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Milí bratři a sestry, pokoj Vám. Ten pokoj, který svět 

dát nemůže, ale který nacházíme u našeho Pána Ježíše 

Krista. Pokoj – šalom, o kterém jsme zpívali při 

setkání s návštěvou židovské kongregace z Berkeley 

i při programu Noci kostelů. Kéž tento Boží pokoj 

naplňuje Vaše srdce a Vaši mysl a kéž k tomu slouží 

i čtení našeho zpravodaje. 

Ten vychází v různých podobách již od září 1999. 

A protože je občas i „retro“ užitečné, vrátíme se 

v dnešním vydání do svatodušních svátků před 

patnácti lety, kdy 1. června 2003 přijalo svátost 

biřmování sedm biřmovanců. Většina z nich slouží 

v našem sboru dodnes, je možno říci, že 

i podle biblických vzorů, jejichž jména 

přijali: Dana – Ester, Richard – Pavel, 

Kamila – Marie, Stáňa – Lydie, Zdeněk – 

Jan Křtitel. 

Z Nahoru 5/2003 si připomeneme kázání 

bratra faráře Jurka a také příspěvky 

o působení Ducha svatého, které tehdy pro 

náš zpravodaj připravil a o jejichž 

aktuálnosti se můžeme stále přesvědčovat. 

Jarmila Chytilová 

 

Kdo je Hospodinův, ke mně!  

Biblické texty: Ex 32, 26; 1 Kr 19, 8–18; 

Když vyšli druhého dne z Betanie, dostal hlad. Spatřil 

z dálky fíkovník, který měl listí, a šel se podívat, zda na 

něm něco nalezne. Když k němu přišel, nenalezl nic než 

listí, neboť nebyl čas fíků. I řekl mu: "Ať z tebe již na 

věky nikdo nejí ovoce!" Učedníci to slyšeli. Marek 11, 

12–14 

Toto místo zabránilo možná mnohému člověku 

přijmout Boha, uvěřit. Např. matematik a filosof 

Bertrand Russell řekl, že nemůže věřit v dobrého 

a spravedlivého Boha. Takových míst je více a budou 

překážkou, dokud neuznám Boha jako svrchovanou 

autoritu, která má nárok na své stvoření. Jak tomu 

porozumíme? 

Tento svět je plný surovosti, neomalenosti, násilí, boje 

a chybí ovoce Ducha svatého: láska, radost, pokoj, 

trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost 

a sebeovládání. Vyznačuje se spíš skutky svévole (viz 

Ga 5, 19–21). 

Království Boží zdaleka nevládne, není čas fíků. Ale 

v tom čase přichází Pán Ježíš a žádá fíky, ovoce 

Božího ducha. To, co vyznačuje hříšný svět, proniká 

bohužel i do církve. Pán Ježíš přijde do křesťanského 

sboru, který není suchý, má listí, ale nevydává ovoce. 

I když v církvi není čas fíků, Pán Ježíš žádá ovoce. 

My jsme roztouženi po Božím duchu, proto se 

v našem sboru poměrně často přichází k biřmování 

s touhou zachránit se z hříšného pokolení. Biřmovanci 

chtějí být vyzbrojeni Božím duchem, aby nesli ovoce 

Ducha, zadržovali pád světa do propasti, mohli sloužit 

svým bližním. 

Některé církve říkají, že nadpřirozené dary Ducha 

svatého (např. 1 K 12, 4–11: slovo moudrosti, poznání, 

víra, uzdravování atd.) patří minulosti, že to bylo dáno 

jen v prvních časech, dnes že není čas fíků. Ale Pán 

Ježíš žádá a očekává, že přítomná moc Ducha svatého 

bude naprosto zřetelná. 

V době hrozné mravní zkázy, v době amorálnosti není 

čas fíků. Pán Ježíš si je ale žádá, chce, aby církev 

vydávala plody spravedlnosti, vždyť je 

sloupem pravdy. 

Biřmovanci si budou žádat dary Ducha 

svatého a ovoce Ducha svatého, ale 

i posilu, aby byli světlem ve světě 

uprostřed pokolení pokřiveného 

a zvráceného. Musíme hledět na svou 

církev a na svůj sbor. Po období kypícího 

růstu nastala stagnace – volá se 

k mobilizaci, jako ve Starém zákoně, 

když Áron dopustil, aby se Boží 

společenství rozkládalo. Mojžíš volal: 

Kdo je Hospodinův, ke mně! Seběhli se k němu všichni 

Léviovci, posvěcení pro službu. 

