. Díky Pánu, že nás sem 
přivedl!

Moment čtvrtý - vyhlazovací tábor Auschwitz-Birkenau (Březinka). 
I když mnozí z nás znali toto místo z fotografií, případně z filmů, byli 
jsme šokovánijak je toto místo v reálu neskutečně veliké. Pohled vcelku? 
Opravdu továrna na smrt. Vprostřed železniční koleje s rampou, kde hned 
po příjezdu bylo každý den rozhodováno o smrti či životě (a i to byla 
většinou odložená smrt) tisíců lidí, převážně Židů. Okolo stovky baráků 
- některé z nich tu byly kdysi dávno postaveny jako stáje pro koně - jedna 
budova pro 24 koní. Nacisté do každé z nich umístili několik stovek lidí. 
Ženy nalevo, muži napravo. Rovně pak plynové komory a krematoria…

Bál jsem se zavřít oči. Měl jsem strach, že až je otevřu bude zase v 
ostnatých drátech proud, kolem budou esesáci se samopaly, budou ště-
kat na zabíjení cvičení psi a místo návštěvníků okolo tu najednou budou 
stovky těch, o kterých třeba zrovna doktor Mengele rozhodne, jestli jdou 
na smrt hned a nebo až za pár dní. 

Díky Pánu, že jsem se i v této chvíli mohl k němu obrátit a že mi 
takdal sílu jít dál.

Moment pátý (a poslední) - směr cesty, který jsme zvolil, nás nakonec 
přivedl na zvláštní místo. Pěkný, převážně březový háječek, který přímo 
láká k posezení a odpočinku. A právě v něm je umístěna veliká fotografie. 
Jsou na ní, podle hvězd na oblečení, Židé, kteří právě přijeli. Vypadají 
unaveně, ale zároveň šťastně, že mají tu dlouhou a neskutečně drsnou 
cestu za sebou. Někteří se dokonce usmívají. Jedna skupina před nimi už 
se odešla ubytovat a za chvíli bude vše připraveno i pro ně. Vůbec netuší, 
že ty baráky tam za háječkem jsou plynové komory a krematoria. A že ten 
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rybníček, odkud skřehotají žáby, slouží k ukládání popele spálených obětí. 
A že kousek dál je místo, kde byli při přeplněné kapacitě krematorií spalo-
váni mrtví na hromadách na volném prostranství. 

Zatím je u nás ještě vše v pořádku. Nechává snad i někoho z vás v kli-
du narůstající extremismus a rasismus v naší (nejen) společnosti? Vždyť 
je to vlastně jenom pár lidí, takže se vlastně nic neděje. Zatím je ještě vše 
v pořádku.V Birkenau, mezi krematorii II. a III. se nachází Mezinárodní 
pomník obětem nacismu. 

Je tam i deska s tímto českým textem: „Nechť toto místo, na kterém 
hitlerovci vyvraždili kolem půl druhého milionu mužů, žen a dětí, hlav-
ně Židů z různých zemí Evropy,zůstane na věky výkřikem zoufalství a 
výstrahou pro lidstvo.“ 

Auschwitz – Birkenau 1940 – 1945 (Oto Tichý, Buková)                

Řádky z Francie
Už po tak krátké době je mi nápadné, kolik peněz se v Nantes investuje 

do takové zbytečnosti, jako je „krása“. 
První, co vás při příjezdu do města z jakéhokoli směru upoutá, je množ-

ství zeleně. Okolní vsi a města, které tvoří s Nantes jediný organismus mají 
dohromady kolem 700 tis. obyvatel. Na každého z nich připadá kolem 40 m2 
zeleně, která je převážně pečlivě udržovaná. Nápadné je to na pouliční zeleni, 
která je vždy ve městech tak trochu „Popelkou“, jejíž udržování je drahé a ve 
většině měst, Prahu a Plzeň nevyjímaje, hodně nevděčné. Najde se dost lidí, 
kteří mají touhu ji pořádně poničit nebo alespoň znečistit. 

