
– 1 –

Sborový zpravodaj 
08/09  srpen 2009 

Verš na srpen
Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti mi-
lostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. (4:Mojžíšova 6,24-26)

Úvodník
Ze sboru, kam chdím, odešel pastor, který ho vlastně vybudoval. Mohla by to být kata-
strofa, jenomže to vypadá, že vlastně neschází. Důvodem je to, že se choval jako pošto-
lé. Nebudoval sbor na sobě a pro sebe, ale budoval ho s pomocí Boží jako společenství, 
jako tým. Už když jsem přišel do sboru poprvé, bylo mi nápadné, že , jak hezky rozdě-
lená je služba při shromáždění - jeden z pastýřské rady (obdoba staršovstva) vedl celé 
shromáždění, někdo jiný zase vedl chvály (zpěv) a někdo jiný kázal. I příprava takové 
akce, jako den dětí, byla vysoce týmovou záležitostí. A všechno konání je založené na 
pokorných modlitbách.
 Musím přiznat, že myšlenkou na rozdělení našeho sousboří nadšený nejsem. 
To je však vedlejší. Důležité je, zejména pro Merklínský sbor, se k této situaci postavit 
správně. Myslím, že je to dobrá příležitost k revizi všech našich obdarování a možnos-
tí. Základ je, myslím velice dobrý, je na čem stavět a je to příležitost znovu se zamyslet 
nad tím, co pro nás sbor znamená, co jsme mu ochotni dát a obětovat - tedy ne sboru, 
ale našemu Pánu a Bohu.  Jsme mu dost dlužni, nemyslíte?

Ladislav Zvolánek, Merklín

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

Liturgický kalendář:
2.8. -  8. NEDĚLE PO SV. TROJICI (LITURGICKÁ BARVA ZELENÁ)
Žijte jako děti světla - ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. (Efez-
ským 5,8-9)
9.8. - 9. NEDĚLE PO SV. TROJICI (LITURGICKÁ BARVA ZELENÁ)
Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho 
budou žádat tím více. (Lukáš 12,48)
16.8. - 10. NEDĚLE PO SV. TROJICI (LITURGICKÁ BARVA ZELENÁ)
Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví. (Žalm 
33,12)
23.8. - 11. NEDĚLE PO SV. TOJICI (LITURGICKÁ BARVA ZELENÁ)
Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. (1.Petrova 5,5)
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30.8. - 12. NEDĚLE PO SV.TROJICI (LITURGICKÁ BARVA ZELENÁ)
Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. (Izaiáš 42,3)

Judaismus: 
11.AV  5769 - 11.ELUL 5769:
TENTO MĚSÍC NENÍ V ŽIDOVSKÉM KALENDÁŘI ŽÁDNÝ VĚTŠÍ SVÁTEK. ZATÍM JSME 
ALE OPOMÍJELI KAŽDOTÝDENNÍ SVÁTEK - ŠABAT. TAKŽE NĚCO MÁLO O NĚM.
JEDNÁ SE O JEDEN Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ŽIDOVSKÝCH SVÁTKŮ DÍKY KTERÉMU, 
JAK UVIDÍTE, I V NAŠÍ ZEMI DNES NEPRACUJEME SEDM DNÍ V TÝDNU, ALE O 
VÍKENDU SI DOPŘÁVÁME ODPOČINEK. 
Hned na počátku Bible se mluví o stvoření světa. Říká se zde, že Bůh stvořil svět 
za 6 dní a sedmého dne odpočíval. Proto židé již několik set let podle tohoto pří-
kladu také pracují a chodí do školy jen 6 dní v týdnu a alespoň jeden tráví doma 
se svou rodinou a nepracují. 
 Židovský týden se ovšem počítá jinak než křesťanský. Prvním dnem týdne 
je zde neděle a sedmým sobota. A právě proto sedmého dne, v sobotu, tedy o šaba-
tu židé odpočívají. 
 Protože si židé odpočinku velmi váží, považují sobotu za svátek a také ji 
náležitě oslavují. Aby si den odpočinku mohli opravdu vychutnat, snaží se před 
počátkem šabatu zařídit vše, co by je v sobotu mohlo rušit (uklidí, nakoupí, vyřídí 
všechny důležité telefony atd.). 
 Oslavy soboty, šabatu, začínají již v pátek večer, po západu slunce. Tehdy 
se židovská rodina sejde doma a maminka a všechny přítomné dívky zapálí dvě 
šabatové svíce a řeknou nad nimi krátké požehnání. Tím jakoby rozsvítí sváteč-
ní atmosféru v domě. Celá rodina jde pak často na bohoslužbu do synagogy. Po 
návratu domů následuje sváteční večeře. V pátek večer na stole nesmí chybět víno 
a šabatová chala, zvláštní šabatový chleba, který tvarem připomíná vánočku.
 Sobotní dopoledne začíná splečnou bohoslužbu, jejíž důležitou součástí je 
čtení z Tóry. Po zbytek dne pak židé dělají to, co jim přináší radost – tráví čas 
s rodinou, s přáteli, čtou si, chodí na výlety atp. 
 Ortodoxní židé, kteří věří, že šabat by se měl opravdu slavit odpočinkem, 
se snaží vyhýbat jakékoliv činnosti, kterou je možné považovat za práci, třeba 
i psaní nebo vaření. Liberálnější židé se spokojují s tím, že o šabatu nedělají to, 
čemu se věnují o pracovních dnech.
 V sobotu večer pak přichází konec šabatu. Po západu slunce se šabat sym-
bolicky ukončí malým obřadem, kterému se říká havdala (= oddělení). Používá 
se při něm specielní svíce spletená alespoň ze 4 pramenů vosku, které se též říká 
havdala. Tato svíce se zapálí a na znamení konce svátku symbolicky uhasí v mis-
ce s vínem. Aby židé nebyli smutní, že se musí s šabatem rozloučit, přičichávají si 
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po havdale všichni přítomní ke kořence naplněné vonným kořením (u nás se často 
používá hřebíček), aby si příjemnou vůni šabatu odnesli i do běžných pracovních 
dní.
 Jak jste poznali, šabat se slaví na základě biblického příběhu. Během oslav 
mnohokrát zazní různá požehnání, lidé chodí do synagogy a čtou Tóru.  Šabat 
ovšem zdaleka není jen náboženským svátkem. Je dnem, kdy člověk může odpo-
čívat, trávit čas s rodinou a věnovat se tomu, co mu přináší radost.
(Informace a zajímavosti v tomto oddílu čerpáme z internetových stránek federace 
židovských obcí ČR - www.fzo.cz)

