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Sborový zpravodaj 
09/09  září 2009 

Verš na září
Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. (Lukáš 12,34)

Úvodník
Otevřít ráno noviny je ve většině případů skoro to samé, jako se napít pořádné dáv-
ky pomejí. Beznaděj, zhnusení, špína  – to vše jse v tisku prezentováno ve slušných 
dávkách. Co však s tím? Zcela zřejmě to není pramen, ze kterého bychom mohli čerpat 
sílu do nového dne. Každý z nás však téměř jistě má doma knihu, ve které je pramen 
vody živé. Když otevřeme Bibli, zejména Starý zákon, můžeme tam najít řádky o úse-
cích dějin Izraele, které popisují situaci, která se až na technické vymoženosti, téměř 
neliší od naší všední reality - svévolní, křiví sodci, hanebně se chovající elity a prostý 
lid, který e těm elitám snaží připodobnit a chová se stejně hloupě a hanebně. Čteme 
tam i katastrofách, které Izrael potkaly a které se nám (zatím) vyhýbají. Čteme tam 
však i slova plná naděje, slova o nepochopitelném zvratech a také velké pozvání:
1 „Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, 
kupujte a jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko!
2 Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte 
mě a jezte, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem!

Izajáš 55

 Ladislav Zvolánek, Merklín

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

Liturgický kalendář:
6.9.  13. NEDĚLE PO SV. TROJICI (LITURGICKÁ BARVA ZELENÁ)
Cokoli jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili. 
(Matouš 25,40)
13.9.  14. NEDĚLE PO SV. TROJICI ( LITURGICKÁ BARVA ZELENÁ)
Dobrořeč má duše Hospodinu, nezapomínej na žádného jeho dobrodiní. (Žalm 103,2)
20.9.  15. NEDĚLE PO SV. TROJICI (LITURGICKÁ BARVA ZELENÁ)
Všechnu starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. (1.Petrova 5,7)
27.9.  16. NEDĚLE PO SV. TROJICI (LITURGICKÁ BARVA ZELENÁ)
Hospodin, náš Bůh, nechť nakloní naše srdce k sobě, abychom chodili po všech jeho 
cestách. (1.Královská 8,58)
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Judaismus: 
12. ELUL 5769 -  12. TIŠRI 5770
29. ELUL (18.ZÁŘÍ)  - PŘEDVEČER ROŠ HAŠANA

1. TIŠRI (19.ZÁŘÍ) - 1. DEN ROŠ HAŠANA - NOVÝ ROK (DLE ŽIDOVSKÉHO KALEN-
DÁŘE)
10.TIŠRI (28.ZÁŘÍ) - JOM KIPUR (DEN SMÍŘENÍ)
Deset dní mezi roš hašana a jom kipur nazýváme dny pokání. V této vážné době 
mezi dvěma vysokými biblickými svátky dbáme ve zvýšené míře na pečlivost plně-
ní příkazů, prodlužujeme čas věnovaný dennímu studiu Tory, nepřestáváme říkat 
ranní omluvné modlitby slichot, ve kterých prosíme za odpuštění, mnozí mají ve 
zvyku se postit. Ve svém okolí vyhledáváme přátele i nepřátele a snažíme se je 
odprosit za vše, co jsme jim v uplynulém roce provedli. Talmud nám na mnohých 
místech vypráví o velikosti těch, kteří uměli odpouštět. Naopak člověk, který 
je upřímně prošen o odpuštění a prosbu nepřijme, je chápán jako veliký 
hříšník.

10. tišri -JOM KIPUR je pro mnohé nejvýznamnější den v ži-
dovském kalendáři. 
Tento den odpustil Bůh Izraeli zhotovení zlatého telete, tento den se Abrahám 
obřezal a uzavřel tak smlouvu s Bohem. 
V synagogách vyznáváme své hříchy. Mnozí jsou odění do bílých šatů předsta-
vujících pohřební rubáš. Bílá barva ale také představuje velekněžský šat a barvu 
čistoty. Někteří stojí po celý den, aby zdůraznili, že na jom kipur jsme podobni 
stále stojícím andělům, když trávíme čas jen v modlitbách, nejíme a nehřešíme. 
Říká se, že 364 dní nás ovládá zlý pud. Jen jeden den nad námi nemá sílu - na 
jom kipur.