I dnes mají být biřmovanci svěcení pro službu. Až 

budou sloužit, mohou prožívat těžké chvíle jako Eliáš, 

když naříkal: Velice jsem horlil pro Hospodina, Boha 

zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé 

oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám 

už jen sám, avšak i mně ukládají o život, jak by mě 

o něj připravili.“ Z Hospodinovy odpovědi se 

dověděl, že Pán zachová v Izraeli sedm tisíc, všechny 

ty, jejichž kolena nepoklekla před Baalem a jejichž 

ústa ho nepolíbila. 

Pán si zachovává ostatek věrných. Měli by k nim patřit 

ti, kteří na sebe vzali závazek biřmování. Amen. 

Zápis kázání bratra faráře Stanislava Jurka 

 při bohoslužbě 1. června 2003, kdy byla vysluhována 

svátost biřmování, zapsala JCh 
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Duchovní zkušenost nazývaná „křest 

v Duchu svatém“ 
má svá poznávací znamení (zhruba dle Benedict 

M. Heron: Katolická charizmatická obnova) 

1. Nová a větší důvěrnost ve vztahu k Ježíši. 

2. Nový dar chvály a díkůčinění. 

3. Modlitba snazší. Modlitbě více času. Žízeň po 

modlitbě. 

4. Ožívá bohoslužba a přitahuje. 

5. Časté využívání svátosti smíření. 

6. Láska k Bibli a její nové otevírání. 

7. Umenšení hříchu, odstranění zlozvyků. 

8. Schopnost odpuštění. 

9. Způsobilost svědčit z křesťanské víry. 

10. Posílení existujících a příchod nových darů Ducha 

Souhrny darů Ducha svatého v Písmu: 

Ř 12, 6–8; 1 K 12, 4–11; Ef 4, 11–13; 

Ovoce Ducha svatého 

Ga 5, 22–24 Ovoce Božího Ducha však je láska, 

radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, 

věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon 

neobrací. Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali 

sami sebe se svými vášněmi a sklony. - na rozdíl od 

Ga 5, 19–21 Skutky lidské svévole jsou zřejmé: 

necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, 

čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, 

rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost 

a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že 

ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na 

království Božím. 

Pozastavme se, dokud čas milosti a možnost 

změny trvá, nad výrokem: „… ti, kteří takové věci 

dělají, nebudou mít podíl na království Božím.“ 

Jak se ten Duch svatý projeví ve tvém 

životě? 

Z kazatelské přípravy dr. Jiřiny Kubíkové na Hod Boží 

svatodušní: 

Duch svatý nám dává dobré vnuknutí. 

Duch svatý nám zavírá ústa, abychom neřekli to, co 

nemáme. 

Duch svatý nám otvírá ústa, abychom promluvili 

pravé slovo v pravý čas. 

Duch svatý nám dává sílu a odvahu. 

Duch svatý nás potěšuje v žalu a smutku. 

Duch svatý nám brání udělat něco zlého nebo 

hloupého. 

Duch svatý dává život naší církvi – bez Ducha by 

zůstal náš sbor mrtvým prázdným domem. (Tak 

jako je mrtvý člověk bez dechu, bez ducha.) 

Duch svatý nás vede na cestě životem (Ž 143, 10). 

Duch svatý nás uschopňuje svědčit o víře, o Kristu. 

Duch svatý se dotýká našeho svědomí a usvědčuje 

nás z hříchu. 

Co je dílem Ducha svatého v nás? 
Základy víry CČSH čl. 160: 

Dílem Ducha svatého v nás je, že osvěcuje naši mysl, 

abychom Boží zjevení chápali, otvírá naše srdce, 

abychom je přijali, přivlastňuje nám své dílo smíření 

v Ježíši Kristu, vlévá jeho lásku do našich srdcí, 

spojuje nás v jednotu víry a naděje, proměňuje nás 

pokáním a vírou v dítky Boží, obdařuje nás 

duchovními dary a posílá nás ke službě a svědectví ve 

světě. 

Ze života církve 

V květnu bylo opět mnoho aktivit, každý víkend se 

něco dělo. 

V sobotu 5. května navštívila náš sbor početná skupina 

členů židovské kongregace z Berkeley v Kalifornii. 