V Nantes je to jiné. Nantais, jak si říkají, jsou na své město, jeho poklid-
nou a příjemnou atmosféru,  i krásu parků a parčíků patřičně hrdí. Navíc ty 
různé zahrady a parky každou chvíli ožívají koncerty, výstavami nebo něčím 
podobným. I v hustě zastavěném centru je nádherná botanická zahrada a ně-
kolik trochu zvláštních parků navržených původně jako promenády se zelení, 
určené k setkávání a odpočinku.

K Nantes patří i velkolepé výstavy květin Floralies. Konají se začátkem 
května. Ovlivňují život celého města a svůj odraz mají i v liturgii májových 
pobožností v katedrále v Nantes, ve spoustě koncertů a doprovodných akcí.

O co jde jsem zjistil doslova až na poslední chvíli. Přesně v poslední den 
výstavy jsem se na ní vydal. Naštěstí byla otevřená do 23,00.

Už po chvíli jsem si uvědomil, že jde o výstavu krásy, nádherného pro-
pojení Božího stvoření s lidskou tvořivostí. Jeden typ expozic představoval 
neskutečnou rozmanitost a krásu rostlinného světa naší planety. Druhý typ 
ukazoval krásu a rozmanitost lidské tvořivosti a nápaditosti, která k jejich vy-
tvoření, evokujících třeba Harmonii, Panenství a čistotu, Pokušení nebo svět 
pohádek a legend, použila kombinaci živých květin, přírodních materiálů, 
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skvostných architektonických nápadů a moderní techniky. (Fotografií mám 
několik desítek, tak je snad stačím zpracovat do nějakého povídání). Expozi-
ce jsou v halách, které jsou součástí veliké botanické zahrady na břehu řeky 
Erdre. Ale i sám areál je pozoruhodný kombinací tryskající vody, moderní 
architektury a hudby.

Vydržel jsem tu do pozdní noci – a závěr stál za to. Dnes však jen krátce. 
Závěr každého dne tvořila velkolepá, emocemi nabitá multimediální show, 
ukazující krásu, křehkost a dokonalost stvoření. Vše za pomocí hudby, slova, 
laserů, vodotrysků, projekce filmů a neskutečného ohňostroje. Během té půl-
hodiny byl člověk doslova vtažen do úžasného, pohádkového a přece reálně 
existujícího živého světa naší planety.

Nad tím vším mi pár dní stála otázka, zda to všechno není poněkud 
nabubřelé a zbytečné plýtvání penězi. Pak mi to ale došlo! Jestliže to ve mně 
rozehrálo struny touhy po kráse, míru, obdiv k velkoleposti toho, co nás 
obklopuje, jestliže se ve mně probudil svět pohádek a legend s nebývalou 
silou, jestliže ve mně zůstala tak silná vzpomínka, že si ji patrně vybavím i po 
létech, nemám důvod se domnívat, že se to samé nestalo i s jinými lidmi, od 
dětí až po důchodce (a bylz jich tam stovky).

Pak jsem si to propojil s poklidnou a pokoj nesoucí atmosférou města, 
které jsou si jeho obyvatelé velice dobře vědomi. A došlo mi, že investice do 
krásy, do budování atmosféry, je vlastně investicí velice dobrou. Lidé, kteří 
mají kolem sebe pokoj a krásu, je určitým dílem vstřebají i do sebe. Vezmou je 
za své a začnou se starat o jejich uchování i rozvoj. Ztratí lhostejnost k tomu, 
kde a v čem žijí.

Možná i s tímhle přístupem, který není vlastní jen Nantes, souvisí 
atmosféra celé Bretaně. Možná s tím souvisí i to, že právě tato oblast je dosud 
velice, velice křesťanská.

To je zatím vše. Určitě se k téhle problematice vrátím, protože mě začíná 
velice zajímat a přitahovat. Tohle je možná cesta k nejlepší sociální prevenci. 
Dlouhá, drahá, ale asi dost spolehlivá. Vždyť kolik krásy a pokoje vidíme a 
umíme vidět my kolem nás? Učíme naše děti je vidět a vnímat?

Láďa Zvolánek, tč. Nantes


