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Milí čtenáři, nezvykle teplé prázdniny končí, začíná 

opět školní rok se všemi povinnostmi pro děti, 

studenty a jejich učitele a vedoucí. Nezapomeňte si 

první zářijovou neděli přijít pro požehnání všichni, 

které škola volá! Také naše pravidelná setkání na 

skupinkách budou opět pokračovat tak, jak jsme 

zvyklí. Jen mimiškolka zatím nebude, děti nám 

vyrostly a chodí do škol a školek. Těšíme se, že pro 

naše malé školáky a předškoláky připravíme 

dopolední setkání v době podzimních a jiných 

kratších prázdnin. A také doufáme, že zanedlouho 

povyrostou nová miminka a maminky s nimi budou 

tvořit novou skupinku mimiškolky. 

V dnešním vydání se věnujeme především naší 

společné dovolené. Děkuji autorům za jejich 

příspěvky a čtenářům přeji, aby jim čtení přineslo 

nejen radost, ale také požehnání při zamyšlení nad 

Božím slovem. 

 

Radost v Pánu 

Sestry a bratři, jestlipak víte, který ze všech sborů 

zmíněných v Bibli byl pravděpodobně tím 

nejsklíčenějším a nejsmutnějším? Zřejmě ten 

filipský, ve čtvrtém verši čtvrté kapitoly v listu do 

Filip čteme: 

„Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte 

se.“ 

A podobná slova najdeme v tomto listu ještě 

v 18. verši druhé kapitoly: "... stejně tak se i vy 

radujte a spoluradujte se mnou." A ještě na začátku 

třetí kapitoly: „A tak, bratří moji, radujte se v Pánu.“ 

Svoji výzvu opakuje apoštol Pavel ve stejném listu 

hned třikrát. A asi k tomu měl nějaký důvod, jinak by 

to takhle nezdůrazňoval. 

Právě tohle doporučení se v posledních dnech 

prohánělo i mojí hlavou. Copak to jde, radovat se 

vždycky? I tehdy, když jsem třeba nestihl udělat, co 

jsem si uložil, pořád se mi nedařilo vyladit karburátor 

na motorce, aby její motor ve vysokých otáčkách 

necukal a v nízkých nestřílel do výfuku, anebo jsem 

šíleně spěchal, abych na jednu schůzku nepřišel 

pozdě? Radovat se? Vždycky? To snad dokáže jen 

nějaký blázen! 

Pak jsem si ten čtvrtý verš přečetl znova: „Radujte se 

v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!“ Nesmíme 

zapomínat na ta dvě slůvka „v Pánu“. 

Když o někom říkáme, že je „v Pánu“, obvykle tím 

vyjadřujeme, že už mezi námi není, že zemřel. Je 

„v Pánu“, tedy přímo u Boha, v Božím království. 

Každé království má svého panovníka, v tom Božím 

kraluje sám Bůh, který jej s láskou, moudře 

a s nepřekonatelnou mocí spravuje. A po jeho pravici 

sedí Ježíš Kristus. Tam to musí být Boží! 
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Ale co tady? Nešlo by to tady taky? Asi šlo a celkem 

jednoduše: Když se Bůh stane naším Pánem, žijeme 

vlastně také „v Pánu“, a uznáme-li Boha za svého 

panovníka, který nám vládne, jsme logicky také 

v Božím království. 

Pak mu můžeme důvěřovat a spoléhat na něj i v těch 

nejsložitějších a nejtěžších okamžicích našeho života. 

K tomu nás také vybízí i pokračování čtvrté kapitoly 

listu Filipským, kde v šestém verši čteme: „Netrapte 

se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě 

děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj 

Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše 

srdce i mysl v Kristu Ježíši.“ 

No řekněte sami, není to důvod k radosti? Amen. 

Pavel Pánek, pobožnost na sborové dovolené 27. 7. 

 

Chvalte Hospodina! 

