
– 1 –

Sborový zpravodaj 
04/09  duben 2009 

Verš na duben
Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil. 

(Koloským 2,14)

Úvodník
Velikonoce, které jsou bezprostředně před námi, jsou znamením pro všechny lidi 
na světě. Jsou znamením, které každý rok více než jakýkoli jiný církvení svátek hlásá: 
Je tu Církev Kristova. Je tu společenství lidí ve všech místech světa, ve všech náro-
dech a ze všech společenských vrstev, které dodnes spoléhá na Spasitele, který se dal 
dobrovolně umučit strašnou smrtí na kříži. Ještě více, než na Jeho smrt spoléhá na 
Jeho Vzkříšení. On opravdu vstal z mrtvých. Pán Ježíš Kristus opravdu vstal z mrt-
vých, svou smrtí smrt přemohl a nám, kteří jsme byli v moci smrti, daroval život. 
Je to život, který ani smrt těla nepřemůže. Nechápu, jak někteří mohou Jeho Vzkří-
šení zpochybňovat a ještě si říkat křesťané. Apoštol Pavel přece jasně vyznal: „Pokud 
Kristus nevstal z mrtvých, jsme my, křesťané, nejubožejší z lidí!“. Já, a doufám že i 
ty, mohu uprostřed temnot a zmatků tohoto světa vyznat spolu s Jóbem: JÁ VÍM, ŽE 
MŮJ VYKUPITEL JE ŽIV A JAKO POSLEDNÍ SE POSTAVÍ NA MÝM PRA-
CHEM. I KDYBY MI KŮŽI SEDŘELI, AČ ZBAVEN MASA, UZŘÍM BOHA! 

Ladislav Zvolánek, Merklín

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

Liturgický kalendář:
5.4. - KVĚTNÁ NEDĚLE (LITURGICKÁ BARVA ČERVENÁ)
Syn člověka musí být vyvýšen, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. 
(Jan 3,14-15)
9.4. - ZELENÝ ČTVRTEK (LITURGICKÁ BARVA BÍLÁ)
Památku způsobil předivnými skutky svými milostivý a milosrdný Bůh. 
(Žalm 111,4 K)
10.4. - VELKÝ PÁTEK (LITURGICKÁ BARVA ČERVENÁ)
Bůh tak miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, 
nezahynul, ale měl život věčný. (Jan 3,16 K)
12.4. - VELIKONOČNÍ NEDĚLE (LITURGICKÁ BARVA BÍLÁ)
Kristus řekl:“Byl jsem mrtev - a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hro-
bu. (Zjevení 1,18)
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13.4. - VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ (LITURGICKÁ BARVA BÍLÁ)
Jak bych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu dobrotivost v zemi živých? 
(Žalm 27,13)
19.4. - NEDĚLE QUASIMOGODENITI (LITURGICKÁ BARVA BÍLÁ)
Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého 
milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 
(1.Petrova 1,3)
26.4. - NEDĚLE MISERICORDIAS DOMINI (LITURGICKÁ BARVA BÍLÁ)
Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Moje ovce slyší můj 
hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. (Jan 10,11.27-28)

Judaismus: 
7.NISAN 5769 - 6.IJAR 5769
15.NISAN(9.DUBEN) - 22.NISAN(16.DUBEN) - SVÁTKY PESACH 
(z Bible známe jako Velikonoce)
Letos se s těmi našimi i kalendářně kryjí. 
Tyto svátky jsou natolik rozsáhlé a tradic a zvyků je tolik, že by jejich 
popis vydal na jedno samostatné  číslo našeho zpravodaje. Proto uvedu jen 
několik zajímavostí:

ČTYŘI JMÉNA SVÁTKU PESACH 
odrážejí jeho různé aspekty, které spoluvytvářejí mozaiku prvního ze tří 
biblických poutních svátků roku 
chag hapesach  – svátek překročení, souvisí s poslední z deseti  
    egyptských ran
chag hamacot  – svátek macesů (nekynutého chleba), symbolika  
    vyjití z Egypta
chag hacherut  – svátek svobody, osvobození z egyptského otroctví
chag haaviv   – svátek jara, hospodářský charakter svátku.