Jsou další z těch, kteří mají kladenský svitek Tóry. Při 

zájezdu do Evropy měli zájem o místa, odkud 

pocházel jejich rabín a Tóra. Připravili jsme jim 

přivítání, které je překvapilo a potěšilo. Sestra Eva 

Bodláková připravila prezentaci o historii zdejší 

židovské obce, pod vedením sestry Zuzany Jurkové 

jsme společně se Slánskými zazpívali několik 

židovských písní. Sami se ke zpěvu přidávali 

a společně pak spojeni za ruce jsme zpívali hebrejsky 

i česky píseň Jak dobré a utěšené, žijí-li všichni 

v lásce. Bylo to krásné a dojemné setkání. Více nám 

o tom napsala sestra Katka Lukavská. 

Další sobotu 12. května odpoledne jsme měli 

svatodušní sborové soustředění. Povídali jsme si, jak 

každý z nás zažil moc Ducha svatého, jak se projevuje 

v našich životech a jak nás Duch svatý spojuje 

v jedno. Je naším obhájcem, utěšitelem, přímluvcem, 
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vnáší život do umírání, vede nás ke Kristu, ukazuje, co 

je důležité. Přemýšleli jsme také o tématech na letní 

společnou dovolenou, po projednání na staršovstvu 

obou sborů – kladenského a slánského – je uvádíme 

v tomto zpravodaji. 

V neděli 13. května byl svátek maminek. To je vždy 

radost pro děti i pro maminky, babičky i pro „budoucí“ 

maminky. Děti na skupince připravily pro své 

maminky srdíčka a po návratu pak zazpívaly 

a rozdávaly i kytičky. 

Na další sobotu 19. května byl připraven výlet pro 

všechny: Třebichovická olšinka – Vinařická horka 

– stáje v Libušíně. 

Autobusem MHD jsme dojeli do Třebichovic 

a zamířili do olšinky s nadějí, že uvidíme rozkvetlé 

orchideje, prstnatce májové. Bohužel jsme již žádné 

nenašli, jaro bylo letos příliš rychlé. Pak začal výstup 

na Vinařickou horku. Jedna skupina stoupala přímo do 

kráteru, druhá vyšplhala až na vrchol hory k trianglu, 

vyfotila se a pak sešupla také do kráteru. 

Tam jsme si společně udělali oheň a opekli donesené 

buřty. Při cestě ven z kráteru děti objevily slepýše, to 

bylo radosti, než zmizel v trávě. Před sestupem z hory 

jsme se ještě společně vyfotili. 

Podle žluté turistické značky jsme pak sešli opět dolů 

a vydali se do stájí Tvrz Libušín. Tam už bylo 

přichystáno občerstvení, po něm děti pomohly 

připravit koně a mohlo se jezdit. Díky za pěkný výlet 

i krásné počasí! 

Po výletě měly školní děti pod vedením Pavly Vlkové 

a Petra Chytila připraveno přenocování v kostele. 

O něm je samostatný příspěvek.  

V neděli nato (20. května) byl již Hod Boží 

svatodušní. Bohoslužba byla spojena s prodlouženou 

a s požehnáním ke květnovým narozeninám. 

Připojujeme se k blahopřání Dáše, Terezce, Judith 

a Daně. 

 

Další pátek 25. května se náš sbor účastnil akce Noc 

kostelů, která měla letos motto: „Zůstávali přes noc 

v okolí Božího domu…“ 1 Pa 27, 9. Návštěvníky 

přivítal bratr farář Phanuel Osweto a program zahájil 

modlitbou. 
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Nejprve zaznělo několik židovských písní na přání 

hosta, pak chvály, které připravila rodina Gallatových. 

Bratr Jiří Tučan seznámil přítomné s dílem Františka 

Bílka. 

Dalším bodem programu byl pořad Židovské svátky 

slovem a písní pod vedením sbormistrové sestry Pavly 

Vlkové, text připravila sestra Jarmila Chytilová. 

Potom již následoval pěvecký workshop. Na závěr 

večera zněly opět chvály. Doufáme, že všem 

příchozím se u nás líbilo.  

Poslední květnovou neděli (27. 5.) odpoledne se 

konalo setkání manželů u Jiřího a Katky Lukavských, 

babičky sloužily jako děťopasky nedaleko na zahradě 

u babičky Aničky Lukavské. O setkání nám napsala 

sestra Dana, co se týká hlídání dětí, byla to radost. 

Dětí bylo sedm: předškoláčci, mladší školní věk 

a Marianka, které ještě nebyl rok. Zdá se, že se tato 

setkání těší oblibě, tak doufáme, že se stanou tradicí   

První červnový víkend byl vodácký. V pátek 1. června 

přenocovala v kempu první skupina, ráno v sobotu 

dorazil zbytek a vyjelo se na lodích na Ohři. Počasí 

opět vodákům přálo, i vody bylo poměrně dost, takže 

si to pěkně užili, zejména děti, kterých bylo tentokrát 

opravdu hodně. O výletu nám napsala Esterka. 