Haleluja. Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho ve 

výšinách! Chvalte ho, všichni jeho andělé, chvalte ho, 

všechny jeho zástupy. Chvalte ho, slunce s měsícem, 

chvalte ho, všechny jasné hvězdy. 

Chvalte ho, nebesa nebes, rovněž vody nad nebesy, 

chvalte Hospodinovo jméno! Vždyť on přikázal, 

a bylo to stvořeno, on tomu dal povstat navěky 

a navždy, nařízení, které vydal, nepomine. 

Ze země ať chválí Hospodina netvoři a všechny 

propastné tůně, oheň, krupobití, sníh i mlha, bouřný 

vichr, který plní jeho slovo, horstva a všechny 

pahorky, ovocné stromy a všechny cedry, zvěř 

a všechna dobytčata, plazi, okřídlené ptactvo, králové 

země a všechny národy, vladaři a všichni soudci 

země, jinoši i panny, starci i mladí. 

Ať chválí Hospodinovo jméno, pouze jeho jméno je 

vyvýšené, jeho velebnost je nad zemí i nebem. Vyvýšil 

roh svého lidu k chvále všech svých věrných, synů 

Izraele, lidu, který je mu blízký. Haleluja.  

Žalm 148 

O chvále Boha se v Bibli mluví hodně. Sama ale 

často vnímám, že pro mě není jednoduchá – někdy na 

ni nemyslím, jindy těžko hledám způsob – 

a zvoleným žalmem bych ji chtěla sobě i všem 

připomenout. Částečně mě inspirovaly i předchozí 

pobožnosti, během nichž jsme se dostali k tématům 

stálé radosti (Pavel) a pocitu euforie (Václava). 

Chválu můžeme chápat tak, jak je zmiňována ve 

většině oslavných žalmů: jako řeč, zpěv nebo hraní, 

které směrujeme buď přímo Bohu, nebo druhým 

lidem jako svědectví o Bohu. K tomuto chválení 

nabádá například Kol 3, 16: „… a s vděčností v srdci 

oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám 

dává Duch.“ Za některými pokyny z Žalmu 148 si 

můžeme představit právě takové chválení (třeba ve 

formě nácviku Ktož sú boží bojovníci). 

Pokyn „chvalte“ je v textu často opakován, ale jeho 

smysl naznačují právě verše, které toto opakování 

narušují. „Vždyť on přikázal, a bylo to stvořeno, on 

tomu dal povstat navěky a navždy, nařízení, které 

vydal, nepomine.“ Chvála roste z poznání, že Bůh je 

stálý a je naším stvořitelem, že jsme si sami nedali 

život, ale byl nám svěřený. To vede současně 

k závazku i vděčnosti. A jestliže Bůh „vyvýšil roh 

svého lidu k chvále všech svých věrných“, je to jeho 

odpověď: my oslavujeme Boží slávu a ta se vzápětí 

ukazuje na nás a skrze nás, skrze naše jednání. 

Pojem chvála ale může být i obraznější. Text Žalmu 

pokrývá celé stvoření a k člověku se dostává až ke 

konci jako k součásti něčeho širšího. Výšky se mísí 

s hloubkami, živá příroda s neživou, ke všem je 

mluveno stejně. Nezkoumá se, jestli je anděl více než 

cedr nebo plaz více než pahorek. Nespecifikuje se, 

jakým způsobem chválit (každý chválí po svém, jak 

byl stvořen). Neříká se propastné tůni, jak to, že není 

králem nebo mlhou (každý chválí z místa, kde zrovna 

je, kam je určený). Taková chvála už je širší než 

konkrétní lidská činnost – znamená spíše život 

v Božím duchu a v souladu s jeho zákony. Boha 

můžeme chválit vším, co děláme. 