Macesy připomínají východ z Egypta, který se udál v takovém spěchu, že 
nebyl ani čas nechat těsto vykynout. Urychlený odchod z Egypta odráží 
hlubokou víru vycházejících. Víru ve šťastný konec jejich putování pouš-
tí, do které vstoupili vedeni Božím poslem, Mojžíšem. Maces ovšem také 
symbolizuje prostotu a pokoru, opak přetvářky a „nafoukanosti“ kynutého 
těsta (chámec), které symbolizuje náš jecer hárá (špatný sklon člověka).
Dny pesachu  
S východem hvězd předvečer svátku pesach hledáme ve svém domě 
chámec, 14.nisanu přes den se prvorození postí tzv. půst prvorozených 
na památku jejich záchrany při desáté egyptské ráně. Patnáctého začíná 
vlastní svátek.
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První dva dny se pořádají slavnostní sederové večeře (slovo seder zname-
ná v hebrejštině „řád“ a tato večeře má po staletí svůj ustálený průběh). 
Poslední dva dny jsou spojeny s rozdělením Rákosového moře a jeho 
přechodem.

Na šabat, který připadá na svátek pesach, se kromě Tóry čte i kniha 
Píseň písní (šír haširim). Podle židovské tradice je tato píseň alegorickým 
vyjádřením vztahu Izraele k Bohu  (v knize jsou oba zastoupeni milencem 
a milenkou).

(Informace a zajímavosti v tomto oddílu čerpáme z internetových stránek federace 
židovských obcí ČR - www.fzo.cz)

Historický kalendář:
8.4.1861 - Protestanský patent - zrovnoprávnění církví
 

Akce v dubnu, aneb co připravujeme a kam jsme zváni:
• V úterý 7.4. od 16,00 bude v přeštickém sboru miniseminář s 

Karlem Šimrem o sborovém PR (Public Relations – komunikace 
s veřejností, budování veřejného vědomí o sboru)

• V pátek 10.4. v 16,00 začne v Plzni, U Branky, veřejné nonstop čtení 
bible. (pořádá několik plzeňských církví včetně Židovské obce), 
Čtení by mělo trvat tři dny - podle zájmu aktivně čtoucích. Během 
čtení bude možno zakoupit Bibli 21 za zaváděcí cenu 150,- Kč.

• V neděli 12.4. proběhne ve všech sborech naší církve sbírka na Jero-
nýmovu jednotu.

• Po bohoslužbách na velikonoční pondělí (13.4.) bude v merklín-
ském sboru beseda s korejským misionářem br. Lee, zakončena 
bude společným obědem.

• Česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví v Je-
ruzalémě (ICEJ) pořádá v dubnu v Praze několik akcí zaměřených 
na problematiku antisemitismu, které vyvrcholí  v neděli 19.4. Po-
chodem  dobré vůle  (ve 13,30 ze Staroměstského náměstí) a násled-
ným shromážděním „Všichni jsme lidé“ (od 15,00 ve Valdštejnské 
zahradě).

• V pátek 24.4.2009 od 18,00 bude v merklínském sboru přednáška 
k 500. výročí narození Jana Kalvína.

• Ve dnech 30.4. - 1.5. proběhne v Jáchymově seznamovací pobyt 
pro nezadané křesťany (organizuje br. Zoubek z Kraslic).
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Noviny z Radosti
Dovolte, abych se v tomto čísle ještě jednou vrátila k tématu hospo-

daření a financování střediska. Jednak proto, že ne ke každému se tyto 
informace dostali na výročním sborovém shromáždění, a také proto, že je 
k tomu příhodná doba, neboť se uzavírá účetní rok, finančně plánujeme 
na rok další, přicházejí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí 
(dále jen MPSV), apod.

Středisko Radost je církevní nezisková organizace, tedy není zřízena 
státem a na státu závislá. To mimo jiné znamená, že středisko nemá šanci 
svůj provoz ufinancovat pouze díky státním dotacím, ty by zdaleka nesta-
čily na pokrytí nákladů střediska. Proto další získávání zdrojů je nutnou 
součástí naší činnosti. Získávání zdrojů se cizím slovem říká fundraising.

