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Sborový zpravodaj 
11/09  listopad 2009 

Verš na listopad
Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve 

víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. (1.Tesalonickým 4,14)

Úvodník
Máme před sebou poslední měsíc v církevním roce. 29.11. začíná Advent. 
Pro většinu západního světa tato doba už dávno přestala být obdobím ztišení 
a půstu, který připravoval křesťany na Vánoce a stala se obdobím konzumního 
běsnění. 

 Půst znamenal a znamená zřeknutí se všeho, co člověka odvádí od spo-
lečenství s Bohem. Půst je období, kdy věřící člověk směřuje k tomu, aby se 
jeho vztah k Bohu stal niternějším a intenzivnějším, zejména proto, aby radost 
i prožitek z velkého svátku, či spíše z úžasné události dějin spásy, kterou svátek 
připomíná, člověk mohl prožít nerušeně a naplno tak, aby to proměnilo jeho 
život.

 V dnešní době není shánění jídla problémem, který lidi zatěžuje a od-
vádí od Boha. To většině lidí v dřívějších časech zabíralo nejvíce času. Proto je 
půst spojovaný zejména s odříkáním se jídla.  Co však je tím  největším problé-
mem nás, lidí moderních a zaměstnaných, i poměrně bohatých?  Vždyť každý 
z nás je nesrovnatelně bohatší, než naprostá většina lidí na světě.

 Zkusme se ještě před Adventem zamyslet nad tím, kolik času věnujeme 
modlitbám, čtení Bible a společenství v církvi i rodině, a kolik času prosedíme 
před televizí, u novin, kolik ho věnujeme hraní počítačových her, brouzdání 
po Internetu, tlachání a jiné zábavě? Kde je většinu našich dnů naše srdce 
a naše mysl? Skládáme si dobrý poklad pro věčnost nebo harampádí pro den 
hněvu? Co by mělo být naším pravým půstem?

 Jaký bude ten náš letošní Advent? Zase bude „zabitý“ shonem,  grunto-
váním a blázněním, kterému podléhá svět kolem nás? A nebo to bude skutečná 
příprava na Vánoce?

.
 Ladislav Zvolánek, Merklín
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Narodil se Jakub a Emilka
Ve čtvrtek 15.10.2009 ve 4:05 hodin ráno se v klatovské nemocnici narodil 
Jakub Satke. Při narození  měřil 52 cm a vážil 3350 gramů.

Malému Jakubovi, ale stejně tak i celé rodině - t.j. Dorce, Honzovi, 
Kristýnce, Klárce a Kryštofovi - přejeme stálé Boží požehnání a pokoj do 
všech dalších dní, týdnů, měsíců, let, .....

Stejné přání máme i pro rodinu Mišterovu, která se 7.11. 2009 v 7,00 
ráno rozrostla o dceru Emilii. Ta měřila stejně jako Kuba 52 cm, ale pře-
konala ho alespoň váhou. Vážila 4250 gramů. 

Oznámení konání sborových shromáždění
V neděli 15.11.2009 se v Merklíně i v Přešticích uskuteční po bohosluž-
bách také mimořádná sborová shromáždění. Na těchto shromážděních 
budou členové sborů (samozřejmě ti s hlasovacím právem) rozhodovat 
o schválení či neschválení Dodatku č.2 k Dohodě o sdružení sborů - 
předmětem tohoto dodatku je dohoda o ukončení sdružení FS Merklín a 
FS Přeštice.

K tomu malý vysvětlující komentář. S myšlenkou rozdělení našeho 
sousboří přišlo přeštické staršovstvo v polovině července, kdy o ní infor-
movalo staršovstvo sboru v Merklíně. Základním motivem této myšlenky 
bylo to, že pro další růst obou našich sborů je třeba, aby každý z nich měl 
vlastního faráře. V přeštickém sboru růst začíná a pro sbor merklínský by 
měl vlastní farář jistě podobný přínos. Na této myšlence se obě staršovstva 
shodla už na prvním jednání 20.7. v Merklíně a tam už také jako ideální 
termín pro rozdělení zazněl přelom roku 2009/2010. 

Dále pak o tom jednala obě staršovstva odděleně na svých řádných 
i mimořádných sejitích. Ke společnému jednání došlo opět 29.9., tentokrá-
te v Přešticích, kde byl jako host přítomen i seniorátní senior br.f. Mar-
ván. Ten nám podal i potřebný jiný úhel pohledu a také nás upozornil na 
možná různá protivenství. 

Do jednání obou staršovstev to tak přineslo i to, že je vše třeba pečli-
věji formulovat a hlavně dát všemu také řádnou písemnou formu. Přeštic-
ké staršovstvo pak také (na popud staršovstva merklínského) vypracovalo 
potřebné písemné dokumenty - Dodatek o ukončení sdružení sborů, 
t.j. o rozdělení sousboří, a také návrh další spolupráce (včetně garancí 
pro merklínský sbor pro dobu, kdy bude administrován). 

Právě ta garance toho, že br.f. Satke (neboť ten bude administrací zce-
la jistě pověřen - info od br. Marvána) bude službu v merklínském sboru 
vykonávat i nadále ve stejném rozsahu, je velmi důležitá. Jsou samozřejmě 
i další věci, ke kterým je třeba při rozhodování přihlížet. Zanedbatelná 
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není otázka ekonomická (po dobu administrace Merklína by to však 
pro oba sbory znamenalo zatím pouze propad o příspěvek od Kdyně, která 
přechází do administrace domažlického sboru). Pro merklínské staršov-
stvo pak vyvstává i nutnost uvolnit farní byt. (Farář se shání těžko, a bez 
bytu by to ani nemělo smysl.) To samozřejmě přináší i nunost řešit bydle-
ní rodiny Zvolánkovy. Zde by bylo ideální pomoci jim najít bydlení někde 
poblíž, abychom se i nadále mohli těšit z jejich služby. 

A ještě jedna důležitá věc, která by neměla být zapomenuta. V dneš-
ní době už sbor nemůže být jen o tom „To udělá farář“, takže bychom 
při tom všem „počítání peněz“ neměli zapomenout ani na zvažování toho, 
kde a v čem je místo pro službu každého z nás. S tím souvisí i přemýšlení 
o tom, jak a kam má sbor směřovat. Chceme se rozvíjet a růst nebo nám 
stačí jen jakési zakonzervování a přežívání? 