Oba významy chvály mi připadají podstatné. I ten 

doslovnější, který mi připomíná, abych si v modlitbě 

vyhradila místo na vnímání Boží velikosti 

a uvědomila si svoji vděčnost. I ten přenesený, 

vyjádřený například v 1. Kor 10, 31: „Ať tedy jíte či 

pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě 

Boží.“ 

Markéta Vlková, pobožnost na sborové dovolené 

30. 7. 

Život ve společenství 

Život ve společenství a vzájemné napomínání jde 

ruku v ruce. 

Ž 10, 25: Nezanedbávejte společná shromáždění, jak 

to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, 

čím více vidíte, že se blíží den Kristův. 

Ve společenství rosteme vzájemným napomínáním 

a sdílením. 

Kol 3, 16: Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo 

v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem 

učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte 

Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch. 

Ž 3, 13: Naopak, povzbuzujte se navzájem den co 

den, dokud ještě trvá ono ‚dnes‘, aby se nikdo z vás, 

oklamán hříchem, nezatvrdil. 

Přijímejme ostatní a dejme jim prostor, když 

potřebují povzbudit. Zároveň prosme o Božího 

Ducha, ať vede naše jednání, pomoc a rady. 

Ř 12, 13: Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně 

poskytujte pohostinství. 

Gal 6, 1–2: Bratří, upadne-li někdo z vás do 

nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím 
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Duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu 

mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také 

nepodlehl pokušení. 

Drsné upozornění nakonec: 

Př 5, 11–14: Nakonec budeš skučet, až celé tvé tělo 

zchátrá. Řekneš: „Jak jsem mohl nenávidět 

napomínání? Jak mohlo mé srdce znevažovat 

domlouvání? Svoje vychovatele jsem neposlouchal, 

nenaslouchal jsem svým učitelům. Málem bych byl 

propadl nejhoršímu uprostřed shromáždění 

a pospolitosti.“ 

Martina Škutová, pobožnost na sborové dovolené 

31. 7. 

 

Text: L 18, 9–14 

Zpráva o návštěvnici fary 

Míní, že jsou lidé, kteří nejsou pokřtění, nechodí do 

kostela, nečtou Bibli, neznají Boží přikázání, ale jsou 

k druhým lidem vstřícní a žijí čestně. Nepotřebují 

Spasitele. Řekl jsem, že jsou nepochybně lidé, jejichž 

způsob života zaslouží uznání, ale před dokonalým, 

vševědoucím, svatým Bohem je to málo. Mohu 

z vlastní zkušenosti dosvědčit, že člověk může mít 

o sobě vysoké mínění, dokud nepozná Krista. Když 

proniknete do hloubky Jeho utrpení, jež podstoupil 

nevinný za nehodné i nepřátele, sebevědomí vás 

opustí. 

Přesto návštěvnice trvala na tom, že je-li Bůh, musí 

některým nevěřícím uznat kvalitu jejich života. 

Myslela asi na někoho, koho si vážila a koho měla 

ráda. Nechtěl jsem zraňovat její city, ale mohl jsem 

poukázat na dávno známou skutečnost, že právě 

skutečné osobnosti se dovedou na sebe podívat 

sebekriticky a přiznat si svá selhání. 

Někdy řekneme něco nevlídného nebo dokonce 

zlovolného. A nejde jen o to, co uděláme špatného, 

ale také o to, co jsme měli učinit a neučinili jsme, 

a tak jsme se provinili na našich blízkých a bližních. 

A což teprve naše myšlení, jež nezůstane utajeno 

před Bohem. Jiná žena zděšeně zvolala: „Co člověka 

napadne!“ S tím vším předstoupíme před Pána Boha. 