V neděli 10. června se bratr farář Osweto s bratrem 

Tučanem zúčastnili vzpomínkové akce v Lidicích 

(foto Kladenský deník), na bohoslužbě ho zastoupil 

bratr Miloš Feller.  

V neděli 17. června jsme děkovali za život v červnu 

narozených, společně jsme pak pobyli na prodloužené. 

Srdečně blahopřejeme Jiřímu, Růžence, Esther, 

Jozífkovi a Matouškovi. 
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V dalším týdnu jsme měli pravidelná setkání 

skupinek, poslední týden v tomto školním roce bude 

ještě pondělní pobožnost v Domově pro seniory, ve 

středu se sejdeme na zpívání, sdílení a biblickou 

hodinu a ve čtvrtek k uctění památky M. J. Husa. 

O prázdninách se budeme scházet ve středu ke sdílení 

a modlitbám a v neděli k bohoslužbám, druhý týden 

v srpnu pojedeme na společnou dovolenou. Kéž nám 

Pán připraví požehnaný letní čas! 

Jarmila Chytilová 

Návštěva z Berkeley 

V sobotu 5. května 2018 se v našem sboru odehrálo 

něco mimořádného. Přivítali jsme mezi sebou 

židovskou kongregaci z amerického města Berkeley 

(San Francisco, Kalifornie). Asi dvacetičlenná 

výprava se u nás „zastavila“ v rámci cestování po 

Evropě. Nečekali nic zvláštního, chtěli si prohlédnout 

prostory, ve kterých se před druhou světovou válkou 

setkávala kladenská židovská obec. To, jak moc byli 

překvapení a pohnutí naším přijetím, bylo jasně vidět 

už během prvních minut programu. Zuzana Jurková 

a Eva Bodláková připravily prezentaci o kladenské 

synagoze, její historii, svitcích, lidech, minulých 

i současných vazbách křesťanských a židovských 

sborů. Jednotlivé části prezentace byly prokládány 

židovskými zpěvy, které nastudovaly oba pěvecké 

sbory (kladenský pod vedením Pavly Vlkové, slánský 

pod vedením Zuzany Jurkové). Pro mě byl nejsilnější 

moment, když se hosté spontánně a se slzami v očích 

přidali k našemu zpěvu. 

Americký pastor po programu dojatě děkoval 

a přiznal, že toto nečekané a srdečné projevení lásky 

a naše přihlášení se k židovským kořenům je pro ně 

tak úžasným překvapením, že nemá slov. Ruku v ruce 

jsme pak všichni zazpívali píseň o láskyplném soužití 

Jak dobré a utěšené hebrejsky i česky.  

Předsedkyně kongregace doplnila informace 

o vazbách kongregace ke Kladnu. Jejich bývalý pastor 

pocházel z nedalekých Sudet a do USA uprchl těsně 

před druhou světovou válkou na základě varování. Do 

své americké kongregace pak toužil přinést „kousek 

Evropy“ a přes londýnskou společnost zprostředkující 

svitky ze zaniklých evropských kongregací (The 

Memorial Scrolls Trust) dostal kladenskou tóru. 

Pečlivě ji zrestaurovali a užívají. Tóra je stará asi 250 

let, a tedy zažila kus evropské historie. Také proto byli 

tak rádi, že se můžou podívat do města, odkud jejich 

svitek pochází. 

Také v následujícím neformálním povídání 

u připraveného občerstvení jsme se dozvěděli mnoho 

zajímavých věcí. Převládala další a další slova díků za 

krásný zážitek. Dozvěděli jsme se ale také, že cesta po 

Evropě a po bývalých, většinou zrušených 

a polorozpadlých synagogách nebyla pro americké 

Židy vůbec snadná. Mnozí z nich mají české nebo 

polské kořeny. Byli pohnuti historií střední Evropy, 

tím, čím si za války prošla, oběťmi, které lidé ať už 

židovského, nebo jiného původů museli přinést – 

právě se vrátili z Lidic. Celkově vnímali Evropu jako 

rozvalený hrob svého národa. Brali to tak, že Židé byli 

smeteni z povrchu Evropy a zmizeli beze stopy. O to 

cennější pro ně byl zážitek v našem sboru, kde viděli, 

že „naši Židé“ nejsou zapomenuti, že jsou vzpomínáni 

a že oni – cizí Američané – jsou u nás vítáni jako 

duchovní sourozenci. Bylo to pro ně opravdovou 

posilou a zdrojem velké radosti. Stejně tak pro nás. 