V jednom malém sboru například uvažovali takto. Nejlepší bude, 
když se staneme kazatelskou stanicí blízkého velkého sboru. Stejně k nám 
nikdo nový nepřijde. Tak si tu klidně v pohodě a bez starostí dožijeme a až 
všichni umřeme, bude ten velký sbor mít užitek z prodeje našeho sborové-
ho domu ...

A ještě myšlenka. Je původně zajisté od nějakého klasika, ale já ji 
velmi často slýchal na Radosti od Marty M. „Kdo nechce hledá důvody 
a kdo chce, hledá způsoby“. 

(Oto Tichý, Merklín)

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

Liturgický kalendář:
1.11. - 21. NEDĚLE PO SV. TROJICI (LITURGICKÁ BARVA BÍLÁ)
Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. (Římanům 12,21)
8.11. -  22. NEDĚLE PO SV. TROJICI ( LITURGICKÁ BARVA ZELENÁ)
Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy! (2.Korintským 6,2)
15.11. -  23. NEDĚLE PO SV. TROJICI (LITURGICKÁ BARVA ZELENÁ)
Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý 
dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré, či zlé. (2.Korintským 5,10)
22.11. -  POSLEDNÍ NEDĚLE CÍRKEVNÍHO ROKU (LITURGICKÁ BARVA BÍLÁ)
Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. (Lukáš 12,35)
29.11. - 1. NEDĚLE ADVENTNÍ (LITURGICKÁ BARVA FIALOVÁ)
Aj, král tvůj přijde tobě spravedlivý a spasení plný. (Zachariáš 9,9 K)
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Judaismus: 
 14. CHEŠVAN 5770 -  13. KISLEV 5770
V tomto měsíci není žádný větší svátek (kromě každoměsíčního Roš cho-
deš) ani postní den. Proto v krátkosti něco o historii judaismu:
 Podle tradice je zakladatelem judaismu Abraham a jeho potomci 
Izák a Jákob (počátek 2.tisíciletí př.o.l.). Vznik židovského náboženství se 
však datuje do období odchodu Židů z egyptského zajetí,  tedy přibližně 
do 13. století př.o.l., kdy podle Bible obdržel Mojžíš na Sinaji Desatero 
přikázání. 
 Zásadními zlomy v historii bylo vytvoření Davidova království 
(kolem r. 1000 př.o.l.) a vybudování Jeruzalémského Chrámu Šalamounem 
(r. 960 př.o.l.) Jeho dvojí zboření, první v r.587 př.o.l. vojsky babylonské-
ho krále Nabuchodonozora a druhé v r. 70 o.l. Římany, mělo za následek 
vznik rozsáhlé židovské diaspory po celém světě. 
 Od 1.století o.l. se pak namísto Chrámu stávají centrem duchovního 
života jednotlivé synagogy. Židovské osídlení dnešního území Čech a Mo-
ravy se datuje přibližně do 8. století o.l., někteří badatelé přisuzují židov-
ský původ knížeti Sámovi, první písemné zmínky jsou však až z 10. stole-
tí. 
(vyvětlivka: o.l. = občanský letopočet. Tak označují židé křesťanský letopočet. 
Počítání letopočtu podle judaismu je jiné)
(Informace a zajímavosti v tomto oddílu čerpáme z internetových stránek federace 
židovských obcí ČR - www.fzo.cz)

Historický kalendář:
17.11.1917  Velká řínová socialistická revoluce: V Petrohradě proběhl státní 

převrat. Oddíly bolševiků obsadily sídlo vlády Zimní palác. 
Po revoluci se dostali k moci bolševici v čele s V.I. Leninem.

8.11.1620  bitva na Bílé hoře porážka stavovského povstání
noc z 9.11. na 10.11.1938  
 Křišťálová noc (prootižidovský pogrom v Německu, Sudetech 

a části Rakouska)
10.11.1483  narodil se Martin Luther    
12.11.1989  papež Jan Pavel II. svatořečil na Svatopetrském náměstí ve Vati-

kánu Anežku Českou
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13.11.1393  zemřel Matěj z Janova, předchůdce Husovy reformace
15.11.1670  zemřel Jan Amos Komenský
17.11.1939  nacisté zavřeli české vysoké školy, 9 studentů popravili a několik 

tisíc poslali do koncentračních táborů. 
17.11.1989  Sametová revoluce. Na Václavském náměstí se konala studentská de-

monstrace. Následný pokojný průvod Prahou byl na Národní třídě 
zastaven komunistickou policií a příslušníky Veřejné 

                     bezpečnosti. Ti studenty bili obušky. Zhruba 500 lidí bylo zraněno.
24.11.1571  zemřel Jan Blahoslav
24.11.1572  zemřel John Knox, skotský reformátor
29.11.1947  Valné shromáždění OSN přijalo rezoluci o rozdělení Palestiny 

na dva státy: židovský a arabský. Rezoluce ukončila britskou správu 
nad tímto územím a zároveň odstartovala izraelsko palestinský kon-
flikt. 

Akce v listopadu, aneb co připravujeme a kam jsme zváni:

• V Merklíně a v Přešticích proběhnou sborová shromáždění. Datumy 
apod. ve zvláštních oznámeních.

• 20.11. (pátek) bude mít program na biblické hodině br.farář Adam 
Balcar z Nového Města pod Smrkem. Téma - Jan Kalvín a církevní 
politika. Bratr farář dorazí pravděpodobně i s rodinou, pokud to bude 
možné, přijede ve čtvrtek a odjede v sobotu. Chtějí si prohlédnout Mer-
klín i okolí. 

• Začal nácvik letošní vánoční hry. Pokud by se někdo z vás rád zapojil, 
stačí kontaktovat někoho od Zvolánků. Tam je centrum a motor celé 
přípravy.

• Blíží se termín internetové aukce střediska diakoie Radost. Sledujte 
sborová ohlášení a případně i www.aukce.diakoniecce.cz.