Pět zákazů. 
Pětkrát se nořil velekněz v Jeruzalémě do očistné lázně, pět částí má jomkipuro-
vá modlitba, pět je knih Mojžíšových a pět smyslů nás neustále svádí k hříchu. 
Oproti nim máme na jom kipur pět zákazů, pětinásobně trápíme svá těla. 
•NEJÍME A NEPIJEME 
•NEKOUPEME SE 
•NEKRÉMUJEME SE A NEPOUŽÍVÁME KOSMETIKU 
•ZDRŽUJEME SE SEXU 
•A NA ZNAMENÍ POKORY NENOSÍME KOŽENOU OBUV 
A na závěr pro ilustraci jeden malý příběh:
V jedné vesnici žil otec se synem, který byl hrozný rošťák. Nevynechal jedinou 
příležitost provést lumpárnu. Tatínek se na něj často zlobil a nejednou musel 
sáhnout i k pádnějším „argumentům“. Jednou dostal nápad. Na verandě posta-
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vil širokou fošnu a když se ho zvědavý synek ptal, odpověděl mu: „Po každé tvé 
nepleše tam vtluču hřebík.“ Chlapci šlo vše jedním uchem tam a druhým ven a 
fošna se brzo zaplnila hřebíky. Čas však plynul a chlapec dospíval. Pomalu ho 
přestaly zajímat sousedovy hrušky a začal sekat dobrotu. Tatík nelenil a za každý 
dobrý skutek vytáhl jeden zatlučený hřebík z fošny. Než se rok sešel s rokem, byl 
z chlapce dospělý mladý muž, který odcházel do města na studia. Když se loučil 
s otcem, stočil řeč na starou fošnu na verandě, ve které bylo sice mnoho děr, ale 
už žádný hřebík. „Otče, ta fošna vypadá hrozně.“ Otec se na prkno podíval a 
souhlasně přikývl. Vstal, sešel do dřevníku a za chvíli se vrátil s novou, neporu-
šenou fošnou. „Ta tu teď bude na znamení tvého zmoudření.“ Podobně funguje 
i jom kipur. Máme-li touhu se napravit, smyje všechny stopy po našich starých 
proviněních.
(Informace a zajímavosti v tomto oddílu čerpáme z internetových stránek federace 
židovských obcí ČR - www.fzo.cz)
Historický kalendář:
2.9.1391  založena Betlémská kaple
5.9.1997  zemřela Matka Tereza, řeholnice, která pomáhala nejchudším 

nemocným v Indii
13.9.1565  zemřel Vilém Farel, farář v Ženevě, stoupenec Calvinův
14.9.1937  zemřel T.G.Masaryk, v letech 1918 až 1935 president Česko-

slovenské republiky
16.9.1741  synod v Londýně: Pán Ježíš prohlášen vrchním starším v Jed-

notě bratrské
Akce v září, aneb co připravujeme a kam jsme zváni:
• Ve dnech 4.9. - 6.9. se uskuteční další rodinný víkend ve sborovém 

domě metodistické církve v Horšovském Týně. Je možné přijet v pá-
tek odpoledne a odjet rovněž odpoledne, ale v neděli. A obojí klidně 
i kdykoliv mezi tím. Jen kvůli případným noclehům se dopředu 
ohlašte u br. Satkeho nebo br. Mištery. Program bude víceméně 
volný - kromě společných modliteb a chval hlavně sport, výlety  
a jiné formy aktivního odpočinku dle schopností a nálady. Je možné 
se i koupat v bazénu, který je součástí objektu. Prostě úžasné místo! 
Těšíme se na sebe navzájem a hlavně na Pána!

• Seniorátní den diakonie v západních Čechách proběhne letos v 
sobotu 19. září 2009 v nově postaveném sborovém domě v Domažli-
cích s tématem „Diakonický sbor“. Na programu bude pokračování 
zamyšlení faráře Luďka Korpy z Klobouk u Brna nad současnými 
výzvami pro diakonické konání církve, tržiště nápadů a dobrých 
zkušeností s diakonickými aktivitami ve sborech u nás i v zahraničí 
a prakticky zaměřené dílny.

 Pozvánku, podrobný program a praktické informace pro přihlášení 
najdete na sborových nástěnkách. Srdečně jsou zváni všichni zájem-
ci i z jiných seniorátů i ekumeny.
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• 25.9. až 27.9. proběhne v Merklíně tradiční potáborové setkání let-
ního tábora v Habarticích

• 25.9. až 27.9. Proběhne v Kolíně také tradiční Sjezd (nejen) evange-
lické mládeže.