Historický kalendář:
6.3.8.1945  president E.Beneš vydal dekret o zbavení Němců a Maďarů 

Československého občanství
4.8.1992  zemřel kardinál František Tomášek, arcibiskup český
12.8.1474 zemřel br. Řehoř, zakladatel Jednoty
13.8.1727  požehnaná sv. Večeře Páně v Berthelsdorfu (panství, kde žil 

hrabě Zinzendorf, zakladatel Ochranova)
21.8.1732  vyslání prvních misionářů z Ochranova
28.8.1907  papež blahoslavil Zdislavu z Lemberka
Akce v srpnu, aneb co připravujeme a kam jsme zváni:
• Pozvání na srpnové akce je více než dost. Myslím ale, že kdo hledal 

tu svou, už určitě našel. Pokud snad ne, podívejte se na sborové 
nástěnky, do časopisů, na inernet, případně se ptejte svého faráře. 
Pokud ho ovšem zastihnete. 

• Po skončení tábora v Habarticích ho čeká „seniorátní voda“ (mlá-
dežnická akce), takže mu přejme dosti sil a Boží ochranu. A to nejen 
proto, aby se nám neutopil.

• Z připravovaných akcí tedy zmíním spíše až ty zářijové. Seniorátní 
den diakonie v Domažlicích je sice až 19.9., ale co nejdřívější přihlá-
šení pomůže organizátorům s co nejpečlivější přípravou. Informace 
najdete na nástěnkách.

• Zatímco s přihláškou do Domažlic můžeme ještě chvíli váhat, s roz-
hodnutím, zda ano či ne na „Sborový víkend“ v Horšovském Týně, 
určitě nečekejte. Víkend od 4. září se blíží velmi rychle. Podrobnosti 
na papíře dosud nejsou, neb budou vznikat postupně, ale pokud se 
zeptáte br. Satkeho nebo br. Mištery, určitě se alespoň něco málo 
dozvíte.
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Z Radosti 

 ,,NEBUĎ SMUTNÝ, BUĎ ŠŤASTNÝ! 
I TY MŮŽEŠ LETĚT K MOŘI“

Výlet do Řecka
Tento projekt vnikl pro zdravotně postižené a pro lidi s autismem, kteří 
využívají sociálních služeb Diakonie ČCE–střediska Radost v Merklíně.
Cílem projektu bylo poskytnout uživatelům našich sociálních služeb 
NADSTANDART, pro jiné běžný, pro ně výjimečný. Naši uživatelé tak 
mohli zažít okamžiky spontánní radosti v moři, užít si sluníčka, nechat 
působit léčivé účinky mořského ovzduší a moře. Tyto pozitivní účinky 
ovlivnily příznivě zdravotní stav našich uživatelů. Cílem střediska 
Radost je, aby ti, kterým poskytujeme sociální služby, mohli žít v co 
největší míře ,,normální život“.
 CK TOMI TOUR pro nás zorganizovala pobyt na Krétě 
v hotelu Kritikos Asteras v malebném městečku Analipsi. Odlétali jsme 
16.5.2009 a vraceli jsme se 23.5.2009. 
 CK TOMI TOUR nám poskytla speciální slevu, jako sponzorský 
dar. Projekt se podařilo uskutečnit také díky dalším sponzorům RWE 
Energie Plzeň a Městskému úřadu v Holýšově. Uživatelé tedy 
dopláceli jen  část ceny zájezdu. 