• 1. adventní neděli se zcela jistě bude konat tradiční adventní zpívání. 
Čas a místo konání (Přeštice nebo Merklín) budou včas oznámeny.

• 8. 11. 2009: Mezinárodní den modliteb za pronásledovanou církev. Již 
poněkolikáté vyhlašuje Světová evangelikální aliance Mezinárodní den 
modliteb za pronásledovanou církev, letos na 8. listopad. Spojme se s 
křesťany po celém světě v modlitbách za pronásledované bratry a sestry 
a připomeňme si utrpení věřících, aby nebyli zapomenuti ani opuštěni. 
Více na stránkách www.kmspraha.cz

• 14. 11. 2009: Delirious? ve Vídni. Poslední koncert populární britské 
chválicí skupiny poblíž českých hranic v rámci jejího rozlučkového 
turné History Makers. Bližší informace (německy): www.athletesinacti-
on.at

Akcí v blízkém i dalekém okolí je zcela jistě víc a tak sledujte pozvánky 
v ohlášeních i na nástěnkách.
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Středisko diakonie Radost
Diakonická aukce na www.aukce.diakoniecce.cz ve dnech 26.11. - 2.12. 

Středisko Radost bude mít v tomto týdnu svou první on-line aukci. 
Nabídka předmětů aukce je široká - umělecká díla. dárkové předměty 
(ruční výroba uživatelů služeb střediska) a jiné cenné věci, které stojí za 
to mít doma. Vánoce se blíží a nákup dárků v diakonické aukci může být 
dobrá cesta, jak obdarovat své známé a zároveň přispět na dobrou věc.

Výtěžek z aukce bude použit ve prospěch uživatelů střediska radost, 
konkrétně na rekonstrukci denního stacionáře v Soběkurech, jehož služby 
využívají především lidé s autismem.

Děkujeme vám všem, kteří jste přispěli nějakým předmětem a také 
vám všem, kteří se do aukce zapojíte vysokými příhozy. 

(Bc. Štěpánka Nozarová, ředitelka střediska)

Info o předvánočních a vánočních akcích CDS (Centrum den-
ních služeb)
• 12.11. - Do CDS v Merklíně přijedou pracovníci ZAK TV a udělají 

si u nás den v dílnách. Naši klienti je budou učit tkát na stavech, 
odlévat svíčky a vyrábět keramiku. To vše budou natáčet a vznikne 
z toho krátký dokument.

• 30.11. - Na náměstí v Merklíně se bude rosvěcovat vánoční strom. 
Při této příležitosti budeme opět vystupovat s naším představením 
„Narození Ježíše“. Budeme též prodávat svařáček, medovinu a 
zdarma bude teplý čaj. Budeme rádi, když rodiče, kteří se nebojí, si 
s námi zahrají na herce, případně si zazpívají koledy.

• 1.12.(2.12.) - Speciální škola bude pořádat Mikulášskou nadílku, 
na kterou jsme pozváni i my. Přesné datum bude ještě upřesněno.

• 3.12. - Pojedeme do redakce ZAK TV v Plzni, kde pro naše CDS 
připraví další mikulášskou nadílku.

• 13.12.(?) - Bude se konat Benefiční koncert v katolickém kostele ve 
Staňkově. I tam budeme vystupovat s naším vánočním představe-
ním.

• 19.12.(?) - Uskuteční se tradiční Adventní koncert v merklínském 
evangelickém kostele. Tam budete mít poslední možnost ke shléd-
nutí našeho představení.

Všichni jste srdečně zváni k účasti na všech akcích, a to pokud možno 
i k té aktivní!

(zaměstnanci CDS Merklín
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Speciální škola Merklín
V letošním školním roce běží ve škole  se souhlasem zřizovatele a krajské-
ho úřadu III. ročník Kurzu pro doplnění vzdělání poskytované Základní 
školou speciální. 

Škola otevírá opět dva kurzy. Kurz denní a kurz večerní. Náplní 
kurzu je doplnění základů vzdělání žákům, kteří nezískali základy vzdě-
lání při plnění povinné školní docházky nebo povinnou školní docházku 
neabsolvovali. Podrobnější informace dostanete u ředitelky školy.

Denní kurz pro doplnění základů vzdělání mohou navštěvovat klien-
ti do 26 let věku.

(www.specialniskolamerklin.cz) 

Z historie 

K minulému povídání o působení br. Martina Lupáče v Klatovech přidá-
váme  jako malé historické dokreslení několik zajímavých dat.

1414 – 22.9. uvalení interdiktu Janem XXIII. na Klatovy za porušení 
kanoistického práva (Jan Malík)
1415 – drobná regionální válka katolické šlechty (Vilém Jan z Rýzmberka 
na Skále) proti královským městům
22.7.1419 – stoupenci husitského hnutí provedli útok na předměstský 
velký klášter dominikánů, který stál nad dnešními Rybníčky. Ten, spolu 
s přilehlým kostelem, zcela zbořili. Tím skončila nadvláda Němců ve měs-
tě; náboženským převratem byla rozehnána stará latinská škola.
1424 – 20.6. vojsko Plzeňského landfridu se neodvážilo zaútočit na opev-
něné Klatovy a tak vypálili předměstí a několik vesnic
1426 – vévoda Jan Bavorský vpadl na Klatovsko a porazil husity u Klatov
1433 – podíl Klatov na obležení Plzně
1436 – konfirmace (potvrzení) městských práv Klatovům Zikmundem
1438 – Klatovy v opozici proti nástupu Albrechta Habsburského na trůn
1449 – Klatovy se kloní k poděbradské jednotě
1457 – návrat dominikánů do Klatov
1459 – Řehoř Krajčí – zakladatel Jednoty bratrské v Klatovech
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24.4.1547 – po bitvě u Mühlberku, kde Karel V. za pomoci Ferdinanda 
I. porazil protestantská německá knížata. Král Ferdinand I, jako poku-
tu za odboj, odebral městu všechny statky obecní a královské majestáty. 
Zároveň nařídil městu zaplatit pokutu 6000 kop míšenských. V roce 1549 
mohlo město odkoupit zpět zabavené statky. Na pokutu a odkoupení si 
muselo půjčit od bohatých měšťanů 6000 kop míšenských
1620 – za to, že město nebude vypáleno a vydrancováno, bylo povinno 
přijmout posádku císařského vojska. Obyvatelstvo muselo snášet násilí 
žoldnéřského vojska bez praktické obrany.
1625 –po bitvě na Bílé hoře, za stavovský odboj byl městu opět zkonfisko-
ván veškerý majetek špitálský, obecní i zádušní. Městu byla zabrána cla, 
mýta a platy z domů, dvorů, chalup, pivovarů a masných krámů.
1626 – hromadná konverze občanů Klatov na katolickou víru
1628 – majetek města byl navrácen, ale 28.10.1628 byl zkonfiskován ma-
jetek královského rychtáře Daniela Korálka. Císař Ferdinand II dal tento 
majetek plukovníku Marradotova vojska Martinu de Huertovi na úhradu 
vojenských vydání. Město utrpělo značné ztráty na daních.
1636 – příchod Tovaryšstva Ježíšova do Klatov (jezuité); založeno Klatov-
ské gymnasium
1773 – zrušení jezuitského řádu a zabavení jeho majetku
1876 – zahájení novostavby gymnázia, kolaudace židovské synagogy
1935 – dostavěn Husův dům Jednoty Českobratrské
1944 – 17.11. velký transport klatovských židů do koncentračních táborů
1948 – 1989 – budování socialismu. Za oběť padla spousta domů v hraze-
ném městě a bylo ještě mnoho dalších nenávratných škod.
(toto a mnohé další, včetně zajímavých podrobností najdete na Klatovských strán-
kách mistra Drobka)
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Biblické otazníky
Na tomto místě by se měla začít objevovat nová rubrika, jejímž cílem je 
zodpovídat některé biblické a věroučné otázky, které se objevily např. 
během biblických hodin. Otázky, na jejichž zodpovězení nebylo dost času.