• A ještě jedno pozvání, tentokrát směřované na začátek října. V nedě-
li 4.října jsme všichni zváni do Nittenau na bohoslužbu Díkčinění, 
která proběhne, dá-li Pán, pod širým nebem. Bližší info u br.f. Sat-
keho.

• Vše na co jsem zde zapomněl, stejně jako pozvánky, které přijdou 
během září uslyšíte v oznámeních a najdete na sborových nástěn-
kách

Z historie - tentokrát opět něco o Kdyni
Ze vzpomínek prof. Jakuba S. Trojana - první farářská léta

Po návratu z vojny směl však naštěstí svá studia dokončit, stal se 
farářem a jedenáct let působil ve Kdyni. „Ten sbor byl z takzvaných 
přistouplých členů ve dvacátých letech v tom velkém hnutí pryč od Říma, 
kdy vznikala celá řada sborů. Tam jsem byl velmi šťastný, dokonce jsme 
tam přestavěli s mládeží z celé naší církve starou modlitebnu na moderní 
sborové zařízení… 

Byla to pro mou ženu a malé děti dost značná zátěž, ale církev a sbor 
jsme měli rádi. Zajímavá zkušenost: Když jsme modlitebnu postavili, 
představte si, že se nám to podařilo na konci padesátých let, kdy byla 
nejtužší kulturní revoluce – přestavěli jsme vlastně  bývalý dělnický dům 
na Domažlicku. Když jsme to dokončili, tak samozřejmě se asi chyti-
li za nos místní funkcionáři i ti na okrese a na kraji a řekli si: To přece 
nejde, aby nám farář sebral bývalý dělnický dům – a ještě k tomu v ulici, 
která se jmenuje Dělnická – a přestavěl ho svépomocí na kostel! Nedostali 
jsme žádné peníze ze zahraničí, to všechno jsme dělali tak, že přijížděla o 
prázdninách na dva měsíce mládež ze všech sborů, a město nás pozorova-
lo, s jakým nadšením se v Dělnické ulici staví kostel. Tak na nás vymysleli 
nebezpečný trik – řeknou dobře, postavili jste si kostel, ale my nemáme 
mateřskou školu, tak nás tam přes týden pusťte. Stáli jsme před kritickým 
okamžikem – co teď? Když je tam nepustíme, tak to bude akt nevůle, 
který se nám vrátí, kdovíco bude… Tak jsme vymysleli věc, kterou pova-
žuji tak trochu za duchovní vynález – my jsme jim napsali dopis, kde jsme 
jim sdělili: To udělat nemůžeme, protože tam máme křesťanské symboly, 
a přece je tam nebudeme nechávat, to byste asi nechtěli, a zároveň ani je 
nebudeme pokaždé znovu zavěšovat a rozsvěcovat (v centru stojí dřevěný 
vysoký dřevěný kříž osvícený zezadu) – v době, kdy se konají křesťanská 
shromáždění. Ale navrhujeme toto: po zkušenosti s dobrovolnou brigád-
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nickou prací na našem sborovém domě v posledních letech jsme ochotni 
pomoci při výstavbě nové školky. Českobratrští evangelíci ve Kdyni vám 
s tím pomohou, pokud budete chtít. Každý se zavážeme, kolik tam stráví-
me hodin… Postavíme tu mateřskou školu, pro vás není žádný problém 
najít parcelu. Útok či úskok jsme překonali takovým kladem, že jim to 
prostě vzalo dech – přece si nenechají od evangelíků postavit mateřskou 
školu! Tím to skončilo. Z toho jsem si pro celý další život vzal ponaučení: 
Když člověk je tváří v tvář nějakému problému, tak se ho musí snažit 
překonat kladným způsobem, ne odmítat, ne se uzavírat, ale pozitivně 
integrovat problém do většího kontextu.“
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Kdyně na Šumavě
Narozeniny v měsíci září oslaví
Vlasta Svobodová Kout na Šumavě  3.9.1932
Zdeňka Grosslová Kout na Šumavě  10.9.1936
Vlasta Wuchterlová Kdyně  15.9.1930
Jiří Starý   Oprechtice  18.9.1955
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva (výběr nejdůležitějších)
• Nedostali jsme odpověď na žádost o vrácení přeplatku na PF, J.Satke 