„To je přísné,“ pronesla poněkud rozrušeně 

návštěvnice. „To je dobře,“ opáčil jsem, „protože 

nám to dává možnost poznat a pochopit nesmírnou 

Boží lásku v Kristu, který se za nás obětoval, než by 

nás odsoudil.“ 

Debatérka na odchodu předpověděla: „Ještě spolu 

budeme mluvit.“ 

Aby nedošlo k omylu, je nutno říci, že to, co je 

řečeno o farizeovi, nedopadá na tuto ženu. Ona jen 

pohlížela na lidi laskavěji, než si zaslouží. To je 

pěkné. 

Jak to dopadlo se sebevědomým, pyšným, 

pohrdlivým farizeem a pokorným, pokání činícím 

celníkem, víme. Kdo se povyšuje, bude ponížen, 

a kdo se ponižuje, bude povýšen.  

Ještě poznámku: snad si někdo neudělá absurdní 

závěr, že Bohu jsou milejší nepoctivci a cizoložníci 

než ti, kteří se postí a dávají desátky na potřeby 

církve. 

Stanislav Jurek, kázání 31. 7. 2015 v NO Blansko na 

sborové dovolené při zastupování místního br. faráře 

 

 

Téma pro dětský program: Jan Hus 

V jubilejním roce připravila sestra Pavla s rodiči 

a dalšími dobrovolníky program o Mistru Janovi. 

Zaměřili se především na vlastnosti, které by měl mít 

každý, kdo patří Pánu Ježíši a kdo je Mu věrný i přes 

všechna protivenství. A tak děti vnímaly Jana Husa 

jako malého chlapce, který se dobře učí, jako kněze, 

pastýře a učitele i jako statečného bojovníka bez 

běžného brnění, ale s Boží zbrojí. 

 

Přicházel mezi ně jako host v podobě Pavla Pánka, 

aby jim pověděl o pravdě, které zůstal věrný. Mohly 

se ho vyptat na život, na smrt, na vše, co prožíval. 

Maňásci jim pak ukázali, jakým protivenstvím i dnes 

děti musí čelit. Bojovka byla tentokrát noční, odměnu 

za splněné úkoly dostali účastníci přímo od Mistra 

Jana. Statečně čelili i protivenství v podobě krátkého 

silného deště. 

Během týdne se děti naučily píseň o Husovi, kterou 

složily Pavla a Markéta Vlkovy. Naučily se i Husovo 

sedmero o pravdě, které Pavel pěkně doprovodil 

gesty, takže jsme se to snadno naučili i my přítomní 

dospělí. Poslední den pak děti s velkým zaujetím 

zvládly své vystoupení a radovaly se ze záchrany 

Mistra Jana v nebi. 

Píseň o Janu Husovi 

(na nápěv písně č. 111 Radujme se vždy společně) 

Mezi slokami říkaly děti postupně, co vše Mistr Jan 

prožíval. 

Jedné středověké mamince 

narodí se Honzík z Husince. 
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Má rošťárny a jídlo rád, 

brzy už umí číst a psát. 

Lucinka: Jan Hus se dobře učil. 

Kryštof: Rozhodl se, že se stane knězem, aby měl 

pohodlný život. 

Kdo ve studovnách dlouho dlí, 

toho čeká větší pohodlí. 

Studenti ho obdivují, 

sedláci mu podstrojují. 

Adam: Pak začal hledat pravdu. 

Vítek: Našel ji v Bibli, Božím slovu. 

Vašík: Ježíš v Bibli říká: „Já jsem ta cesta, pravda i 

život.“ 

Sám často Bibli pročítá, 

svědectví o Kristu očitá. 

K němu se každý den modlí, 

hledá pravdu, ne pohodlí. 

Marián: Jan Hus se stal Božím bojovníkem a bránil 

pravdu podle Božího slova 

Pavla četla Boží slovo z Ef 6, 14–17, Betynka, 

Esterka a Valentýnka doplňovaly zbroj: 

Stůjte tedy opásáni kolem beder pravdou, obrněni 

pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě 

evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste 

uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. Přijměte 

také přílbu spasení a meč Ducha, jímž je slovo Boží. 