Fundraising je systémová činnost jejímž výsledkem je získávání fi-
nančních či jiných prostředků na činnost organizace. Oslovovanými dárci 
bývají jednotlivci, firmy, nadace, státní úřady, orgány místní nebo krajské 
samosprávy, orgány EU. V rámci fundraisingu lze též pořádat benefiční 
akce, prodávat výrobky nebo služby.

Největší zdroje finančních prostředků – příjmy střediska (vybrané 
položky):
• dotace od MPSV 43%
• příjmy od obcí a měst okolí Merklína, Klatov a Sušice eventuálně 

další západočeského kraje  4 % dále pak Plzeň a Praha
• vlastní sociální činnost – tzn. peníze od uživatelů, které využívají 

sociálních služeb střediska 34% (služby jsou placené)
• dary finanční a materiálové od jednotlivců a firem 1% , prodej vý-

robků 2%
• dotace na mzdy lidí s postižením (zaměstnanci dílen) od Úřadu 

práce 4%
Celkem výnosy střediska: 14 871 000 Kč

Náklady střediska (vybrané položky)
• mzdy a odvody 58%
• energie 8%, pojistné 1%, služby 7%, materiálové náklady 11%
• opravy a údržba budov a automobilů 1%, odpisy majetku a budov 

7%
• příspěvky Ústředí Diakonie 2%
Celkem náklady střediska: 15 623 000 Kč

K účetnímu rozdílu dochází díky odpisům, které činí 1 040 000 Kč.
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Veškeré rekreace a jiné zájmové aktivity uživatelů  si hradí sami uživate-
lé nebo jejich rodina dle skutečné výše nákladů. 

Podrobněji se s ukazateli hospodaření můžete seznámit ve výroční zprávě, 
která vyjde na přelomu května/června. 

K tomu, aby středisko Radost byla stabilní, životaschopná rozvíjející se 
organizace, musí neustále zkvalitňovat své služby, umět odpovídat na po-
ptávku, ale také mít dostatek peněz. Proto každý, byť sebemenší finanční 
nebo materiální příspěvek je pro nás dar, který mnoho znamená.

Za vaší laskavost a štědrost předem děkujeme. 
Rádi bychom vás chtěli ujistit, že na Radosti budete kdykoliv vítání, 
proto nás můžete přijít navštívit, posedět s šálkem kávy nebo čaje 
a blíže se seznámit s naší činností.  
Co nového na Radosti
Chtěli bychom všechny pozvat na měsíc s Radostí. Jedná se o pásmo pu-
tovní výstavy spojené s prodejem. Klienti centra denních služeb Merklín 
a denního stacionáře Soběkury budou vystavovat své obrazy, ručně tkané 
výrobky (koberce, pokrývky na polštář, předložky, ubrusy aj.), keramiku, 
ruční papír, malované plátěné tašky, různé druhy svíček apod. Kromě 
obrázků budou všechny vystavované předměty určené k zakoupení. 
Bude možno prohlédnout si kroniky a fotky Radosti.

Kdy a kde:

5. – 8. května v domě kultury v Holýšově
18. – 20. května v domě kultury v Horšovském Týně
1. – 7. června na zámku v Merklíně
V Merklíně je tato výstava a prodej spojená s dalšími akcemi. Během 
týdne (od 1. do 5.) je přislíbena návštěva ZAK (západočeské aktuality 
– regionální televizní vysílání stanice Prima), kteří natočí krátký televizní 
dokument. V sobotu 6. 6. proběhne program pro veřejnost – vystoupe-
ní uživatelů střediska Radost, ukázky historického šermu a jako hosté 
vystoupí Základní škola Merklín se svým tanečním a pěveckým vystoupe-
ním. 
Dále pak bude po celou sobotu probíhat den otevřených dveří centra 
denních služeb (CDS) v Merklíně, denního stacionáře v Soběkurech  
a domečků na Radosti. Všichni jste srdečně zváni k prohlídce našich 
prostor, v dílně CDS si pak můžete zkusit i něco utkat. Připravené bude 
i malé občerstvení.
Je nutné připomenout že právě 6. a 7. 6. probíhá merklínská pouť.  