Do budoucna budou odpovědi zpracovány osobou teologicky mno-
hem vzdělanější než já, ale protože tento člověk byl nyní zaneprázdněn na-
rozením syna Jakuba (hádejte kdo to je), připadlo napsání první odpovědi 
mně. Je to tedy spíše jakési mé vlastní hledání odpovědi na otázku „Jak to 
ten Ježíš vlastně myslel?“ Snad v tom najdete i něco pro sebe. Osobně si 
přeji, aby se zrovna tato rubrika stala spouštěčem komunikace mezi autory 
zpravodaje a jeho čtenáři. A teď již vzhůru na podobenství o nepoctivém 
správci. 

(Oto Tichý, Merklín)
Lukáš 16, 1-9
Svým učedníkům řekl: Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvi-
nili, že špatně hospodaří s jeho majetkem. Zavolal ho a řekl mu: „Co to o tobě 
slyším? Slož účty ze svého správcovství, protože dále nemůžeš být správcem.“ 
Správce si řekl: „Co budu dělat, když mne můj pán zbavuje správcovství? Kopat 
nemohu, žebrat se stydím. 
 Vím, co udělám, aby mne někde přijali do domu, až budu zbaven správ-
covství!“ Zavolal si dlužníky svého pána jednoho po druhém a řekl prvnímu: 
„Kolik jsi dlužen mému pánovi?“ On řekl: „Sto věder oleje.“ Řekl mu: „Tu je 
tvůj úpis; rychle sedni a napiš nový na padesát.“ Pak řekl druhému: „A kolik jsi 
dlužen ty?“ Odpověděl: „Sto měr obilí.“ Řekl mu: „Tu je tvůj úpis; napiš osmde-
sát.“ 
 Pán pochválil toho nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Vždyť synové 
tohoto věku jsou vůči sobě navzájem prozíravější než synové světla. Já vám pra-
vím: I nespravedlivým mamonem si můžete získat přátele; až majetek pomine, 
budete přijati do věčných příbytků. 

Ježíšovo podobenství o nepoctivém správci je jedním z mnoha těch, 
která bychom mohli označit jako provokativní. Jenže zatímco některá 
nám nemají proč vadit (Samařan pro nás není ničím odporným, tak proč 
by nás mělo nadzdvihnout jeho milosrdenství) a jiná strávíme s myš-
lenkou na ideálního křesťana (návrat ztraceného syna), tak zrovna tento 
Lukášův text je to, co každého poctivého křesťana spolehlivě  rozpálí do 
běla. Vždyť ten správce je zcela jasný podvodník! A on nejenže vyvázne 
bez trestu, ale dokonce je pochválen. Praxe běžná ve světě (a nejen v tom 
dnešním), ale u Ježíše? Tohle přeci nemůže být příklad, podle kterého se 
máme řídit. Vždyť Bůh po nás chce něco zcela jiného.
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Pánem v tomto podobenství (stejně jako v mnoha jiných) je zcela jistě 
myšlen sám Hospodin. A ten by přece neprohlásil toho správce za prozí-
ravého proto, že mu rozkrádá (dnes bychom řekli “tuneluje”) jeho hos-
podářství. On je zde takto označen proto, že ovládá některá umění, která 
bychom si měli my i celá církev osvojit. A protože žijeme ve světě, je zde 
hlavní postavou podivný podnikatel nejspíš právě proto, abychom neměli 
snahu se od světa oddělit nějakou zdí a abychom si nemysleli, že od těch 
venku nemůžeme nic odkoukat.

První umění, kterému bychom se měli naučit, je umění důvěry, 
umění neškatulkovat a nesoudit lidi předem. Tak jako ten správce, který 
ke svým „obchodním partnerům“ přistoupil bez jakýchkoli předsudků 
a dal jim tak možnost dělat věci dobré či špatné. Stejně tak i Bůh při-
stupuje k nám. Vždyť kdyby se řídil tím, co o nás ví, myslíte že by nám 
dal do správy svůj poklad – evangelium? A církev, tedy i my, má zrcadlit 
alespoň něco z této Boží důvěry k lidem. 

( Redakční poznámka -  Boží nestrannost - myslím, že není v podobenství 
na prvním místě. Pán nakonec správce vyhodí /což by znamenalo peklo/ - ale on 
je zachráněn, budoucnost si zajistil jinak. Je to dobré poukázání na Boží nestran-
nost, ale myslím, že z podobenství nějak nevyplývá. -J.S.)