OČIMA RODIČŮ
Náš 19letý syn Václav se narodil s diagnózou dětský autismus. 
Současně trpí alergií na kvetoucí trávy a seno. Každým jarem se 
prokýchá a profuní, což zhorší i jeho psychický stav v tomto období. 
Proto se snažíme ulehčit mu od jeho zdravotních obtíží odjezdem 
k moři nebo na hory. Není to úplně jednoduché, protože současně 
vychováváme ještě Vašíkova temperamentního mladšího 6-ti letého 
brášku Davida. Obě děti vyžadují naši neustálou pozornost a cestování 
s nimi pro nás představuje úkol hodný nadrodičů. 
 Možnost týdenního pobytu u moře na Krétě společně s klienty 
střediska Radost nám proto doslova vytrhla trn z paty. Po 6-ti letech 
jsem mohla v klidu jen tak být sama se svým velkým dítětem, které 
se poslední 3 roky učí žít samostatně bez rodičů v domově pro osoby 
se zdravotním postižením  Radost v Merklíně. Davídek s tátou si 
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zatím doma pořídili kolečkové brusle a věnovali se svým chlapským 
činnostem.    
 Vašík, jako klasický autista miluje plavání, moře a široký 
prostor. Má to svůj půvab posedět si po snídani či večeři v zahradní 
restauraci hotelu Kritikos Asteras nad šálkem kávy a jen sledovat, jak se 
Vašík potápí a rochní v hotelovém bazénu. Oblíbenou atrakcí se stala 
i vyhlídková jízda vláčkem po okolí městečka Analipsi. Mnohé děti 
trpící autismem milují pohyb jakýmkoli dopravním prostředkem. 
Naši hostitelé byli neobyčejně milí a pozorní. Hned první večer našeho 
pobytu se syn opřel v koupelně o umývadlo a to se utrhlo. Druhý den 
dopoledne byla závada odstraněna s omluvou, že včera večer 
už instalatér nemohl přijít.   Pobyt mi umožnil blíže se seznámit s 
Vašíkovými vrstevníky a přáteli ze střediska Radost, jejich rodiči a 
asistentkami. Všichni byli báječní společníci na dovolenou. Ráda bych 
tak poděkovala všem - CK Tomi Tour, sponzorům, středisku Diakonie 
ČCE Radost a našim hostitelům z hotelu Kritikos Asteras za neobyčejně 
příjemný týden. 

Lenka Helebrantová.  

S radostí jsme přivítali nabídku na dovolenou na Krétu pořádanou CK 
TOMI TOUR. Celkový počet účastníků byl 29, náš tým se skládal ze 
tří vedoucí ze střediska Radost Lenky, Hanky a Elišky, uživatelů služeb 
střediska Radost Diakonie ČCE a dále bylo umožněno zúčastnit se i 
rodičům pěti uživatelů.
 Jako všechno příjemné uplynul i náš týden, nabitý zážitky, 
velice rychle. Nezbývá nám, než poděkovat za příjemně prožitou 
dovolenou  CK TOMI TOUR, vzdát obdiv našim vedoucím Lence, 
Hance, Elišce, které se s obrovským klidem a nadhledem věnovaly 
uživatelům. Poděkování patří rovněž delegátce Marii Michalaki, u které 
jsme obdivovali její krásnou češtinu. Zvláštní poděkování si zaslouží 
majitelé hotelu za příjemný pobyt a přípravu chutných snídaní a večeří 
v nádherné  zahradní restauraci. Jménem celé naší rodiny děkuji 
za prožitou dovolenou a přeji vedoucím zájezdu ze střediska Radost, 
aby se jim vždy podařilo dát dohromady tak skvělou partu, jaká se 
nakonec začala rozcházet na Ruzyňském letišti.