bude urgovat; 
• plánovaná oprava kanalizace začne během září; 
• úprava inzerátu o nabídce ubytování - při pobytu na jeden den je 

nutný spací pytel; 
• Příští jednání staršovstva se koná ve čtvrtek 11.9. 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 září
6.9.  br.f. Vokoun
13.9.  br.f. Grendel
20.9.  br.f. Satke st.
27.9.  br.f. Altynski
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Merklín
Narozeniny v měsíci září oslaví:
Jaroslav Špirk Merklín  6.9.1953
Josef Hohlberger Holýšov  18.9.1938
Josef Liška   Merklín  25.9.1949
Václav Winter Bolkov  28.9.1939
Helena Hájková Merklín  29.9.1957
Marie Šalomová Merklín  29.9.1939
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva (výběr nejdůležitějších)
• V pátek 31.7.2009 proběhlo mimořádné setkání staršovstva. Hlav-

ním tématem byla diskuze o návrhu přeštického staršovstva na 
rozdělení našeho sousboří. Shrnutí je pak takové, že pro další růst 
sboru je vlastní farář v podstatě nezbytný, je ovšem třeba zvážit 
všechny okolnosti. A to od možností sehnání nového kazatele až 
po finance (nárůst odvodů do personálního fondu apod.). Zároveň 
byl posunut termín konání příštího staršovstvana pátek 28.8., takže 
se možná podařilo připojit aktuální informace. Pokud ne, uslyšíte 
je průběžně v ohlášeních při bohoslužbách a k přečtení budou na 
nástěnce a určitě v příštím čísle tohoto zpravodaje.

• V pátek 28.8. proběhla řádná schůze staršovstva. Kromě diskuze 
o budoucnosti sboru, zejména o možných důsledcích rozdělení 
dosvadního sousboří, byl probrán i účet za opravu v podstatě hava-
rijního stavu topení a vody ve sborovém domě. Náklady se vyšpl-
haly nečekaně vysoko (cca 80 tis. Kč.) a budou ještě další. Možná i 
tato situace, kterou ikdo příliš nečekal, ukáže, co dokáže náš sbor 
i do budoucna finančně „ustát“.

• 
• Sborový zpravodaj bude mít řádnou redakční radu, která se bude 

scházet dvakrát až třikrát do měsíce. Pokud se chcete zapojit, 
kontaktujte bratra Tichého nebo bratra Zvolánka. Kontakty jsou 
v tiráži. Potřebujeme i zpravodaje a korektory.

• 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. 
V tuto chvíli je nesmírně důležité se modlit za budoucí směřování 
sboru, zejména za povolání faráře, za budoucnost sousboří.

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

   (1. a 4. neděle s vysluhováním Svaté večeře Páně)
Rozpis bohoslužeb na září
6.9.  br.f. Satke
13.9.  br. Cuchal
20.9. br.f. Satke
27.9. br.f. Vokoun

Sborový život v srpnu:
V srpnu byl druhý měsíc prázdnin, a to předurčilo i větší část sborového 
života. Byl takový prázdninový. Spíše tedy prázdninově požehnaný. Tábor 
v Habarticích i mládežnická voda proběhly skvěle a také vše ostatní se da-
řilo. Nabývali jsme nových sil a tak s pomocí Boží hurá do září!
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Přeštice
Narozeniny v měsíci září oslaví
Věra Mašková Přeštice  8.9.1937
Jiří Šerý   Přeštice  12.9.1959
Anna Holá   Plzeň  14.9.1925
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva (výběr nejdůležítějších)
• Staršovstvo se i během srpna scházelo operativně podle potřeby. 

Hlavními body bylo přistěhování rodiny Golonkových a zapojení 
ses. Golonkové do sborové práce, dále pomoc rodině Hanových a 
v neposlední řadě diskuze o dalším směřování sboru po případném 
rozdělení sousboří. Poslední bod je průběžně diskutován s merklín-
skými staršími a připravujeme společné sejití obou staršovstev.

• Předpokládaný termín příštího řádného setkání staršovstva je v úte-
rý 2.9. od 17,15 hod.

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 září 
6.9.  br. Francouz
13.9.  br.f. Satke
20.9. br. Zvolánek
27.9. br.f. Satke
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Postřehy a střípky z Křesťanské konference (KK) v Praze 
4.7.–6.7. 2009.