I mnohým z nás ukápla slza při společném zpívání. 

Boží duch lásky a sbratření nám zase jednou připravil 

úžasný zážitek. 

Kateřina Lukavská 

Nocování v kostele 

Po celodenním výletě v sobotu 19. května se některé 

školní děti nešly uondány domů umýt, ale shromáždily 

se v Komenského síni, aby tu prožily společný večer, 

noc a ráno naklusaly rovnou na bohoslužbu. 

Dospělácký dozor jsme zajišťovali ve složení Eva 

Bodláková (ta odešla tak v šest hodin), já a Petr Chytil. 

Příliš jsme neprudili řízeným programem. Po 

půlhodince volna, kdy jsem pozorovala, co se vlastně 

mezi dětmi děje, jaká je třeba stanovit pravidla a jak 

moc jsou všichni po výletě unavení, jsem 

konstatovala, že pokud nějaká únava byla, zmizela 

během té půlhodiny, že hlavní je domluvit si režim 

používání technických vymožeností (mobilů, tabletů 

apod.) a určit čas večerky.  

To jsme udělali a po modlitbě jsme ještě hodinu 

vydrželi všichni společně zjišťovat, nakolik se známe 

a co o sobě nevíme. Dalším pozorováním jsem zjistila, 

že většina dětí je schopná si volný čas zorganizovat 

sama, preferuje společné činnosti a dává dokonce 

přednost hrám s ostatními před šoupáním ukazováčku 

po mobilu. Pak jsme s Petrem už jen dohlíželi a jemně 

korigovali nápady mladších. 

Pár kusých informací pro zvědavé rodiče: 

 večeře se oproti předpokladu nejméně o hodinu 

posunula směrem k noci a byly tousty; 
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 v programu se objevila také taneční soutěž dívčího 

i chlapeckého (!) týmu (chlapecká skupina se 

vyznačovala velkou kreativitou, vyhrála ovšem 

děvčata, protože vedle invence byla vidět i píle při 

nácviku); 

 Oliver má vyprávěcí talent; 

 Petr Chytil dle svých slov rád ráno brzy vstává; 

 večerka byla stanovena na 22 hodin, všechny 

mobily apod. vypnuty kolem 23. hodiny, 

v obdobném časovém horizontu utichl i veškerý 

šepot o tajemné babičce, která chodí prázdným 

domem a žere děti (to už Petr Ch. dávno spal); 

 chcete-li, aby šlo školní dítko spát, schovejte mu 

šňůru k nabíječce nebo vypněte pojistky; 

  holky ochotně myjí nádobí, když je požádáte, a to 

i po klucích; 

 některé děti jsou zvyklé si po sobě uklízet; 

 všem dětem prospívá práce, ještě více spolu-práce 

(a mají v tom rezervy); 

 některé děti nejsou zvyklé společně snídat; 

 k snídani byly tousty; 

 nejlepší čas ke sdílení je u nedělní společné 

snídaně, všichni sedí, cpou se něčím dobrým a – 

světe, div se! – jsou klidní, sdílní, neskáčou si do 

řeči a řeší podstatné věci, které je zajímají. 

A to je i můj vzkaz. Jezte o víkendu dohromady 

(remcali, ale počkali na společný začátek snídaně 

včetně modlitby), nakrmte je něčím, co jim chutná, 

ptejte se jemně, nenuťte je odpovídat, když jim to 

nesedí, a řekněte jim něco o sobě! Vyprošuju vám 

k tomu Boží moudrost a požehnání.  

A všem dětem díky za fajn večer! 

Pavla Vlková 

Setkání manželů 

V neděli 27. května jsme se opět po roce sešli ke 

společnému sdílení radostí a strastí manželského 

života. Bylo nás dvanáct – tedy šest mladých (někteří 

již jen duchem ) manželských párů. Setkání 

probíhalo v příjemném prostředí zahrady Jirky a Káti 

Lukavských a myslím, že bylo velmi vydařené.  

Úvodní slovo měl br. Phanuel, a poté se rozproudila 

živá debata na téma děti, vztahy v rodině a kritické 

chvíle. Shodli jsme se na tom, že je potřeba o vztah 

a o sebe navzájem pečovat, důvěřovat si a opírat se 

o Boží slovo.  

Manželské odpoledne jsme si užili o to více, že o děti 

nám pečovaly naše milé „děťopasky“ Anička, Pavla, 

Jarmilka a Mirka u Aničky na zahradě. Přežila zahrada 

i babičky a Bětušky se, s velkou trpělivostí, ujala 

Kamilka u sebe doma.  