Když káže v kapli Betlémské 

zástupům v řeči mateřské, 

král, kněz i sedlák chápe, že 

chválí Boha, ne papeže. 

Anežka a Estherka O.: Jan Hus ukazoval lidem, co 

je v církvi a v jejich životě špatného. 

Terezka: Kázal o tom, že církev nemá hromadit 

majetek, prodávat odpustky a žít ve hříchu. 

Na lakotu si pozor dej, 

odpuštění není na prodej! 

Papeži, kněže i mnichu, 

ať nezůstáváš ve hříchu! 

Michal: Jan Hus odjel na koncil do Kostnice. 

Honzík: Tam chtěl hájit to, co vyčetl v Bibli a co 

kázal. 

Když pravdu hledá i drží, 

pozvání na koncil obdrží. 

Hájit se ho nenechají, 

odvolání vymáhají. 

 

 

Jan Hus se na koncilu rozhoduje 

Dospělí (hlas světa) melodie ze skladby C. Orffa 

Carmina Burana: 

Mistře Jene z Husince, Mistře Jene z Husi, 

kdo chce život zachovat, odvolati musí. 

Děti (Boží pohled) nápěv písně č. 214 Všichni věrní 

křesťané: 

Andělé tam v nebesích vidí pravdu jinde: 

kdo chce život zachránit, o ten věčný přijde. 

Jan Hus se rozhoduje: 

Pavel: Celý život mi šlo o to, abych vedl lidi k pravdě 

Boží. Nemohu odvolat. 

Rozhodne se a jde k dětem – andělům v nebi. 

Děti (Boží pohled) nápěv písně č. 214 Všichni věrní 

křesťané: 

Andělé tam v nebesích vidí pravdu jinde – 

kdo chce život zachránit, o ten věčný přijde. 

Andělé tam v nebesích vidí Krista zblízka. 

Jan Hus pravdu zachoval, věčný život získá. 

 

Husovo sedmero 

(všechny děti společně) 

A tak: 

„Hledej pravdu, 

slyš pravdu,  

uč se pravdě, 

prav pravdu, 

miluj pravdu, 

drž pravdu, 

braň pravdu až do smrti!“ 

Jarmila Chytilová 

 

Letní dětská bojovka 

Na letošní dovolené jsme si, myslím, všichni opět 

všimli, že nám děti rostou rychleji, než si míváme čas 

uvědomit. Je jich každé léto víc a také vždycky umí 

něco nového. 
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Abychom zjistili, jestli jsou i odvážnější 

a odhodlanější, než když se držely máminých sukní, 

připravili jsme letos noční bojovku. Cesta byla o to 

dobrodružnější, že se spustil docela nelítostný déšť, 

který děti sice obstojně zvládly, ale který k mé lítosti 

ztěžoval připravené strašení starších účastníků. 

Téma trasy byla cesta Jana Husa do Kostnice. Děti si 

vybíraly vhodné předměty na cestu, zatíženy 

batohovým břichem Mistra Jana přeskakovaly 

potůčkový Rýn, hledaly ve tmě volajícího hladového 

pocestného a ochotně se s ním dělily o obdržené 

jídlo. Některé pak hledaly určenou pasáž v Bibli, 

utíkaly před bezbožnými prodavači odpustků a Janu 

Husovi pak přednášely, podle toho, jak to déšť 

dovolil, poctivě naučený výrok o pravdě. 

Přestože hra měla nějaké mouchy, myslím, že děti 

byly nadšené už jenom z toho, ze šly někam ve tmě 

a sdílely spolu ten zážitek. Myslím si, že noční 

bojovka má pro děti tohoto věku potenciál být něčím 

výjimečným. Příští rok to dovedeme k dokonalosti, 

ať se ti velcí pořádně bojí!  

Martina Škutová 

 

Ještě malé ohlédnutí a vzpomínky 

z naší společné dovolené. 