Anna, Anička a Václav Baxovi
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OČIMA ZAMĚSTNANCŮ
Veškeré obavy z nás spadly během cesty i přes některé vtipné příběhy 
nejen z letiště, ale také během letu. Nálada během letu byla již 
vynikající, o čemž svědčí i naše prvním sms, poslaná po příletu na 
Krétu, určená ředitelce střediska. Text zněl: „Ahoj holky na Radosti, 
Kréťani jsou na kosti, zvlášť na buchty český, protože jsou hezký, 
my tři nejsme výjimka: Hanka, Lenka, Elinka. Klienti jsou suproví, 
vy shánějte sponzory. Chtějí jezdit každý rok, letadlem je to jen skok. 
Hlavně Květě spoustu vložek, můžeme jet i bez ponožek. Koukala 
celá Ruzyně, kvůli naší Pavlíně. Buďte si všichni jisti, prošli bychom 
jako teroristi. Na palubě letadla, Květa vložky předvedla, než to Hanka 
oběhla, sedadla se zasedla. Chtěla letět na křídle jako pan Tau ve filmě.“ 
 Celý týden byl jeden velký zážitek pro všechny zúčastněné 
uživatele služeb našeho zařízení Radost. Bylo krásné pozorovat, 
jak naši uživatelé dokázali prožít pro ně nadstandardní dovolenou. 
Vnímaly jsme jejich radost při koupání v moři, stavění hradů z písku 
i při večerních procházkách městem. Jak si pochutnávali v Taverně 
na řeckém národním jídle gyros nebo v baru na kávě. Nezapomněli 
potěšit nákupem dárků všechny své blízké a rozeslat pohledy. 
 Díky skvělým službám, které nám poskytnul hotel Kritikos 
Asteras, jeho majitelé a zaměstnanci, jsme se cítili jako doma. Zvláště 
Tony se stal kamarádem všech. Přijali nás jako členy své rodiny 
a poskytli nám veškerou péči a pozornost. Protože naši uživatelé neměli 
dostatek finančních prostředků na poznávací výlety, uspořádali pro nás 
večerní sezení u bazénu, povídání a v závěru pobytu slavnostní večerní 
párty, kde se pilo, jedlo, tančilo a soutěžilo. Sžili se s námi tak, že před 
odjezdem domů nezůstalo oko suché. Bylo velmi dojemné, že nás 
vyprovázeli až na rozcestí, kde s námi ještě hodinu čekali na zpožděný 
autobus na letiště do Heraklionu. Myslíme si, že úplně největší zážitek 
měli všichni z letu. Nikam výš už je vzít nemůžeme. Za vše děkujeme 
majitelům hotelu Kritikos Asteras, Tonymu, delegátce  Marii Michalaki, 
letuškám v letadle, letištnímu personálu a řidičům mikrobusů, kteří pro 
nás zajistili dopravu.
 Zvláštní poděkování sponzorům, bez kterých by projekt nebyl 
realizován: 
Cestovní kanceláři TOMI TOUR s.r.o. a panu Tomáši Fišerovi, paní 
Ing.Danice Jurkovičové, Product manager RWE ENERGIE,a.s. Plzeň
Městskému úřadu Holýšov
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Základní škola speciální v Merklíně
Ze školy aktuality momentálně nemáme, takže si vám dovolíme před-

stavit projekt přestavby. Zatím sice odložený, ale určitě skvělý. Posuďte 
sami.
POPIS PROJEKTU „ŠKOLA BEZ BARIÉR“

Nápad pustit se do projektu rekonstrukce školy vznikl z naprostého 
nedostatku prostoru v naší stávající škole, která navíc není zkolaudována 
jako škola, ale stále figuruje jako lékárna. Prostory jsou malé, 
chybí herny, speciální učebny, kompenzační pomůcky, relaxační místnos-
ti, skladovací prostory i další prostory nutné pro chod školy.
Projekt se bude skládat ze 4 etap. 
1 .etapa- přestavba stávající budovy
2. etapa – vytápění školy
3. etapa- přistavba nové budovy
4. etapa – přestavba stávající nefunkční čističky odpadních vod na další 
část naší školy, odkud bude přímý vstup na školení ekologickou zahradu.
Vznikne tak propojený bezbariérový komplex pro komplexní péči o děti 
a mládež s mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem, 
ve kterém se vzdělávají, rehabilitují, relaxují a tráví svůj volný 
čas děti z celého regionu Plzeňského kraje.
CÍL PROJEKTU
Cílem projektu je zajistit dětem s postižením kvalitní bezbariérové pro-
středí, ve kterém budou získávat nové znalosti a dovednosti tak, aby se 
mohli co nejlépe začlenit do běžné společnosti.
DŮVODY REKONSTRUKCE
budova školy neodpovídá hygienickým normám EU pro školy
budova není zkolaudována jako škola, ale stále jako lékárna
škola není kompletně bezbariérová, nelze umístit zařízení pro transport 
těžce postižených dětí prostory, které škola využívá v budově ZŠ Merklín 
(1. stupeň) budeme muset v budoucnu opustit ( hledáme nové řešení)
nevyhovující prostředí pro rehabilitaci dětí – v budově zdravotnického za-
řízení – problematický přesun imobilních dětí ( schody, stěhování v zimě , 
oblékání dětí, přenášení apod.) nevyhovující prostorové vybavení budovy 
– rekonstrukce a rozšíření by přispěly k efektivitě výuky, ke zkvalitnění 
péče o těžce postižené děti, které k nám dojíždějí z celého kraje – škola tak 
přispívá ke zviditelnění obce Merklín
( Mgr. Ivana Kováčová - ředitelka ZŠ speciální DČCE Merklín)
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Kdyně na Šumavě
Narozeniny v měsíci srpnu oslaví
Marie Judáková  Prapořiště  1.8.1932
František Marz  Kdyně  1.8.1928
Jana Kunclová  Hluboká  4.8.1945
Hanuš Tichý ml.  Běhařov  18.8.1960
Matylda Mastná  Němčice  30.8.1938
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva (výběr nejdůležitějších)
• Sbor nabízí prostory bytu k rekreačnímu ubytování - informace 