Budeme se těšit na setkání v příštím roce! 

Dana Klozbergová 

Vodácký víkend na Ohři 

Vodácká výprava začínala v Sokolově v sobotu 

2. června. Někdo už tam byl od pátku, ale my jsme 

přijeli až ráno. Jelo nás 8 lodí, já jsem jela na lodi 

s tátou a s mojí sestrou Valinkou. Jeli jsme poslední, 

abychom jistili potopené vodáky. Naštěstí se nikdo 

nepotopil. Jenom mně se podařilo z přídě sklouznout 

do vody. Byla jsem mokrá, rychle jsem se musela 

převléknout. Ale počasí nám přálo, občas sluníčko, 

občas mrak, ale nepršelo. Dojeli jsme do Lokte, kde 

jsme přespali ve stanech. Druhý den jsem jela na lodi 

s mámou a kamarádkou Zuzkou. Jeli jsme na 

Svatošské skály. Šli jsme po houpacím mostě a viděli 

i dvě ještěrky. Jednu jsem si stačila pohladit, než 

utekla. Pak jsme pokračovali až do Karlových Varů. 

Tam už jsme skončili a vrátili se domů do Kladna. 

Výlet se mi líbil. Bylo hodně dětí a hráli jsme hodně 

her. Nejvíc se mi líbila jízda na lodi a sjezd několika 

jezů. Ani jsem se moc nebála. Táta vyfotil mámu 

s Kryštofem, jak sjíždějí jez. 

Ester Chytilová, 8 let 

Jak šel život (střípky vzpomínek) 

Zdědil jsem po rodičích jednu vlastnost, která se mi 

osvědčila. Jsem docela náruživým posluchačem 

rozhlasu. Dnes jsem poslouchal vyprávění známého 

architekta a herce Davida Vávru. Skoro hodinu 

zajímavě vyprávěl o všem možném, hlavně o své 

práci. Potěšil mne zprávou, že jeho dcera je farářkou 

naší Církve čs. husitské. Často poslouchám vyprávění 

herců a jiných významných osobností, a ne vždy mne 

to obohatí. Vyprávění Davida Vávry mne potěšilo tak, 
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že jsem se rozhodl mu poděkovat cestou pochvaly do 

rozhlasu. 

Současně mne vyprávění Davida Vávry inspirovalo 

k tomu, že jsem se rozhodl napsat pár vzpomínek do 

našeho církevního plátku „Nahoru“. 

První vzpomínka patří mé první cestě do hodiny 

náboženství Církve českomoravské (bylo to za války). 

Když se maminka ptala, co pan farář říkal, odpověděl 

jsem, že jsem ho neslyšel a ani neviděl. Bylo to proto, 

že jsem totiž stál na schodech katolického kostela, 

který byl přeplněný. Husův sbor naší církve stál asi 

o 300 m níže. Budova předtím sloužila jako 

sokolovna. 

Náboženská výchova našeho vyznání byla každé 

pondělí a chodil jsem na ni moc rád. Nuselští faráři, 

kteří nás vyučovali, byli výborní vypravěči. Naším 

farářem byl můj gymnazijní profesor Nepovím. 

Vzpomínám, že byl přísný tak, že známkoval i pětkou, 

takže jeden spolužák raději vystoupil do bez vyznání, 

aby mohl pokračovat ve studiu. 

Farář Nepovím byl ve výboru nuselského Sokola. 

Všichni jsme si říkali „bratře“, my žáci i dospělí. 

Jednou jsem svého profesora pozdravil „Nazdar, 

bratře“ a on mi stejně tak odpověděl. Kamarádi mi to 

záviděli. 

Studium na gymnáziu jsem ukončil po dvou letech na 

základě reformy ministra dr. Zdeňka Nejedlého. 

Všichni žáci museli tehdy nastoupit studium na 

měšťance. Tam se mi důkladná gymnazijní výuka 

hodila – patřil jsem k nejlepším žákům. 

Po měšťance jsem absolvoval dvouletou 

zeměměřickou školu. Následně jsem dostal umístěnku 

na místo technika na KNV Karlovy Vary. Budova 

KNV stála naproti Chebskému mostu. Do veliké 

krásné kanceláře jsem každý den jezdil páternosterem, 

který jsem předtím viděl pouze v pražské Lucerně.  

Mým šéfem byl ing. Skala, který si potrpěl na krátké 

„a“ ve svém jménu a důrazně žádal opravu, pokud ho 

někdo oslovil nesprávně. 