– 6 –

Kdyně na Šumavě
Narozeniny v měsíci dubnu oslaví
Alena Krátkochvílová  Kdyně  4.4.1982
Anna Mlezivová Kout na Šumavě 6.4.1922
Josef Jahn  Všeruby 17.4.1932
Karel Papež Kdyně 25.4.1938

Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva (výběr nejdůležitějších)
• Staršovstvo oznámí Správě personálního fondu, že statutu misijního 

místa v příštích dvou letech nevyužije. 
• Personální fond fond v roce 2009 platit nebudeme - máme přeplatek 

40.000,- Kč, který se pokusíme získat zpět.
• Zakoupena elektrická sekačka.
• Dar od JJ musí být vyčerpán a vyčerpání doloženo do června 2009. 

Jinak je třeba zažádat o prodloužení termínu.
• Příští setkání staršovstva - termín bude domluven.

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 duben
5.4.  Květná neděle  br. f. Vokoun
12.4. Velikonoční neděle br. f. Šoltész (VP)
19.4.      bude domluveno
26.4.     bude domluveno
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Merklín
Narozeniny v měsíci dubnu oslaví:
Michaela Zvolánková Merklín 1.4.1995
Anežka Kohoutová Chotěšov 16.4.1930
Marie Wiedlová Losiná 18.4.1935
Jaroslav Oulík Kloušov 19.4.1951
Jaroslav Nejedlý Stod 20.4.1939
Anna Jindřichová Buková 21.4.1938
Josef Šefčík  Radost 22.4.1952
Hana Zvolánková Merklín 29.4.1993

Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva (výběr nejdůležitějších)
• Sbírka na pomoc Mongolům vynesla celkem 2.300,- kč - výtěžek byl 

odeslán na účet diecézní charity Plzeň, materiální pomoc (potraviny 
a hygienické potřeby) odvezeny do plzeňské charity.

• Z ÚCK info o zadržení pachatele zpronevěření 10 miliónů - byla 
zajištěna větší část finančních prostředků (hotovost, byt a další mo-
vité věci) - vše je dále v šetření - o dalších výsledcích budou sbory 
informovány průběžně.

• Pastorační pracovník - žádost podána, konkrétní podmínky budou 
po jednání synodu v červnu 2009.

• Příprava na Velikonoce - bohoslužby, úklid, dopis atd.
• Budeme se snažit začínat bohoslužby včas a obnovíme pravidelné 

zvonění.
• Po bohoslužbách bude možnost osobních modliteb s někým ze star-

ších sboru (zatím br. Tichý a br. Zvolánek).
• Požádáme ředitelku Speciální školy diakonie v Merklíně o zprávu o 

činnosti - příště nutno dodat už na výroční sborové shromáždění.
• Příprava akcí, brigád apod. na duben.
• Příští setkání staršovstva v pátek 1.5.2009 od 19,00 hod.

• Pokračuje sbírka na opravu kostelní věže a protože ne každý z vás 
se dostane v neděli na naše bohoslužby, rozhodlo staršovstvo, že je 
možné přispívat i formou převodu určité částky přímo na účet na-
šeho sboru - 218922032/0300 - pro rozlišení platby určené na opravy 
uvádějte variabilní symbol 1931.

• Stejnou formou je možné platit i salár, případně jiné dobrovolné 
příspěvky a dary - pro tyto platby uvádějte variabilní symbol 2009.