podá sestra Málková ( 606 481 734 ) nebo bratr Nový ( 728 948 563 ).
• Probíhají přípravy na rekonstrukci kanalizace (financování z daru 

JJ)
• Příští setkání staršovstva - termín bude domluven.
 

Témata na přímluvy 
naši nemocní, nový farář, budoucnost sboru, prázdninz a dovolené

Pravidelné bohoslužby a shromáždění 
Neděle od 9,00  pravidelné bohoslužby 

   (1x měsíčně s vysluhováním Svaté večeře Páně)
Rozpis bohoslužeb na srpen
2.8.  br.f. Vokoun
9.8.  br.f. Matouš
16.8.  br.f. Šoltész
23.8.  br.f. Satke
30.8.  ses. Blahníková 
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Merklín
Narozeniny v měsíci srpnu oslaví:
Josef Duchoň Merklín  1.8.1941
Libuše Tomášková Merklín  4.8.1933
Miluše Toušlová Merklín  4.8.1928
Jan Müller   Buková  11.8.1920
Jitka Zvolánková Merklín  27.8.1998
Věra Kydlíčková Stod  31.8.1928
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva (výběr nejdůležitějších)
• Setkání staršovstva bylo plánováno až na pátek 4.9. Ovšem v pondělí 

20.7. proběhlo v našem sboru jednání seniorátního výboru, po jehož 
setkání bylo na pořadu povídání se staršovstvem. Z rozsáhlé diskuze 
bych zmínil potvrzení toho, že administrace kdyňského sboru bude 
nejpozději od ledna 2009 svěřeno br.f. Grendelovi z Domažlic.

• Po odjezdu členů seniorátního výboru jsme hned přivítali další 
návštěvu - členové přeštického staršovstva nás přijeli seznámit se 
svou představou dalšího rozvoje našich sborů. Mělo by zaniknout 
současné sousboří a každý sbor by tak měl svého faráře. Br.f. Satke 
by zřejmě zůstal v Přešticích a my bychom hledali nového profesio-
nála. Jako překlenovací řešení je tu nabídka br.f. Vokouna, který by 
náš sbor převzal na částečný úvazek (nevzniknou nám tak problémy 
s navýšením plateb do personálního fondu) s tím, že by nadále byd-
lel v Domažlicích a k nám dojížděl dle potřeby - kázání, biblické, 
úřední záležitosti atd.

• Toto je zatím prvotní informace a také jakási základní představa. 
Věc se bude vyjasňovat postupně - podle toho, jak dopadne jednání 
s br.f. Vokounem a také na mimořádném prázdninovém setkání 
staršovstva, které by mělo proběhnout v pátek 31.7.2009 od 19,00 
hod. Komunikaci s br. Zvolánkem, který bude ještě do konce srpna 
ve Francii, obstarává br. Tichý. O všem, co bude domluveno, budete 
průběžně včas informováni.

• 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.
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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 - o prázdninách nebudou
pátek   od 16,00  biblická hodina pro děti  - o prázdninách nebue
pátek   od 18,00 biblická hodina pro dospělé - podle domluvy
neděle  od 9,00  pravidelné bohoslužby 

   (1. a 4. neděle s vysluhováním Svaté večeře Páně)
Rozpis bohoslužeb na srpen
2.8.   br. Tichý
9.8.   br. Cuchal
16.8.  br.f. Satke
23.8.  br.f. Vokoun 
30.8.  br. Tichý

Sborový život v květnu:
• V minulém čísle už jsme se nestihli zúčastnit „Celošumavského 

setkání“ v Klatovech. Takže alespoň něco málo. Konalo se v neděli 
28.6. v KS Klatovy a bylo jako vždy plné chval, modliteb a Božího 
slova  pro všechny přítomné. Tu hlavní zvěst - slovo o víře - nám 
zprostředkoval br. Lubomír Ondráček z KMS Praha. Díky Pánu se 
mohlo zúčastnit několik bratří a sester z našich sborů. Nevím jak 
ostatní, ale pro mne je toto společenství vždy takovou „živou vodou“ 
do služby v našem malém diasporním sboru.