Po dvou letech jsem se kvůli nízké mzdě a kvůli touze 

návratu do Prahy přihlásil na brigádu do Kladna na 

šachtu Vaňkovka v Kamenných Žehrovicích. Zde 

jsem pracoval tři roky, měl jsem jako havíř hodně 

dobrou mzdu a k svému původnímu povolání jsem se 

později už nikdy nevrátil. 

Po třech letech brigády v Žehrovicích jsem nastoupil 

do kladenské Poldovky. V tu dobu jsem se také oženil 

a Kladno se stalo mým domovem. 

V Poldovce jsem nastoupil jako valcíř a do svých 

čtyřiceti let jsem toto zaměstnání vykonával. Když 

můj šéf ing. Havlíček zjistil, že mohu zastávat 

náročnější povolání v oboru, nabídl mi práci na bloku. 

Na bloku se zpracovávaly žhavé ingoty, které byly 

dále opracovány ke konečnému výsledku. 

V této práci jsem byl spokojený, i když se pracovalo 

na tři směny. Zůstal jsem zde až do svého odchodu do 

důchodu v září 1995. V ten čas veškerá práce celého 

kolosu Poldovky skončila. 

V důchodovém věku jsem začal pravidelně 

navštěvovat bohoslužby v Husově sboru, až jsem 

v tom pěkném společenství bratří a sester úplně 

zdomácněl. Máme se tu všichni rádi. „Děvčat“ je tu 

převaha, ale mám je všechny rád a myslím, že i ony 

mne. Rozumím si dobře s bratrem Ing. Jiřím Tučanem 

a farářem Phanuelem Osweto. 

Zdeněk Kolářský 

Krátká zpráva o sestře dceři 

Milí bratři, milé sestry, ráda bych se s Vámi podělila 

o informaci, že Markéta úspěšně ukončila studium 

a od března je taky (!) knihovnicí – pracuje 

v Moravské zemské knihovně v Brně. Tak už to beru 

tak, že je víc doma tam. Brno mi připadá jako přátelské 

město, které je příjemné pro bydlení, jeho centrum 

nepatří jen turistům, ale především Brňanům. Markéta 

zakotvila i v tamějším husitském sboru a přináší občas 

novinky ze života husitské mládeže v Brně. Mám 

z toho docela radost, tak se o ni dělím. 

Pavla Vlková 

Svědectví o lidské solidaritě 

V sobotu 26. května jsem byla delší dobu na slunci, 

byl to pěší výlet do Lidic. Ze slunce se mi udělalo na 

zpáteční cestě u hřebečského rybníka špatně, na 

omdlení. Okamžitě se mě ujali lidé, kteří tam 

pobývali. Byli to manželé, kteří měli školení 

záchranné služby. Položili mě na lavici a volali 

pohotovostní službu. Zdravotníci mě chtěli slyšet 

mluvit, to už mi bylo trochu lépe, po chvíli jsem jim 

mohla říci, že je to dobré. 

Pobyla jsem ve stínu vrby a potom mě známý 

doprovodil domů. Takové jsem měla štěstí. Díky Bohu 

za tyto lidi. 

Vilma Pokorná  

NaPůl 

Je neděle a právě se loučíme s milými přáteli, kteří 

u nás na faře pobývali o víkendu. Zjišťujeme, že je 

všude čisto a nádobí za nás někdo umyl, a tak si 

říkáme, že bychom si je tu nechali klidně na týden. 

V pátek 27. 4. se u nás sjeli účastníci setkání husitské 

mládeže a jejích přátel. Zatímco jsme čekali na později 

příchozí, hrála nám Markéta Vlková a my zpívali 

a učili se písně, které jsme si vybrali do zpěvníku. 

Zhruba v osm jsme se společně zamýšleli nad 

Ježíšovým vyhnáním penězoměnců z chrámu a pak 

jsme si uvařili vegetariánskou večeři, která všem 

chutnala. Spalo se u Jurků v bytě, v bytě Ivanky D., 

u nás a dva kluci se uložili na celtu pod naši třešeň. 

V sobotu po snídani nám posloužila slovem Ivanka. 

Prý jsme dělníky v Boží stavební firmě God & Son & 
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Company, kterou však po šichtě neopouštíme, jsme 

totiž současně i materiálem, ze kterého je stavba 

stavěna. Jsme všichni dřeva (každý jiné), ale Bůh nás 

umí opracovat. 