Z našeho sousboří jsem se zúčastnil asi sám. Byli tam však další, některým 
z vás osobně známí, např. br.Jendele s manželkou, ses.Řežábková, nepřehléd-
nutelný A.M.Satke, úsměvný taťka našeho faráře, a další členové sboru v Teplé. 
Celkový počet účastníků odhaduji na cca 550 a dalších asi 150 dětí se účastnilo 
dětské konference. 

Ústředním tématem KK bylo: „Zažít neviditelné království“.  Dá se zažít 
již teď a dnes i když je neviditelné, je mezi námi (Lk 17:20,21) . Dalším „podté-
matem“ promítaným o přestávkách na plátno bylo misijní heslo „Evangelium 
není privátní záležitost“. Dvě témata - úzce spolu související. To druhé od Křes-
ťanské misijní společnosti (KMS).

Chvály před každým začátkem trvaly asi půl hodiny což v našich sborech 
jistě není obvyklé.

Zmíním se jen o některých přednáškách, o dalších jistě najdete články v Ži-
votě víry. Většina přednášek je také nahraná na MP3 a mohou se objednat. Nic 
nenahradí osobní účast, kterou doporučuji. Stejně jako ohromný výběr literatury, 
o které se nám před 20 roky jenom snilo. Oficiálně byl také představen Studijní 
překlad Bible,  jeho překladatelé a zahájen jeho prodej.

Jako první vystoupil s přednáškou Milan Klesnil, ředitel Nadačního fondu 
KMS a Nadačního fondu překladu Bible. Byl pastorem v KS-Vršovice a více jak 
11 let slouží bezdomovcům. Tématem jeho přednášky bylo: Jejich je království 
nebeské. 

Od doby kdy člověk přišel na Zemi je země pod vládou člověka, která mu 
byla svěřena aby ji obdělával a chránil (1M 1:26-28). Vstupem hříchu ovládli 
Zemi hříšní lidé, kteří jsou pod vládou Satana (J 14:30).

Tento stav však netrval napořád a změnil se  před dvěma tisíci let příchodem 
Ježíše. Od té doby žijeme v neustálém boji. O každého člověka, každou rodinu, 
každý dům,  společenství i když to tak na první pohled nevypadá. Kolem nás 
spěchají miliony lidí po široké cestě do zahynutí! Může zůstat v  této nebezpečné 
situaci evangelium naší privátní záležitostí? 

Boží království však přijde ve viditelné formě. Nebude to žádná demokracie, 
lidé si vládu nebudou více volit. Kristus sám bude vládnout jako král (Zj 20:4), 
tedy s veškerou mocí, která již mu byla Otcem svěřena jak na zemi tak i na nebi, 
ale která se zatím v plnosti neprojevila.  Každý, kdo v Něho doufá a bojuje dnes a 
denně se silami zla, má dvojí občanství (J 3:5) – pozemské a nebeské. Ano, někdy 
odoláváme, někdy padáme. Nesmíme se však vzdávat, protože On nás vyzbroju-
je. Svým duchem, Slovem a dalšími zbraněmi, před kterými musí i Satan a jeho 
pomocníci zmizet.

Znaky Božího království jsou spravedlnost, pokoj a radost (Ř 14:17) a pro-
jevuje se v Boží moci, která spočívá jak v uzdravování (L 10:9) tak ve vymítání 
démonů (L 11:20). Ježíš riskoval přeplutí rozbouřeného jezera aby zbavil jednoho 
posedlého démonů . 
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Co riskujeme my, v jaké míře zakoušíme Boží moc? Občané Božího krá-
lovství se mají vyznačovat odlišnostmi v mnoha záležitostech, na kterých lpí tzv. 
moderní lidé kolem nás. Mají přijímat dary Boží království jako děti (Mt 18:3-4), 
mají být chudí duchem, tj. z Ducha zvolit chudobu, nelpění na majetku (Mt 5:2). 
Mají být nezávislí na penězích (Lk 6:20) a nebát se pronásledování ani utrpení. 
(Mt 5:10). Nakolik jsme takoví? V mnoha zemích se pokládá za naprosto samo-
zřejmé, že se pro víru v Krista trpí. V naší „rozmazlené, zhýčkané“ Evropě jsme 
tomu nějak odvykli. Zda v nás bude skutečně působit Boží království a vyzařovat 
navenek, v tom je rozhodující postoj našeho srdce. Změny začnou u jednotlivce 
v srdci, nikde jinde a poté se projevují v jeho jednání,  mluvení, službě a to jak 
v rámci rodiny, společenství sboru, církve, firmy, obce, atd.  Není rozhodující 
kolikrát jsme v kostele či na biblické hodině. Naši víru, naše přesvědčení, přece 
nenecháváme na další naši návštěvu „odležet“ v kostelních lavicích! Na shromáž-
děních především načerpáváme (někdy také ne) na další dny vodu živou! 