• A protože jsou prázniny a je třeba čerpat nové síly, dopřáli jsme si 
v neděli 19.7. ještě jedno takové občerstvení. Navštívili jsme dvě 
shromáždění KS v Plzni a bylo to opět velké povzbuzení. Zvláště 
v romské části bylo zcela jasně poznat, že víra v Ježíše není žádná 
nuda. Při vší radosti tam byla pozoruhodná důstojnost. Kdy napo-
sled si někdo z nás připadal nesvůj, když do kostela přišel v dží-
nách?

• V době mezi těmito dvěma nedaleko konanými akcemi, se někteří z 
nás zúčastnili i Křesťanské konference v Praze (4.7.-6.7.) Věřím, že 
do příštího čísla nám někdo z nich napíše pár postřehů. V zářijovém 
čísle Života víry jistě vyjde rozsáhlý materiál, tak abychom mohli 
srovnávat.

• Na KS vlně zůstanu ještě chvíli - v době, kdy píšu tyto řádky, se 
v Klatovech chystá mimořádné „Celošumavské shromáždění“ 
s Alanem Vincentem, hlavním řečníkem výše zmíněné Křesťanské 
konference.

Více o tom tedy příště.
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• Jinak ovšem sborový život nebyl samozřejmě jen o návštěvách jinde. 
Přestože jsou prázdniny, tak jsme se sešli i na biblické hodině - 
na programu bylo další pokračování o Švýcarsku. Honza Satke měl, 
jako vždy, skvěle připraveno.

• Tím hlavním vytížením byla ovšem příprava tábora v Habarticích. 
Všem zapojeným patří dík za spoustu práce. A celému osazenstvu 
tábora přejme pro dobu 26.7.- 8.8. příznivé počasí a stálý Boží pokoj 
a požehnání.

• Jen krátce zmíním záležitost, která se dostává do středu sborového 
dění - myšlenka na rozdělení našeho sousboří na dva samostané 
sbory. Trochu více ve zprávě o merklínském staršovstvu, ale je to 
zatímteprve v začátku, takže poprosím vás všechny o modlitby za 
Boží vedení.  Poslední na červen plánovaná akce je „Celošu-
mavské setkání“ v Klatovech v neděli 28.6. O ní více příště, neboť v 
době uzávěrky tohoto čísla je ještě před námi.
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Přeštice
Narozeniny v měsíci srpnu oslaví
Julie Kopecká Klatovy  1.8.1947
Božena Míková Přeštice  1.8.1949
Jan Míka   Přeštice  3.8.1974
Adéla Denkscherzová Přeštice  11.8.2004
Václav Hrubý Dolní Lukavice  15.8.1926
Věra Nejdlová Klatovy  20.8.1922
Václav Kydlíček Dobřany  25.8.1933
Michal Šerý   Přeštice  28.8.1961
Vlastimil Stehlík Chlumčany  29.8.1932
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva (výběr nejdůležítějších)
• Nittenau – zvou nás 4.10. na bohoslužbu pod širým nebem - díkči-

nění.
• Seniorátní dny Diakonie – 19.9. v Domažlicích (sobota), příspěvek o 

činnosti mateřského centra přednese sestra Dora Satková.
• Staršovstvo vidí jako nezbytné povolat faráře na plný úvazek; sbor 

je ochoten pro to vytvořit podmínky; zanikne tak spojení sborů. 
- o záměru bude co nejrychleji informováno staršovstvo v Merklíně. 
Všechny kroky budou prováděny v úzké spolupráci. 

• V Přešticích musí vzniknout skupinka mládeže, případně další 
– zde vidíme možnost zapojení sestry Golonkové + plány dalších 
aktivit pro zapojení dětí a mládeže

• Pastorační pracovník – staršovstvo trvá na obsazení místa pastor. 
pracovníka.

• 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 mě-
síčně – nutná  propagace doplněk programu MC přednášky psycho-
loga – bude oslovena sest. Boříková – okruhy: rodina, senioři, part. 
vztahy apod. cca  lx měsíčně – nutná  propagace

• Změna termínu konání – biblické hodiny – přesouvají se od září 
na úterý (více času pro přípravu prostor na MC).

• Misijní místo – požádáme o udělení statutu misijního místa.
• Sborový víkend – proběhne první víkend v září (5.-6.9.) v Horšov-

ském Týně. Rezervaci zajistí J.Satke.
• Sborový den – 20.9.