Druhé umění je pak to, abychom brali vážně, když nás Pán varuje, 
případně přímo vyslovuje soud. Máme brát všechna Jeho slova zcela vážně 
a také podle nich hned jednat. Ten nepoctivý správce si při hrozbě výpo-
vědi také neřekl, že „nic se nejí tak horké“, a začal jednat, aby si zajistil 
dobrou budoucnost. Stejně tak i dnešní podnikatelé dokáží reagovat na in-
formace velice pružně (byť zdroje jsou leckdy velmi podezřelé). A církev, 
která má k dispozici Pánovo pravdivé slovo jen čeká. To Pánovo: „Nyní 
je čas příhodný, nyní je čas spásy“ církvi a tedy i nám nějak nedochází. 
Jen se potom divíme, že ty slíbené velké věci pořád nepřicházejí. Naději 
na dobrou budoucnost si ale opravdu nelze vysedět v kanceláři (správce) 
nebo v kostele (my).

Dalším správcovým uměním je to, že k zajištění své budoucnos-
ti nechce zakonzervovat dosavadní stav, ale snaží se vybudovat si něco 
nového. „Vím, co udělám, aby mne někde přijali do domu, až budu zbaven 
správcovství.“ A tak se dluhy nesnaží vymáhat, ale alespoň jejich část 
odpouští. Chce se tedy zajistit odpuštěním, milosrdenstvím. Tady si asi 
mnozí řeknou, že jemu se to odpouštělo, když to bylo z cizího. Jenže když 
odpouštíme my, z čího majetku to je? Celá země i vše na ní patří Hospodi-
nu. A on také ustanovil co je dobré a co zlé. V podobenství je tak vlastně 
řečeno: „Milí křesťané, učte se odpouštět! Zajišťujte svou budoucnost 
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milosrdenstvím, protože jen tak bude dokonalá.“ Kdo by pak přesto chtěl 
správce stále soudit (ostatně on se odpouštěním dluhů připravoval i o část 
své mzdy, tedy svého majetku), ať se podívá ke golgotskému kříži. Tam je 
to napsáno zcela jasně. “Tu je tvůj úpis, jsi dlužník, jsi hříšník, ale já ten 
dluh zcela ruším tím, že jej přibíjím na kříž.” 

Tím posledním uměním, k jehož osvojování nás toto podobenství 
vede, jsou slova z poslední věty.  „I nespravedlivým mamonem si můžete 
získat přátele; až majetek pomine, budete přijati do věčných příbytků“. 

Majetek je velmi špatný pán, ale dobrý sluha. Když se naučíme 
používat majetek pro službu milosrdenství, uděláme tak jeden velký krok 
na cestě k zaslíbeným věčným příbytkům. A co víc, alespoň někteří z nás 
pak dostanou už za tohoto života od Pána nazpět mnohem víc. 

Bohu za to dík!

Sborový život v říjnu:
• V neděli 4.října se část přeštického sboru zúčastnila slavnosti Dí-

kůvzdání za úrodu v partnerském sboru v Nittenau. Ohlasy jsou od 
pochvalných až po nadšené...

• Několik členů našich sborů se v úterý 6.října vydalo do Plzně, kde 
v budově sboru ECM na Lochotíně proběhlo setkání Středoevrop-
ského centra misijních studií. Jak název napovídá, nebylo to až tolik 
o praxi (byť bratr od františkánů mluvil velmi aktuálně o jejich 
právě v Plzni probíhající misijní akci), ale spíše o tom studiu. Mne 
osobně pak velmi oslovilo slovo br.f. Vokouna, který na příkladě ob-
rácení Kornelia (10. kapitola knihy Skutků) ukázal nutnost toho, že 
dříve než půjdou křesťané obracet pohany, měli by se obrátit sami.

• Zda byl někdo na Dnech důvěry v Brně netuším. Ale že se uskuteč-
nila cesta dětí na Dětský církevní den do Marktredwitz, to vím jistě. 
S nafukovacím balónkem odtamtud dělá Ondra doma rozruch ještě 
dnes.

• Na studijní setkání Coeny do Českého brodu se od nás asi nikdo ne-
dostal. Ovšem instalaci ses. Renaty Šilarové ve sboru ČCE v Teplé, 
jsme si v neděli 18. října ujít nenechali. Bylo to spojené i se slibem  
staršovstva a také s rozloučením s nyní již vlastně emeritním fará-
řem Milanem Satkem. Celé setkání bylo zakončeno mnoha rozho-
vory při občerstvení, a ač trvalo několik hodin, bylo moc pěkné. 
Zkrátka požehnané. A abych nezapomněl,ses. Šilarová vás všechny 
moc pozdravuje!

• Poslední akcí, na kterou se někteří z nás chystali bylo „Šumavské 
shromáždění“ v Klatovech v neděli 25. října. Nemoci apod. však 
naše plány narušily, takže snad budeme mít alespoň zvukový zá-
znam.
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Kdyně na Šumavě
Narozeniny v měsíci listopadu oslaví
Dana Janečková  Kdyně  4.11.1936
Bohuslava Voborová  Kout na Šumavě  6.11.1929
Marie Kovaříková  Všeruby  11.11.1935
Richard Spath  Kdyně  13.11.1919
Anna Hynková  Starec  23.11.1920
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva (výběr nejdůležitějších)
• Oprava kanalizace zatím neproběhla (firma nemá čas...).
• 8.listopadu přijede do sboru sestra farářka Daniela Grollová Zapletalo-

vá - uvažuje o službě ve sboru. Poslouží kázáním, proběhne rozhovor 
se staršovstvem. Přijede s manželem a dcerkou, zdrží se od soboty do 
pondělí.

• Odpověď od Správní rady personálního fondu - záležitost vrácení pře-
platku bude projednána se synodní radou, o výsledku jednání bude sbor 
informován.