Jak je pěkné, když se sejde celá rodina a navzájem se 

radují, že jsou spolu. Ale ještě krásnější je, když se 

sejde na celý týden duchovní rodina počínaje věkem 

1 roku až po skoro 90 let v počtu asi 70 duší. Pod 

Boží ochranou a posilou Ducha využijí čas, který 

nám Pán dává. 

Moravský kraj nás přivítal krásnou přírodou 

i počasím. Hned v neděli ráno jsme odjeli na 

bohoslužbu do Blanska, kde mají krásný dřevěný 

kostelík. Tam slouží bratr Martin Kopecký a všichni 

kolem pomáhají. Srdečné přivítání a velká radost, že 

se můžeme navzájem posilovat. Byly také křtiny 

a kolik ohlášení, že se budou brát – asi 10 mladých 

párů. To jsme se tedy divili! Potom nás pohostili na 

krásné udržované zahradě a pak ještě výklad o tom 

krásném kostelíčku ze 16. století. Čím vším musel 

projít a co to stálo úsilí, aby zchátralý kostelík 

převezli z Podkarpatské Rusi a opět přivedli do 

tohoto pěkného stavu. Díky za odvahu a sílu, kterou 

jim Pán dal, aby vše zvládli. Kostel patří naší církvi 

a je to kulturní památka České republiky. Viděli jsme 

živý sbor, kde Pán viditelně žehná. Radujme se! 

V pondělí ráno jsme zahájili náš program v 8 hodin 

pobožností, pak snídaně, děti, v 10 hodin výlety, 

nějaký odpočinek, svačina, v 5 hodin odpoledne 

zpívání, večeře, děti a v 8 hodin večer další 

přednáška. Měli jsme radost, že mladí se hodně 

zasloužili o programy. Hodnotné přednášky i o tom, 

že záleží na tom, co jíme, jak se chováme ve 

společnosti, čemu dáváme přednost. Také o vzniku 

naší církve, dnešní církev – čím prochází a jak dále? 

Pondělí Pavel Pánek začínal pobožností „Radujte se 

v Pánu, říkám, radujte se“. Hodnotný týden zakončil 

sobotní pobožností Miloš Feller Žalmem 25, který 

nám vše říká. Jak máme žít, co dělat. Hlavně 

skromnost je velmi důležitá, vždyť vše máme od 

Pána. 

Ještě v pátek navečer měl bratr Standa bohoslužbu 

v tom krásném kostelíčku v Blansku. Na rozloučenou 

jsme jim ještě zazpívali. 

Máme všichni zač děkovat, co jsme viděli, slyšeli. 

Výlety na rozhlednu Podvrší, Rájec nad Svitavou, 

pivovar Černá Hora a hlavně ve čtvrtek Moravský 

kras – Macocha. Ještě na zakončení děti měly svoje 

představení se zpíváním, vše bylo pěkně připravené, 

díky. Večer táborák, vuřty, ale také ještě krásný 

bazén se slanou vodou, který jsme mohli používat ve 

vedlejším hotelu – měli jsme tak i kousek moře. Díky 

Pánu a také těm, co vše vedli a řídili. 

Růžena Adamová 

 

Dopis o sborové dovolené k otištění do 

Nahoru 

Milá Jarmilo! 

Ptala ses mě, zda napíšu něco do Nahoru. Tak Ti píšu 

dopis. Měl by být o dovolené v Češkovicích 
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u Blanska. Počítám, kolikátá to je dovolená s Tebou 

(a ostatními). Osmá! A Zuzka s Pavlou si u jídla 

říkaly, že jejich dvacátá třetí! 

Hlubokým zážitkem pro mě byla ta první v Orlických 

horách. Dodnes si pamatuji, jak jsem byla ohromená 

Tvým samozřejmým ukotveným, dobrým a klidným 

jednáním. Fellerovi uvařili pro všechny smaženici. 