• Pokud by pro někoho z vás bylo snažší posílat platbu složenkou, 
ozvěte se prosím na některý z uvedených kontaktů.
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Témata na přímluvy  
 naši nemocní, oprava kostelní věže (omítka, okapy), misie mezi 

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

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

   (1. a 4. neděle s vysluhováním Svaté večeře Páně)
Rozpis bohoslužeb na duben
5.4.   Květná neděle  9,00 br.f. Satke
9.4.   Zelený čtvrtek 19,00 pašije
10.4.  Velký pátek  19,00 br. Zvolánek
12.4. Velikonoční neděle 9,00  ses. Mišterová (zkušební kázání),  
     VP br.f. Satke
13.4.  Velikonoční pondělí 9,00 br. Lee (korejský misionář)
19.4.     9,00 br.f. Satke
26.4.     9,00 host

Sborový život v březnu:
• Ve všech třech sborech proběhla výroční sborová shromáždění.
• V Merklíně jsme zorganizovali sbírku peněz i věcí materiálních 

na pomoc Mongolům - celkovou zprávu za seniorát najdete na 
www.chrast.evangnet.cz

• V Přešticích byla dne 10.3. beseda o hospicovém hnutí v našem kraji 
(pořádal přeštický sbor s přešickým střediskem charity).

• V Merklíně 13.3. beseda o Darwinovi - zajímavé informace nám 
přinesl br. Zvolánek.

• 20.3. v Merklíně setkání se členy PO křesťanské služby (přijeli br. 
Šoltész a br. Šimr) - snažili jsme se definovat co děláme a jaké jsou 
případné další možnosti. Uvnitř sboru služba funguje i bez orga-
nizace celkem dobře, směrem ven je třeba zjistit potřeby (např. lze 
podle toho zohlednit i úpravy zahrady atd.)

• V neděli 22.3. odpoledne jsme vyrazili do Klatov na Celošumavské 
shromáždění, které pravidelně pořádá KS Klatovy. Tentokrát mělo 
shromáždění evangelizační charakter, ale slovo br. Pospíšila ze sboru 
BJB v Teplé mocně zasahovalo všechny přítomné. 
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Přeštice
Narozeniny v měsíci dubnu oslaví
Zdeňka Boříková Újezd 10.4.1923
Mirija Francouz Přeštice 13.4.1939
Eva Švihlová Přeštice 17.4.1946
Jaroslav Lang Přeštice 26.4.1956
Všem blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Zprávy ze staršovstva (výběr nejdůležítějších)
• Hlavním tématem výstavba nové modlitebny. 
• Proběhla konkrétní jednání se SR  přímo v Přešticích, nyní známe 

požadavky a máme cca 1 rok na zpracování všeho potřebného.
• Příští setkání staršovstva ve středu 15.4.2009 od 19,15 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 duben 
5.4.   Květná neděle  9,00 br. Francouz
9.4.   Zelený čtvrtek 19,00 pašije (Merklín)
10.4.  Velký pátek  18,00 br. f. Satke
12.4. Velikonoční neděle 9,00  presbyter (zkušební kázání),   
    VP br. f. Joel Ruml 
13.4.  Velikonoční pondělí 9,00 br. Lee (korejský misionář) 
 Merklín
19.4.     9,00 br. Tichý (br. Cuchal)
26.4.     9,00 br. f. Satke
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Z merklínské historie
Původ vzniku jména obce zůstane asi trvale nevysvětlen. Augustin Sed-
láček, autor rozsáhlého díla „Hrady, zámky a tvrze království českého“ 
uvádí, že Merklín dostal své jméno od osobního jména Merkla, 
„kteréž jest německou obměnou buď jména Marek nebo Markvart“. 
 Josef Erhart, někdejší dlouholetý tajemník merklínského obecního 
úřadu, autor dosud nejsoustavnějšího díla o historii Merklína, „Kroniky 
města Merklína“, odvozuje název od osobního jména Mertlin, poněm-
čeného na Merklin. O dalších úvahách v tomto směru není třeba dále 
pokračovat.