Za hlavního řečníka na KK byl považován Alan Vincent, který měl na 
KK tři přednášky. Jako mladý pracoval ve firmě Kodak ve významné a výnosné 
funkci, ale stále mu něco v životě scházelo. Když uvěřil, hned složil funkci (i když 
ho mnozí považovali za blázna) a šel tam, kam ho Pán poslal. Hlavní úsilí směřo-
val jako misionář do Indie. Velkou podporou mu byla a dodnes je jeho manželka, 
která uvěřila dříve než on. Na počátku v celé Bombaji (Mumbai) byly 2 křesťan-
ské kostely na cca 8 mil. lidí. V jednom z nich, podobná situace jako v některých 
sborech ČCE, průměrný věk cca 70 let. Dokonce zjistil, že by  nebyli rádi, když 
by se připojil někdo mladší. Kostel měl podle smlouvy zdědit ten, kdo zůstane 
ve sboru jako poslední. Dnešní situace v Bombaji po více než 35 letech - na cca 
13,5 mil. obyvatel je několik tisíc kostelů a sborů a na většině území města se 
změnila atmosféra, ubylo žebráků, špíny. Není ještě zdaleka vyhráno, ale pokrok 
je patrný.

A. Vincent sloužil také v Argentině, kde jednou s místním pastorem navští-
vil vězení kde je cca 3tis. vězňů. Jsou odsouzeni za dopravní nehody až po vraždy 
a znásilnění. Několik set jich dostalo doživotí. Nejdříve šli do první části. Rámus, 
zápach, všude špína v celách, jedna až dvě vraždy týdně mezi vězni, úplně bylo 
cítit přítomnost zla. 

Pak navštívili druhou část s cca polovinou vězňů, kteří uvěřili a denně se 
shromažďují ke chvalám a slyšení Slova Božího. Uklizeno, svaté obrázky i ob-
rázky z rodiny na stěnách, klid. „Tady naši dozorčí slouží nejraději, a i když jsou 
ozbrojeni ani jednou zbraň nepotřebovali“ sdělil jim ředitel. 

Jak se dověděli později, vězňové si nechtějí slušným chováním „vydobýt“ 
dřívější propuštění, ale někteří z nich studují na pastory a další žádají o převedení 
se stejným trestem do jiných argentinských věznic aby tam dál zvěstovali radost-
nou zvěst evangelia. Na takové vězení zasažené evangeliem se jezdí dívat delegace 
z celého světa.
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 Spojuji myšlenky ze dvou přednášek A.Vincenta:
Jak zahájit protiútok a Přijmete moc Ducha Svatého.  

Satan je nejen lhář a svůdce a pokušitel a… ale také zloděj. Jen si vzpomeňte 
kolik roků než jsme uvěřili nám ukradl, kolik příležitostí jsme „díky“ jemu nevy-
užili, promarnili. Jak nám vykrádá dědictví Cyrila a Metoděje, Jednoty bratrské, 
dědictví otců, kteří kvůli víře trpěli, emigrovali, dědictví M.J.Husa a dalších, kteří 
se odvážili jít pro své přesvědčení až na smrt. Je naší povinností to co nám ukradl 
získat zpět. 

Tak jako získal David od nepřátel vše co mu ukradli a ještě více! 
(1Sam.30.k.) David byl jak bojovníkem tak mírotvorcem. S Beršebou zhřešil teh-
dy, když měl být v boji. Bůh ho mnohokrát zkoušel, tak jako zkouší nás. Někdy 
prošel zkouškou někdy prohrál, např. když nechal spočítat své bojovníky. Nako-
nec je však v Písmu hodnocen jako král podle Božího srdce. O nikom jiném to 
nečteme. Proč asi? 