Pak jsme se vydali přes město do kláštera Bosých 

karmelitánů. Tam nás provedl bratr Jaroslav, 

zodpověděl spoustu našich dotazů a ukázal nám 

i klauzuru a klášterní zahradu. Obdivovali jsme citlivě 

udělanou výzdobu, která propojovala historické 

památky s moderním uměním. Například z oltáře 

vyndali relikviář a místo něj umístili minimalistické 

obrazy, připomínající strhané plakáty. Po klášteře 

a obědě jsme se vydali na pěší výlet ovocnou stezkou 

do Knovíze. 

Počasí nám Pán seslal opravdu jako na objednávku. 

Akorát nutno říci, že cesta byla o něco delší, než se 

předpokládalo. Za to nás v Knovízi čekala zmrzlina, 

zpívání v kostele Všech svatých a koláče od Markéty 

Kitrellové. Cestu s námi zvládli i Martina 

s Mariankou, Terezka N., Phanuel a Tomáš A. Po 16 

kilometrech však už byla obecná touha si trochu 

odpočinout. Plánovaný celovečerní film jsme tedy 

vynechali a v kavárně Prostor jsme si pustili jen náš 

krátký film Tři deci krve. Když setměla obloha, zhasli 

jsme i světla a večerní liturgii seslání Ducha jsme měli 

při svíčkách. Kdo ještě neusínal, zůstal na zpívání 

a povídání a postupně jsme všichni šli spát. 

Hlavním bodem nedělního programu byla bohoslužba, 

kterou sloužil bratr Standa společně s Phanuelem, opět 

na téma Boží stavby. „Nestaví-li dům Hospodin, 

marně se namáhají stavitelé.“ (Žalm 127:1) Pak jsme 

si ještě společně dali oběd – polévku uvařila Zuzana 

a výborně chutnal i beránek, kterého jsme měli 

schovaného od sederové večeře. Tak jsme se rozloučili 

a po válení pod třešní jsme si řekli, že už je přece jen 

čas odjet. Díky Bohu a všem vám, kteří jste toto 

setkání NaPůl udělali tak dobré. Zvláště díky 

spolehlivému organizačnímu týmu, se kterým jsme 

vše připravili: Marianě Ambrožové, Ince Jurkové, 

Ireně Markové, Veronice Matějkové a Evě 

Vymětalové Hrabákové. 

Alžběta Kubrová 

Společná sborová dovolená 

bude od soboty 4. srpna do soboty 11. srpna v hotelu 

Diana na Benecku http://www.hotel-diana.cz. 

Pro letošní společné pobývání byla vybrána tato 

témata: 

1a) Víra jednotlivce a společenství: Jak to spolu 

souvisí? (Teoretická část) 

1b) Co mě přitáhlo do společenství? (Svědectví) – 

Výzva pro všechny, ať si něco (krátkého!) připraví! 

2) Bohoslužby jako centrální forma sborového života 

(jak neodradit nově příchozí)? 

3) Další formy sborového života, jejich význam 

a funkce. 

4) Rada starších: sbor, vedení, autorita (a co když 

s ní máme potíže) a demokracie ve společenství. 

Hlavními garanty by měli být vždy dva lidé. Do 

uzávěrky zpravodaje většina lidí „nominaci“ přijala, 

jen ji ještě nepotvrdili všichni, proto jména 

neuvádíme. Jinak počítáme se zapojením všech 

ostatních, můžete si připravit krátké příspěvky, nejlépe 

svědectví. 

Připravované akce: 

V neděli 24. června bude z našeho sboru přenášena na 

ČRo 3 – Vltava bohoslužba, kterou bude jako host 

sloužit sestra farářka Mgr. Hana Tonzarová, Th.D.  

Ve čtvrtek 28. června v 18 hod. bude ekumenická 

bohoslužba na památku M. J. Husa, tentokráte v kapli 

u sv. Floriana. Kázáním poslouží bratr Z. Martasek, 

CASD. 

V neděli 2. září přijmou požehnání do nového 

školního roku žáci, studenti, učitelé a další, kteří 

pracují s dětmi. 

Pravidelná setkání o prázdninách 

neděle:  8:15 hod. modlitební skupina 

9 hod. bohoslužba 

středa: 16:45 hod. sdílení, modlitby, 

zamyšlení nad biblickým slovem 

Otevřený kostel 

je k dispozici každou středu od 15 do 16:30 hod. 

Úřední hodiny 

pro vyřízení potřebných záležitostí jsou ve čtvrtek 

od 9 do 11 hod. a ve středu od 15 do 16:30 hod. 

Toto Nahoru, další zprávy, nedělní kázání, aktuality 

i fotografie naleznete na našem webu 

http://ccshkladno.unas.cz 
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