Doba vzniku protestantství 
Jaké poměry zavládly v tomto ohledu na faře merklínské, vysvítá ze 
stížnosti Jiřího, faráře chudenického, podané Ondřeji Pešinovi, arciknězi 
Týna Horšovského, o chování se faráře merklínského Jana Knora. (Ar-
cibiskupský archiv Recepta ab.a. 1568, opis v zemském archivu). Udává, 
že tento farář merklínský se nepořádně chová, že totiž lidu podává pod 
obojím způsobem, že se oženil (lotr kolovečský že ho oddal), katolickým 
kněžím v kázáních že svatokupcův přezdívá a arcibiskupem pražským  že 
se říditi nechce a stěžovatele že lotrem jmenuje. Doporučuje tedy, aby byl 
biřici a holomky spoután, odveden a potrestán tak, jako loni se rovněž 
merklínskému faráři Jiřímu, synu Královcovu ze Dnešic, stalo.
(čerpáno z pramenů na www.merklin.cz - zájemcům o historii lze vřele doporučit 
zejména Kroniku města Merklína z r. 1924)

Přečetli jsme:
Bibli se dostalo nového čekého překladu. Bible, překlad 21. století, 
zkráceně Bible 21, je určena současné generaci českých čtenářů. Dnes byla 
představena na tiskové konferenci v Praze. Bible 21 přináší, podle hlavní-
ho překladatele Alexandra Fleka, nadčasové poselství v současném, čtivém 
jazyku. 
Vyjde před velikonocemi a ode dneška je také volně dostupná na 
www.bible21.cz

Bible 21 bude dostupná ve všech knihkupectvích (kamenných i interne-
tových) ve třech různých variantách. Představení nové bible proběhne v 
rámci non-stop čtení o velikonočních svátcích.
(www,christnet.cz, 1.4.2009)
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V terezínské Malé pevnosti se v pondělí 30.3. setkali prezident České 
republiky Václav Klaus, prezident Státu Izrael Šimon Peres a litoměřický 
biskup Jan Baxant.
 Izraelský politik navštívil národní hřbitov, kde uctil památku více 
jak 35 tisíc Židů, kteří zde zemřeli. Vprůběhu 2. světové války terezínem 
prošlo na 150 tisíc Židů, z nichž většina našla smrt ve vyhlazovacích tábo-
rech nacistů.
(www.christianpost.cz, 1.4.2009)
Doporučujeme:
• V březnu letošního roku spustila vysílání internetová televize 

HOPETV (na adrese www.hopetv.cz) - provozovatelem je Církev 
adventistů sedmého dne, vysílá nonstop zpravodajství, reportáže, 
publicistické pořady, hudbu a také živé přenosy bohoslužeb.

• Zkuste i vysílání Křesťanské televize TV7. Na adrese www.tv7.cz si 
můžete vybrat ze dvou kanálů, zpravodajského a hudebního.

Krize
Asi půl roku je slovo „krize“ ústředním tématem celosvětového zájmu. 
Nejsem odborník na krizi dnešního formátu, jen pozoruji a snažím se 
pochopit. Nechci zde ani analyzovat, radit, nechci ani komentovat, chci se 
jen trošku zamyslet.

Myslím si, že současná krize světové ekonomiky vznikla jednoduše 
tak, že levné půjčky umožnily lidem nakupovat kde co a především věci 
nepotřebné k životu, nadstandartní, drahé a luxusní. Na dluh se dala kou-
pit exotická dovolená, vánoční dárky, zbytečný televizor, kuchyňský robot, 
boty, auto, byt, dům továrna a dokonce i virtuální záměr... 

Tato skutečnost roztočila kola průmyslu a obchodu do expanze 
nekontrolovatelného optimismu. Koupěschopnost zákazníků nutí výrobu 
chrlit produkty, k tomu potřebuje lidskou sílu, ta se musí platit, životní 
úroveň roste, a lidé? Mají mnoho důvodu ke spokojenosti, ale spokojeni 
nejsou, chtějí ještě víc a stejně si ničeho neváží. Foťák nestačí dobrý, musí 
být nejlepší a obměna vynikajícího za nejlepší je záležitostí nikoliv roků, 
ale dnů.

V biblické knize Genesis je popisována situace lidstva, kdy byly 
ekonomika a možnosti na vrcholu. Jednota společnosti byla velice silným 
ekonomickým motorem a jejich možnosti se zdály neomezené.