• Příští setkání staršovstva - 11.11.09 v 18 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 listopad
1.11.    br.f. Vokoun
8.11.    ses. Grollová
15.11.  br.f. Šoltész
22.11.  br. Zvolánek
29.11.  br.f. Grendel
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Merklín
Narozeniny v měsíci listopadu oslaví:
Eva Nováková Klatovy  1.11.1964
Vlastislav Kroupa Holýšov  10.11.1930
Zdeňka Kokošková Merklín  16.11.1926
Václav Štich   Horušany  17.11.1938
Jana Šalomová Merklín  30.11.1962

Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva (výběr nejdůležitějších)
• Setkání se zúčastnili i pozvaní zástupci přeštického staršovstva (br. 

Francouz a br. Bořík). Byla zopakována situace a důvody k rozdělení 
sousboří a podán návrh harmonogramu tak, aby k rozdělení mohlo 
dojít již k 31.12.2009.

• V nejbližší době svolat sborová shromáždění, která by měla schvá-
lit dohodu o ukončení sdružení sborů. Br.f. Satke podá rezignaci 
v obou sborech a následně v Přešticích svolají sborové volební shro-
máždění, na kterém by br. Satke byl zvolen za faráře už pouze Přeš-
tického sboru. Merklínský sbor by byl od 1.1.2010 administrován 
(z Přeštic) a uvolňuje se mu tak prostor pro hledání vlastního faráře. 
Br. Francouz přečetl text návrhu dohody o spolupráci po rozdělení 
sousboří - je v ní i garance toho, že br.f. Satke bude i v rámci admi-
nistrace odvádět v merklínském sboru stále stejný rozsah práce.
V následující diskuzi nedospělo staršovstvo k jednoznačnému ná-
zoru. Definitivní rozhodnutí padne na příštím řádném staršovstvu. 
Do té doby podrobně prostudujeme předložené návrhy smluv a také 
připravíme text pro inzeráty o tom, že náš sbor hledá nového faráře.

• Jana Šalomová vypracovala ekonomický přehled chodu sboru za 
posledních pět let.

• Administrace sboru ve Kdyni od 1.1.2010 definitivně přechází do 
Domažlic.

• Projednáno vyhlášení několika sbírek - bude průběžně uskutečňo-
váno při nedělních shromážděních.

• Na jednání staršovstva 30.10.2009 odsouhlaseno svolání sborového 
shromáždění na neděli 15.11.

• Příští jednání staršovstva v pátek 13.11.2009 od 19,00 hod.
Témata na přímluvy  
 naši nemocní, oprava kostelní věže (omítka, okapy), misie mezi 

dětmi a mládeží, služba dětem a mládeži, služba veřejnosti, služba 
Diakonie Radost. 
V tuto chvíli je nesmírně důležité se modlit za budoucí směřování 
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Přeštice
Narozeniny v měsíci listopad oslaví
Anna Marie Mišterová Přeštice  6.11.1998
Věra Boříková Dolce  7.11.1978
Jitka Jíchová   Trnčí  18.11.1944
Jiří Špaček   Klatovy  24.11.1959
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!
Zprávy ze staršovstva (výběr nejdůležítějších)
• Osamosatnění sborů – dle náhledu staršovstva osamostatnění sborů 

neohrozí žádný ze sborů sousboří, naopak – umožní jejich další roz-
voj, minimálně pro to připraví podmínky. Byl připraven předběžný 
harmonogram osamostatnění a bude vypracován dodatek k „Doho-
dě o sdružení sborů“ a návrh Smlouvy o spolupráci mezi FS ČCE 
v Přešticích a FS ČCE v Merklíně (již hotovo a předloženo k posou-
zení merklínskému staršovstvu).

• Pastorační pracovník – staršovstvo obdrželo časový snímek práce 
pastoračního pracovníka

• Víceúčelová budova – v přípravách se pokračuje, máme k dispozici 
projektovou studii, staršovstvo s ní souhlasí

• Administrace – br.senior ujistil starší na společném setkání star-
šovstev v Přešticích dne 29.9.2009, že k předání administrace Kdyně 
do Domažlic dojde nejpozději ke konci roku, čeká se na vyjádření 
domažlického staršovstva.

• Podněty pro konvent - ekon. krize by neměla uškodit žádnému sbo-
ru – PF by měl být polštářem, který udrží platy farářů – měl by být 
bez navýšení (krize je i u dárců !)  - max. nárůst 4 násobek propadu 
!!!

• Potáborové setkání (Merklín) – pravděpodobně 23.1.2010.
• Souhlas s využitím pomoci JJ na balkon i na obnovu WC v 1.patře
• Příští setkání staršovstva – bude určeno.

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 listopad 
1.11.    br. Francouz
8.11.    br.f. Satke
15.11.  br.f. Satke
22.11.  br.f. Satke
29.11.  br. Tichý
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Přečetli jsme:

Shromáždění Diakonie  
Benešov, 17. 10. 2009 – Setkání, které jedná o životě a práci Diakonie 
ČCE, se konalo v sobotu 17. října ve středočeském Benešově. Shromáždě-
ní Diakonie se zúčastnilo na šest desítek členů správních a dozorčích rad 
středisek i ústředí Diakonie ČCE.

Shromáždění zahájil biblickým úvodem synodní senior ČCE Joel 
Ruml, přítomné pozdravil také člen synodní rady Pavel Prosek. V prů-
běhu dopoledne zaznělo několik referátů: Miroslav Erdinger se ohlédl 
do minulosti a pohovořil o tom, jak Diakonie ČCE vznikala. Současný 
ředitel Diakonie David Šourek potom naopak předložil účastníkům vizi 
výhledu práce Diako-nie pro léta příští. Pozornost vzbudil svým příspěv-
kem na téma Diakonie a církev také farář ČCE Karel Šimr.

Po polední přestávce byl prostor pro diskusi nad možnými změnami 
v Řádu diakonické práce i obecný rozhovor o Diakonii, jejím poslání a 
výhledech do budoucna. 

(www.diakoniecce.cz)

...1989...Exodus...2009...
K výročí pádu totalitních režimů pořádala Českobratrská církev 

evangelická v týdnu od 14. 10. do 18.10. 2009 vzpomínkovou akci pod 
názvem ...1989...Exodus...2009... 

Několikadenní program, k němuž se do Prahy sjeli zástupci více než 
deseti křesťanských církví ze sedmi evropských zemí byl zakončen v ne-
děli 18. 10. slavnostní ekumenickou bohoslužbou v kostele U Salvátora v 
Praze.