Témata na přímluvy 
naši nemocní, mateřské centrum, nová modlitebna, připravované akce
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Pravidelné bohoslužby a shromáždění 
středa  od 18,00 biblické hodiny - dle aktuální domluvy
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 srpen 
2.8.   br. Francouz
9.8.   br.f. Satke
16.8.  br. Tichý
23.8.  br. Cuchal
30.8.  br. Mištera

Židovská synagoga (Kdyně)  
Jedná se o objekt bývalé židovské synagogy ve Kdyni, která je podle 

hodnocení odborníků vyjímečně dochovaným příkladem synagogální 
architektury v Čechách, dokonce údajně 3. nejzachovalejší v Západních 
Čechách. Postavena byla v letech 1862–1863 v historizujícím, neoromán-
ském slohu poblíž náměstí. Potřebné finance na její stavbu mezi sebou 
sesbírali členové kdyňské židovské náboženské obce. Zasvěcena byla 21. 
ledna 1863, ale od roku 1929 se konaly bohoslužby jen o svátcích, naposle-
dy v roce 1936. Uvnitř také bývala od roku 1871 pamětní deska se jmény 
hlavních stavebníků, kterými byli např. Isak Augstein, Eliáš Klaubr nebo 
Jakub Hutter. Za 1. světové války tady byli ubytováni uprchlíci. Druhou 
světovou válku přežila synagoga celkem bez úhony zřejmě jako skladiště. 
Po válce přešla do majetku Československé církve husitské. Počátkem 60. 
let byla jako modlitebna církve husitské navržena k prohlášení za kulturní 
památku, které se však nejspíš neuskutečnilo. Teprve od roku 1993 se 

z podnětu referátu Okresního úřadu Domažlice začal o stavbu zají-
mat Památkový ústav v Plzni, pak i Židovská náboženská obec v Plzni, 
která zprostředkovala velice cennou pomoc Židovského muzea 

z Prahy, jmenovitě pana PhDr. Arno Paříka. V roce 1994 církev 
synagogu prodala za 800 000 Kč soukromému vlastníkovi, který ji chtěl 
přeměnit na pivnici. Město Kdyně nakonec po dlouhých jednáních 

synagogu vykoupilo, získalo do svého vlastnictví a nechalo zčásti 
opravit. Ministerstvo kultury ČR ji na základě návrhu Památkového ústa-
vu v Plzni prohlásilo za národní kulturní památku.

V budově synagogy je v současné době umístěno malé muzeum doku-
mentující historii města Kdyně. Součástí stavby je dnes též nově otevřeno 
Informační centrum města Kdyně. 



– 14 –

Přečetli jsme

Náš problém: Volný pohyb Romů 
17.7.2009 - autor Jan Kašper 
Před lety, při lustrování českých pasažérů za odletu do Velké Británie, 
předvedla jedna poslankyně vynikající tah. Na svůj oděv si přišila velké G. 
Jako Gypsy. Měla zřejmě diplomatický pas, ale gesto to bylo efektní. 
 Nikoli jen gestem, byť působivým, se za války stal čin dánského 
krále, Kristiana. V zemi obsazené nacisty, byl židovským občanům vydán 
rozkaz, aby nosili na oděvu hvězdu Davidovu. A král ji začal nosit sám. 
Riskoval své postavení, možná i život. Do konce války byl internován.  
 Jistě, lepší by bylo, kdyby dnes všichni žadatelé o kanadské vízum 
učinili něco podobného. Do svých žádostí pro kanadské velvyslanectví ve 
Vídni, by do příslušné rubriky uvedli národnost „gypsy“. S rizikem, že 
v Kanadě nebudou vítáni a vízum neobdrží. Což ovšem nikdo z nás neu-
činí. Ostatně, „Romové nám to zavařili“. A právě kolem toho chodíme jak 
kolem horké kaše. Jsou viníky Romové, Kanaďané, Evropská unie, Česká 
republika? Zdálo by se, že jednoznačně to je problém našich Romů a dále 
toho, jak se vůči nim naše společnost chová. 
 Věc je ale složitější. Náš problém není jen v tom, zda romské spo-
luobčany ve svém okolí „trpíme“, tolerujeme, či přijímáme přejně. Přede-
vším nám totiž vadí volný pohyb Romů. A vadil vždy, po celá staletí. Byl 
zde již nejednou pokus jim volný pohyb zamezit. Rovněž tak je donutit, 
aby se vrátili „odkud přišli“. Ne do Indie, ta je příliš daleko vzdáleností 
i v čase. Je tomu snad tisíc let, co z mýtických teritorií vyšli. Podobně jak 
Slované; také bychom se dnes neměli kam vracet. Ani na mapě to neumí-
me pořádně ukázat, odkud jsme přitáhli a proč. A migrace kvůli hladu tu 
byla vždy, připomeňme jak „Abram sestoupil do Egypta, aby tam pobyl 
jako host, neboť na zemi těžce doléhal hlad“ (Gen 12:10). Děje se tak do-
dnes. Nejen kvůli hladu. A sotva kdo „migruje“ do horších podmínek, než 
v kterých  žil dosud.