Záměr postavit vysokou věž byl i pro jednu z prvních generací lidí 
reálným cílem. Vyráběli pálené cihly, asfaltové lepidlo...  rozvinutá ekono-
mika, plno pracovních míst... další příležitost rozvoje.
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V Bibli čteme: „ I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové 
lidští budovali. Hospodin totiž řekl - Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. 
A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou schopni ustoupit od ničeho, co si 
usmyslí provést.“ (Genesis 11.5-7)

   V čem byl problém? „Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si 
usmyslí provést.“ Jinými slovy nebudou vědět, kdy přestat a nikdy nebu-
dou mít dost. A Bůh udělal jednoduchou věc: zmátl jim řeč tak, že
se nedomluvili a byla krize.

   Dnešní krize se mi ve světle staré biblické události jeví podobně. 
Ale jen podobně, a to v tom, že ani dnešní člověk nemá dost. Mluvíme 
o krizi, která vznikla pouze a jen tím, že dluh nelze dluhem vytloukat do-
nekonečna, což na rozdíl od dnešních politických lídrů věděla každá selka 
ještě v polovině minulého století. 

První lidstvo po zmatení jazyků při stavbě věže od záměru upustilo 
a rozptýlili se každý svou cestou, dnes  se lidstvo snaží neustoupit od zá-
měru a naopak se sjednotit v úsilí zachovat příjemný život na dluh. Pán 
Bůh v Babylonu zvedl prst a ukázal, že umění spokojit se s tím, co mám, 
ještě neznamená likvidaci nebo životní krizi. Naopak rozehnání lidstva 
mělo za důsledek růst civilizace a rozšíření lidstva po zemi. Podobně Bůh 
jednal s první církví, když se Boží novozákonní lid moc nechtěl rozejít 
kázat evangelium do světa, Bůh způsobil pronásledování (krizi), církev se 
velice rychle rozutekla a evangelium se šířilo.

   Zkusme si představovat (a pusťme svoji fantazii na procházku), co 
si asi tehdejší lidé říkali, jak hořekovali, jak komentovali svoji současnost, 
co si mysleli, čeho se báli, čemu nerozuměli ...

To byl jeden úhel pohledu na krizi - „nevím, kdy mám dost“.
(Opsáno ze zpravodaje české redakce TWR - Anténa, autor Aleš Bartošek - 

dál pak pokračuje pohled druhý a třetí, vše velmi zajímavé a dobré k přemýšlení, 
i když třeba nesouhlasíte)
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Proč ateistům přispívat na reklamu?

Před časem i v českých médiích proběhla zpráva, že byla na 800 londýn-
ských autobusech, londýnském metru a pak také ve Španělsku vylepena 
ateistická reklama následujícího znění: „Bůh pravděpodobně neexistuje, 
tak se přestaňte strachovat a začněte si užívat života.“
 Jejím objednatelem byla Britská humanistická asociace, vůdčí ate-
istická organizace ve Velké Británii která zároveň dostala štědrou pod-
poru od současného „velekněze“ atheismu, evolučního biologa Richarda 
Dawkinse. Zájem o podporu této protikřesťanské kampaně byl tak obrov-
ský, že se nakonec vybralo několik desítek tisíc liber a kampaň mohla být 
mnohem masivnější, než organizátoři plánovali.
     Někoho to snad může překvapit či šokovat, ale příspěvek 50 liber na 
tuto kampaň zaslala i jedna křesťanská organizace – šlo o křesťanský 
think-tank Theos. Jeho ředitel Paul Woolley, který mě před nedávnem 
prováděl britským parlamentem, přijal totiž tuto kampaň veskrze kladně. 
Řekl, že nápisy „povzbudí lidi k tomu, aby se zamyslili nad nejdůležitější 
otázkou, jakou si mohou v životě položit“.
 Vzhledem k tomu, že se lidé Bohem převážně nezabývají a otázky 
ohledně víry si spíše nekladou, nemohli nám i podle mě ateisté udělat 
lepší službu. V moři lhostejnosti provokují lidi k zamyšlení. Díky. Jen více 
takových. Kampaň možná měla za cíl pomoci nám křesťanům uvědomit 
si, jak ubohý život vlastně žijeme, ale obávám se, že se mine účinkem.
     Samotný slogan kampaně je ale hodný zamyšlení. Někteří skalní ateisté 
zuřili, že tam není jasně řečeno, že „Bůh není“. Kdyby ale vypustili slovíč-
ko pravděpodobně, naprosto by se intelektuálně znemožnili, protože se to 
nedá ani filosoficky ani vědecky nijak dokázat. Aby mohli dokázat neexis-
tenci čehosi, museli by být vševědoucí, což nejsou. Museli si tedy nechat 
zadní vrátka - agnosticismus. Je rovněž zajímavé, že v pohledu ateistů je 
víra v Boha neslučitelná s užíváním si života a je naopak provázena iracio-
nálním strachem. To něco vypovídá o tom, jaký obraz o křesťanství mají a 
musím přiznat, že s tímhle obrazem bychom přeci jen mohli něco udělat. 
Ježíš přišel abychom měli život a měli ho v hojnosti. Přišel, abychom se 
konečně mohli stát tím, kým nás Bůh chce mít – skutečnými lidmi. Naše 
evangelium se ale někdy až příliš orientovalo na to jak lidi připravit na 
smrt, než na život teď a tady.