Součástí oslav byl také pochod z německého velvyslanectví v Praze 
k památníku obětem komunismu na Újezdě, kde promluvil Olbram Zou-
bek a poté účastníci pochodu pokračovali na Nároční třídu, k památníku 
17. listopadu. Vzpomínkový pochod byl ukončen večerním požehnáním 
faráře Svatopluka Karáska v kostele u Martina ve zdi.

„Období totality bylo v naší části Evropy jevištěm, na němž se 
odehrávaly tragédie na kterém současně hledali svou cestu jednotlivci i 
skupiny a společenství, jimž byla blízká témata spravedlnosti a svobody“, 

řekl synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml. 
V církevních řadách byly podle něj výrazné postavy, které v té době uměly 
upozornit na nebezpečí, i jedinci, kteří pokušení podlehli a s režimem se 
zapletli.
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(www.srcce.cz, 22.10.2009) 

Šéf ústavního soudu Rychetský nazval Boha největším zločin-
cem 

Předseda Ústavního soudu České republiky Pavel Rychetský uvedl 
v rozhovoru uveřejněném v nejnovějším vydání podnikatelského týdení-
ku Profil, že Bůh je největší zločinec. Na otázku redaktorky, kde se stala 
chyby, že probíhá tolik soudních sporů, Rychetský uvedl:

„Já tvrdím, že je to důsledek druhé světové války, holokaustu. Ev-
ropský systém hodnot byl především systém křesťanský. Může někdo věřit 
v Boha po tom, co šly miliony lidí do plynu a on nezasáhl?“ 

A dodává: „Základem křesťanské víry je víra v to, že Bůh je všemo-
houcí - ale pokud to tak je, tak je Bůh největší zločinec. Proto se rozpadl 
systém hodnot, protože byly plynové komory.“

Celý rozhovor si můžete přečíst v týdeníku Profil. 
(www.christnet.cz, 25.10.2009)

Lutherova společnost uvede knihu Luteráni v Českých zemých 
v proměnách staletí

Lutherova společnost při příležitosti 492. výročí začátku Luthero-
vy reformace církve (31. října 1517) a připomínky 526. výročí narození 
Martina Luthera (10. listopadu 1483) zve na slavnostní prezentaci knihy 
Luteráni v Českých zemých v proměnách staletí, jejímiž autory jsou Jiří 
Just, Zdeněk R. Nešpor, Ondřej Matějka, autor předmluvy Petr Hlaváček 
a spolupracovníci na textu závěrečné kapitoly Martin Grombiřík a Jaro-
slav Kratka.

Luterské církve dnes tvoří významnou součást celosvětové ekumé-
ny. Původní reformní hnutí, které započalo ve Vitemberku vystoupením 
zbožného augustiniánského mnicha Martina Luthera a v následujících 
desetiletích a staletích pronikavým způsobem proměnilo život společen-
ství lidu Kristova, našlo ohlas také v Čechách a na Moravě. Přestože se 
zde nikdy nestalo dominantním jevem, v určitých dějinných obdobích 
výrazně ovlivňovalo konfesní a kulturní klima zemí v srdci Evropy. 
Předkládaná publikace se pokouší přiblížit dějinné zvraty, jimiž stoupenci 
učení Martina Luthera od jeho vzniku až do současnosti u nás procházeli 
i vnitřní proměny tohoto společenství a je prvním novodobým pokusem o 
jejich shrnutí vůbec.
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Knihu vydává Lutherova společnost za laskavého finančního přispě-
ní Česko-německého fondu budoucnosti, organizace Martin-Luther-Bund 
se sídlem v německém Erlangen, Evangelické teologické fakulty Univerzi-
ty Karlovy v Praze, Evangelické církve augsburského vyznání v ČR a dal-
ších drobných dárců. V úterý 10. listopadu 2009 v 18.00 hod. v Lutherově 
síni při chrámu sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském.

(www.krestandnes.cz, 26.10.2009)

Nórsky kňaz nahradil tradičné cirkevné piesne popovými hit-
mi

Hitmi z oblasti populárnej hudby nahradil nórsky kňaz tradičné 
cirkevné piesne počas nedeľňajšej bohoslužby. S piesňami typu Sunday, 
Bloody Sunday od rockovej skupiny U2 chce nórsky duchovný moderni-
zovať odkaz kresťanskej cirkvi a nájsť cestu k mladým ľuďom.

„Texty niektorých produktov populárnej hudby, ako sú napríklad 
piesne Lauren Hillovej, Boba Dylana, Johnnyho Casha a skupiny U2, 
sú vhodné na propagáciu kresťanských ideí a preto by ich bolo potrebné 
využiť aj na tento ušľachtilý cieľ,“ povedal kňaz Ole Jakob Löland agen-
túre Reuters.

Reakcia prevažnej väčšiny členov nórskej luteránskej cirkvi na 
Landovu iniciatívu bola pozitívna, ale našli sa aj negatívne hlasy. Podľa 
jedného zo starších návštevníkov kostola v Oslo bola kňazom celebrovaná 
bohoslužba s popovými hitmi „bláznivá“.

(www.krestandnes.cz, 21.10.2009)

A na závěr jeden potěšující ohlas
V nedávné době jsme v rubrice o histori uveřejnili část vzpomínek 

prof. Trojana na jeho působení ve Kdyni. Honza Satke poslal zpravodaj 
k nahlédnutí a přišla mu tato odpověď:

Milý bratře faráři,
s chutí a užitkem jsme si přečetli Zpravodaje a budeme rádi, když k nám 
bude docházet i nadále. Jsme příjemně překvapeni, jak se zmíněné tři 
sbory projevují. Rozhodně nejsou ospalé, leccos se děje, leccos 
se chystá. Prostě byla to povzbuzující četba.
S pozdravem Jakub a Karla Trojanovi
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Pro naše zamyšlení - Lidé nejvíce věří rádiu a armádě, nejmé-
ně odborům a církvím

Češi nejvíce důvěřují rádiu, televizi a armádě, naopak nejméně od-
borům a církvím. Vyplývá to ze zářijového průzkumu Centra pro výzkum 
veřejného mínění (CVVM). Rádiu důvěřuje 67 procent dotázaných,  televi-
zi a armádě shodně 62 procent. Důvěře nadpoloviční většiny respondentů 
se těší i policie s 51 procenty. V případě soudů a tisku je to již těsně pod 
padesátiprocentní hranici - věří jim 49 procent.