Naprosto však nejde jen českou záležitost. Domov Romů je  v celé 
Evropě – a také u nás. Žijí v Evropě zcela rozptýleně. Také v severní Afri-
ce, jihozápadní Asii, v severní Americe i Austrálii. Nesnáz s jejich pohy-
bem tak nelze omezit na jednu zem. Týká se stejně nás, jako Británie, či 
Kanady. Romům nikdy nepatřila země, nikdy nevytvořili stát. V různých 
formách je spojuje jazyk, životní styl, tradice. Je absurdní na nich požado-
vat, aby se nechali poutat jednou lokalitou. Jsou-li neklidnějším „živlem“, 
než ostatní občané, jejich smysl pro svobodu pohybu, a to bez hranic, 
k tomu přispívá. 
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Romantický pohled 19. století na cikánské etnikum dnes už sotva 
koho dojme, ať jej pěstovali Puškin, nebo Mácha. Možná, že ještě někdo 
zaslzí při sledování dobrého filmu. Připomeneme si jejich idylický vztah 
k přírodě, bloudění světem, tklivé písně, temperament, schopnost prožívat 
kouzlo přítomné chvíle, osvobození od společenských konvencí, smysl pro 
ezoterické tajemno. 

Odhlédneme-li od zjednodušené, sentimentální projekce, leccos z 
toho platí. V souvislosti s kanadskou causou je to určitě touha po volnosti 
pohybu, v daném případě i přes oceán. Když cikáni začátkem 15. Století 
táhli střední Evropou přes naše země dál na západ, ve Francii jim proto 
říkali „Bohemiens“. Přišli z Čech. Šest století se pohybují Evropou, aniž 
by cítili potřebu s některou zemí se zcela identifikovat.

 My je přesto podnes k tomu nutíme. Evropská Unie, stejně jako 
Kanada. Je to proti jejich naturelu. Patří všem a nikomu? Rádi se oháníme 
smyslem pro práva etnik a svobodu tomuto etniku vlastní upíráme. Volně 
se pohybovali po Evropě nejméně 600 let, pokud ovšem nebyli vyháněni 
jinam a to často pod drakonickými tresty, mučením, poznamenáním na 
těle, popravami. Dokonce v Evropě došlo v minulém století k pokusu 
je fyzicky likvidovat. Je zlé je vyhánět, stejně jako nutit, aby se usadili 
provždy v jednom státě. Patří to k jejich založení, není to ani dobře, ani 
špatně. Respektovat to musí Evropané, stejně jako Kanada. 

Jan Kašper je farářem Českobratrské církve evangelické v Brandýse nad Labem
(převzato ze stránek www.christnet.cz)
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Řádky z Francie
Dokážete se představit, že třeba v Praze jdete ze čtvrti, která je od centra 

tak 8 km až téměř do centra parkem? Tak toto tady jde. 
Jako člověka, který se o přírodu a životní prostředí zajímá hodně nad-

standardně mě tu fascinuje, jakým způsobem jsou tu ošetřené všechny toky 
ve městě. Jsou totiž jen minimálně upravované, jsou tu ponechané meandrz i 
břehové porosty. V koridoru kolem nich jsou pak většinou parkové úpravy a 
kilometry cest pro chodce, běžce a kola, rozsáhlé louky pro pikniky.

Efekt je někdy takový, že jste sice pět minut chůze od sídliště, ale máte 
pocit, že jste v dokonalé divočině. 

Všechna tato místa jsou i podivuhodně čistá a upravená.

Když mám teď před sebou perspektivu konce pobytu, začínám si dělat 
inventuru toho, co mě bude chybět a oč přijedu bohatší zpět.

V první řadě to bude asi sbor v Boisiere. Našel jsem tu společenství, 
jehož ducha i způsob života a služby bych rád přenesl do Čech. Máme sice 
jiné podmínky a nepodporuje nás velká organizace (tady začátek podporovala 
babtistická misie z USA). Společenství, kde většina bratří a sester svým dílem 
přispívá ke službě, kde každý ze starších i mnoha dalších členů sboru podle 
svého obdarování slouží při bohoslužbách, to vybudovat můžeme. A co může-
me zcela jistě, to je vybudovat společenství plné radosti z Pána, plné vděčnosti 
a pokory, otevřené pro kohokoli. Jde to však jen s pomocí Boží.

Láďa Zvolánek, tč. Nantes
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