David byl většinou poslušný a trávil na modlitbách mnoho hodin. Nebyla to 
ztráta času ale předzvěst vítězství to prosté vylévání srdce před Bohem a doptává-
ní se Boha předem ohledně míru nebo boje. 

Máme-li my před sebou velmi závažná rozhodnutí doptáváme se vůbec Boha 
předem? Nebo až když se sami rozhodneme a pak voláme „Bože, pomoz, pomoz, 
podívej se do jakých problémů jsem se to dostal!“ Bude-li nám David příkladem, 
jak a kdy bojovat když je zapotřebí a jak být zase mírotvůrcem, získáme všechno 
zpět co nám Satan ukradl a ještě mnoho navíc! Co nám všem v tom boji schází? 

Průlom podobný tomu, který se stal učedníkům. Musíme získat sílu, mu-
síme být přemožení, pokřtění Duchem Svatým. Musíme získat  MOC DUCHA 
SVATÉHO, kterou sami od sebe nezískáme. Musíme být přemoženi něčím co 
vás samotné přemohlo. Učedníci teprve až po přemožení Duchem Svatým se stali 
evangelisty, dříve se jenom zaučovali. Takový průlom se dotkl všech částí jejich 
bytostí. Že máme strach? 

Každý má strach. I Ježíš v Getsemane ho měl, ale vzhlížel a doptával se 
předem svého Otce. Prázdný hrob byl vymodlen a předzvěděn již v Getsemane!!! 
Nedívejme se tak často jak velký, jak silný je ďábel, (jistě on takový je, podívejme 
se kolik lidí kolem nás mu podléhá a kolikrát my sami jsme mu podlehli), ale 
vzhlížejme na Pána a připomínejme si  jak velký  a mocný je Kristus!

Křest Duchem Svatým je úvodní zasvěcení. Naším úkolem i povoláním 
je být zprostředkovatelem, tj. vodičem. Bůh potřebuje nejen dobré vodiče, ale i 
přijímače. Nemáme proč se bát, ale být připraveni na zmocnění ke službě tam kde 
nás bude zapotřebí. Vítězného Krista si připomínejme nejen o Velikonocích a ne-
dělích, ale na každý den a před každým závažným rozhodnutím. Jsem přesvědčen, 
že i Česká Republika bude dříve či později mocně zasažena mocí evangelia.

(Autorem tohoto příspěvku je br. Karel Cuchal - děkujeme a těšíme se na další. A nejenom od něho)
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Přečetli jsme:

Na Kubě byl zatčen významný disident
Kubánský lékař Dr. Darsí Ferrer, který se věnuje péči o chudé a boji za 

lidská práva na Kubě, byl zatčen kubánskou státní bezpečností a hrozí mu osm let 
vězení. 

V březnu letošního roku vyslala synodní rada Českobratrské církve evange-
lické na Kubu tři své zástupce. Byli jimi faráři Bernard Martin, Jan Dus a me-
xický farář Reynaú Santiago. Tato skupina se s dr. Ferrerem setkala a velmi na ni 
zapůsobila práce, kterou on a jeho paní na Kubě konají. 

Farní sbor ČCE v Poličce vyzval křesťany k přímluvným modlitbám a zaslal 
osobní dopisy členům Poslanecké sněmovny ČR. Na tuto výzvu již reagoval mís-
topředseda sněmovny ing. Jan Kasal a poslal protestní list velvyslanci Kubánské 
republiky. Věříme, že další poslanci a poslankyně budou jeho příklad následovat.

(zveřejněno17.8.2009 na stránkách www.srcce.cz, do sborů odeslán i dopis staršovstva z Poličky)

 

Je třeba vyřešit vztah církve a státu, pak pokrok ve smlouvě
Kardinál Miloslav Vlk se domnívá, že pokrok ve věci dosud neratifikované 

česko-vatikánské smlouvy může nastat až poté, co se v České republice vyřeší 
otázka vztahu státu a církví. Řekl to včera v rozhovoru pro rádio Impuls. Hovořil 
o úpravě, která podle něho zužuje prostor svobody církve. „Tato novela nebo ten 
návrh úpravy tohoto leží stále na vládě,“ dodal.