Zatímco ale důvěra v policii, armádu i soudy roste, důvěryhodnost 
médií v očích veřejnosti podle CVVM spíš zvolna klesá, rádio a televize 
však přesto zůstávají na špičce žebříčku. Dříve CVVM zahrnovalo rádio, 
rozhlas i tisk pod jeden pojem - média. Už několik let se ale ptá na každý z 
těchto sdělovacích prostředků zvlášť.

„U všech můžeme od března roku 2007 pozorovat mírně klesající ten-
denci v důvěře veřejnosti, přičemž tato tendence je nejzřetelnější v případě 
tisku, u něhož poslední šetření poprvé zaznamenalo podíl důvěřujících 
menší než padesátiprocentní,“ uvedli autoři výzkumu.

Z průzkumu rovněž vyplývá, že neziskovým organizacím věří 43 pro-
cent dotázaných, tedy stejně jako bankám. V případě bank je ale na rozdíl 
od neziskových organizací ještě vyšší podíl těch, kteří jim nevěří - bankám 
nedůvěřuje 50 procent respondentů, zatímco v případě neziskových organi-
zací je to jen 38 procent.

Nejméně důvěryhodnými z uvedených institucí jsou podle dotáza-
ných odbory, jimž věří 36 procent lidí,  a církve, kterým podle CVVM 
důvěřuje 28 procent.

(ČTK 22.9.2009)

Neodpustím si tu nejprve několik jedovatých otázek: O čem tento výzkum důvěry-
hodnosti vlastně svědčí? Svědčí to o tom, jak jsou círve špatné, jak špatně konají 
své dílo a že by to měly vlastně zabalit, protože o ně nikdo nestojí? To je ostatně 
zcela zřejmý cíl už několik let trvajícího informačního tlaku proti církvím.
  Pravda je možná někde trochu jinde. Možná, že tato čísla v případě 
církví (a i odborů) nakonec ukazují na to, že lidé věří raději pěkným lžím a drbům 
a nemají rádi, když jim někdo říká nepříjemnou pravdu a pokládá znepokojivé 
otázky, či se přímo dotýká jejich soukromé představy o nich samých? Není vlastně 
ta důvěra v církve ještě příliš vysoká? Neukazuje právě těch 28% důvěry spíše 
na to, že ještě neneseme evangelium lidem patřičně důrazně, že ještě pořád dbá-
me spíše na svůj obraz v očích veřejnosti a ne dost na svůj obraz v očích Božích? 
O čem vlastně svědčí to, že lidi věří sdělovacím prostředkům tolikrát usvědčeným 
ze lží a podávání zjednodušujících a zavádějících informací?
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A je tu ještě jedna věc k zamyšlení: lidí, kteří se hlásí k některé z křesťan-
ských církví je podle sčítání lidu tak kolem 10%. Těch 18% navíc představuje 
1,8 miliónů lidí možná hodně otevřených pro slyšení radostné zvěsti evangelia. 
Tito lidé důvěřují círvím vzdor znevažujícímu a tendenčnímu přístupu většiny 
sdělovacích prostředků k církvím a ke křesťanství vůbec, a přes desítky let proticír-
kevní propagandy.

Neměli bychom přemýšlet o tom, kdo tito lidé jsou a jak je oslovit spíše než 
o tom, jak se dělat hezkými v očích většiny ostatních, kteří o nás zatím nestojí 
a nevěří nám? Nakonec by to mohli být právě oni, kteří vzbudí důvěru a zájem 
třeba v dalších 10% lidí.

LZ

Řádky z Francie

Locronan – město, kde se čas zastavil 
(alespoň na první pohled)

O tomto místě jsem se dočetl v průvodci. Bylo tam pár fotografií, které 
vypadaly slibně. Tak jsem tam naplánoval jedno zastavení na mé cestě 
kolem celé Bretaně zpět do Čech. A musím říci, že jsem nelitoval ani já, 
ani moji kamarádi. 
 Městečko Locronan leží kousek od srdce střední Bretaně 
Quimperu. Leží v kraji, který hodně připomíná naši Českomoravskou 
vysočinu až na to, že je z každého většího kopce vidět moře. Vjezd 
připravil první a jediné nepříjemné překvapení v podobě placeného 
parkoviště. Pak už jsme se jen divili.
 Vstoupili jsme do žijícího renesančního města. Nevím, jakým 
zázrakem se zachovalo město s kostelem, který má své počátky 
v 11. století. V každém případě se těžko popisuje genius loci, který na 
vás tady dolehne. Všechno je na první i druhý pohled renesanční, jen 
život v městečku je moderní. Není to žádný skanzen, je to živé město, 
přesto však úplně čistě zachované ve své podobě někdy ze 15. století, 
kdy velice zbohatlo na výrobě plátna pro lodní plachty. Je úžasné prožít, 
že se do dnešní doby přenesl a zachoval duch doby jeho největší slávy. 
Skoro na každém kroku očekáváte jezdce na koni, vznešeného šlechtice 
nebo renesančního pobudu… A v kostele cítíte těch skoro 1000 let které 
jsou vepsány do jeho základů i výzdoby.
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 Jedna věc je tu třeba proti podobným místům jinde ve Francii 
nebo třeba v Itálii úžasná. Nějakým zázrakem se tu všichni turisté 
rozptýlí a vy můžete vychutnávat tento skvost bez toho, aby vám 
někdo šlapal na paty nebo vás rušil hlasitým hovorem nebo křikem.. 
To ostatně platí pro celou Bretaň-i v plné sezóně najdete i na těch 
nejvyhlášenějších místech možnost v klidu prožívat jejich nádheru.
 Tentokrát jsem neodolal a připojuji několik obrázků. Až se 
mi podaří dát dohromady svoje vyprávění o Bretaňských kostelech, 
a městech, přijďte se podívat. Je to něco, ce se nedá slovy dost dobře 
krátce popsat.