Jiří Unger, Tajemník České evangelikální aliance

 



– 14 –



– 15 –

Pampadadá!
Věřím, že jste celý měsíc přemýšleli, zda se ve zpravodaji zase objeví 
hudební koutek... A je tady! Téma pro tento měsíc budou chvály.
Už se o nich trochu psalo minulý měsíc. Je to prazáklad křesťanské 
muziky, hned vedle nářků. Aneb projděte si žalmy :) S velkou 
pravděpodobností zjistíte, že spousta písniček, které se zpívají při 
biblických hodinách nebo které prostě znáte, vycházejí z žalmových 
textů.
Chvály se říká soudobým písním, které mluví o Bohu nebo 
zpívaným modlitbám. Většinou jde o písně, které Boha oslavují, 
kterými si jejich autoři (a potažmo my) připomínají Boží velikost, 
lásku... A také písně, kterými děkujeme. Široký záběr - a tak je to dobře.
Společenství ve chválách je důležité a užitečné. Člověk si mnohem 
intenzivněji uvědomuje, co vlastně zpívá. A čím je společenství 
větší, tím lehčeji člověk ztrácí zábrany a prostě chválí tak, jak chce. 
Koneckonců - pokud jste někdy byli i na nějakém koncertě chval, téměř 
určitě jste odešli jakoby „naplněni“. A pokud ne - máte jedinečnou 
příležitost to napravit!
V Plzni 29. 4. 2009 se bude konat zajímavá akce. Jedná se o Večer 
chval v ECM Maranatha (Husova ul. 14) od 18.00). Chvály 
nejsou jenom písně, hudba, může jít i o tanec. Právě tak to pochopili 
(a správně!) organizátoři tohoto večera - taneční skupina Paprsek 
a hudební skupiny Filia (K. Řežábek) a Lincoln. Pokud přijdete, určitě 
nebudete litovat. Budete zpívat, tancovat a krom toho se samozřejmě 
během večera bude mluvit o Bohu. Máte-li čas, rozhodně si tuhle akci 
nenechte ujít!
Velice přínosnou akcí také bude Worship festival 25.4. 2009 
ve Vsetíně. Je to sice trochu z ruky, ale co mohu říct, tak Vsetínští 
veškeré tyto akce pořádají opravdu pořádně, ve velkém a je to zážitek 
na celý rok, ne-li život. Worship festival nabídne 5 interpretů české a 
slovenské křesťanské scény, 2 zajímavé řečníky (D. Ott, M. Lipovský) 
a divadlo pod taktovkou Aleše Juchelky a Adama Parny. Pro bližší 
informace klikněte na http://www.worshipvsetin.cz/. 

Tak to je pro tento měsíc na této stránce vše. Samozřejmě nezapomeňte 
nadále poslouchat Rádio 7 pořad Pohovka a zkuste se někde dopátrat 
některých křesťanských skupin… J 

Pq :D, Merklín
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