Pokud jde o rovněž dosud neuzavřené majetkové vyrovnání s církví, je to 
podle něj otázka, která tíží nejen církev, ale i města a vesnice a celý stát. Návrh 
vyrovnání státu a církví se na poslaneckých lavicích objevil loni na jaře. V pro-
jednávání se ovšem nedostal dál než do prvního čtení. Skupina poslanců kolem 
Vlastimila Tlustého (zvolen za ODS) kritizovala to, že v zákoně není přesně uve-
den soupis nahrazeného majetku, a také postup, kterým se dospělo k výši finanč-
ní náhrady. Spolu s poslanci ČSSD a KSČM se jim podařilo prosadit přerušení 
projednávání této předlohy. Návrhem se zabývala i poslanecká komise, která ho 
letos na jaře nedoporučila ke schválení.

Česko patří mezi několik málo evropských zemí, které zatím neuzavřely 
mezistátní smlouvu s Vatikánem. Znění dokumentu, který upravuje působení 
římskokatolické a řeckokatolické církve v ČR, bylo podepsáno už v roce 2002, 
smlouvu ale zatím ratifikoval pouze Vatikán.

V České republice odmítla smlouvu ratifikovat sněmovna. Poslanci v roce 
2003 dospěli k názoru, že navržená dohoda je pro stát nevýhodná a narušuje rov-
noprávnost církví. Ve Vatikánu to vyvolalo rozčarování. I prezident Václav Klaus 
ale před lety podotkl, že smlouvu v dojednané podobě by nepodepsal, protože by 
podle něj dávala církvím příliš mnoho privilegií. Vlk ale zároveň letos v červnu 
vyjádřil přesvědčení, že Vatikán považuje znění smlouvy za dojednané a nevidí 
důvod na něm něco měnit. Česko by proto podle něj mělo smlouvu ratifikovat 
v její současné podobě.
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Podobně se vyjádřil i dnes. Podle Vlka se papež domnívá, že smlouva je 
dojednaná a bylo by dobré dokončit její ratifikaci v Česku. Jednání o smlouvě 
mezi Českou republikou a Vatikánem při zářijové návštěvě papeže Benedikta 
XVI. připraveno není. Podle Vlka ale není vyloučeno, že se tématu dotknou při 
svém setkání vatikánský státní sekretář kardinál Tarcisio Bertone a premiér Jan 
Fischer.

(zveřejněno 25.8.2009 na www.christnet.cz, celý rozhovor můžete najít na www.kardinal.cz)
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Řádky z Francie 

Neděle
Kdo zná poměry v Česku, kdo je zvyklý na nedělní výlet vyrazit do 

„Shopping Parku“ a ztrávit tam větší část neděle, bude ve Francii pořádně 
otrávený. Všehno je tu zavřené, až na pár trafik, nějaké to pekařství a obchody 
a bistra, která vlastní Turci nebo Arabové. Dokonce zůstává zavřena většina 
restaurací a dokonce i cukráren.

Velice mě to udivilo a potěšilo. V zemi, které je považována za silně levi-
covou, existuje neděle jako za starých časů (tedy alespoň v Bretani)! 

Připadá mi totiž skoro až nelidské, že prodavači supermartketů a za-
městananci všelijakých shopping center musí do práce v neděli. Vlastně úplně 
zbytečně. Nemohou si naplánovat jen tak třeba jít do kostela nebo prostě 
zůstat v neděli s rodinou. Myslím, že nedodržování neděle, která se stále více 
u nás stáva vlastně takovým všedním dnem, kdy jen nemusíme do práce, se 
musí projevit na celé společnosti. 

Jasný den odpočinku, vyhrazený a slavností, je velikou vymožeností a 
darem, který i otrokům v Izraeli jistě dával v každodení lopotě jasný bod, 
na který se mohli těšit. Když v žijeme po celý týden v podstatě ve stejném re-
žimu, beze změny, celý týden (práce, nákupy a zase nákupy a práce a je jedno, 
jestli je to práce doma či v zaměstnání), kde najdeme chvíli klidu a spočinutí, 
která je nezbytná pro každého člověka?

Měl bych ještě jeden postřeh. Nedělní bohoslužby ve Francii rozhodně 
netrvají jen hodinu. Ve sboru, do kterého jsem chodil, trvaly tak jeden a půl 
až dvě hodiny. A začínali mnohem později než u nás. Standardní začátek bo-
hoslužeb po celé Bretani bez ohledu na církev je v 10,30. Většinou se i po nich 
lidé spolu baví a skoro nikdo nikam nespěchá.

Láďa Zvolánek
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