Děvčata v kuchyňce mi se vším poradila. Psali jsme 

dopisy tomu, koho jsme si vylosovali. Já psala 

Honzovi Pacovskému, Zuzka Ince, Miloš Evě 

Bodlákové,… A také se dělala posila nemocným. 

I pro Tvé oči. A uzdravili se! (pozn. JCH: uzdravili 

se nemocní i mé oči) 

A naše letošní dovolená? Opět jsem fascinovaná. 

Tvou modlitbou, Tvým klidem, nevměšováním se do 

záležitostí druhých, laskavostí. NEJSI TO UŽ TY. JE 

TO BŮH V TOBĚ. Děkuji za takový příklad. 

Děkuji i ostatním. Za milá slova povzbuzení od 

Jiřinky, Adámka, Hanky, Standy. Za pomoc s ranní 

bohoslužbou děkuji Ivaně, Alžbětě a Milošovi N. 

Děkuji mládeži a Vilmě s Růženkou za optimismus. 

Veronice za půjčení bundy a Jirkovi za půjčení 

pláštěnky – pro mě, extrémního zimomřivce, zásadní 

věc. Nemohu zapomenout na všechny, kteří si 

připravili velmi pečlivě večerní programy. Dále na 

Pavlu, Markétu a Martinu pro jejich práci věnovanou 

dětem. Na organizační práci Kamily atd. 

Pokud nejste mezi vyjmenovanými, děkuji i Vám za 

to, že prostě jste. 

ALE NEBERTE SI TU CHVÁLU MOC OSOBNĚ, 

JE TO VE SKUTEČNOSTI CHVÁLA BOHA. 

Václava Nová, NO Slaný 

 

Ze života sboru 

Nejprve nejradostnější zpráva: Rodičům 

Phanuelovi a Judith Oswetovým se 23. června 2015 

narodil syn Joseph Marenge Osweto. Srdečně 

blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání pro 

celou rodinu. 

V neděli 14. června při bohoslužbě předvedly děti 

s velkou vervou příběh o záchraně malého Mojžíše 

a o vyvedení izraelského národa z otroctví. Děti 

své role výborně zvládly, děkujeme! 

V neděli 14. června jsme také děkovali za život bratra 

Jiřího Tučana, kterému Pán dopřál již 65 let. 

Děkujeme bratru Jiřímu za péči, se kterou se stará 

o technickou stránku našeho sboru, a vyprošujeme 

mu Boží požehnání do dalších let života. 

 

Ekumenickou bohoslužbou ve středu 17. 6. 2015 

jsme si připomněli 600. výročí upálení Mistra Jana 

Husa. Kázáním posloužil bratr kazatel Daniel Kaleta 
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z CB, zpíval chrámový sbor ŘKC. Po skončení 

připravily sestry občerstvení, takže se účastníci mohli 

ještě sdílet a povídat si. S radostí jsme konstatovali, 

že většina toho využila a vytvořilo se velmi pěkné 

společenství.  

O víkendu 19.–21. června 2015 sjížděli naši vodáci 

horní tok Berounky. I když bylo hodně chladno, na 

vodě bylo hezky a pěkně si to užili. 

V pondělí 26. června se konalo v Domově pro 

seniory poslední setkání před prázdninami. Po 

bohoslužbě s Večeří Páně jsme se ještě společně 

vyfotografovali. 

Během prázdnin jsme za našimi účastníky docházeli 

na návštěvy na pokoje. Všichni už se těší na 

pokračování našich schůzek, které začnou opět 

poslední pondělí v srpnu. 

Jarmila Chytilová 

Dveře kostela jako nové 

I moji známí mimo náš sbor v poslední době oceňují 

vzhled našich velkých kostelních dveří. Cesta k jejich 

obnově byla klopotná, ale výsledek nás všechny 

potěšil a všimli si toho i lidé, kteří ulicí jen 

procházejí. Jejich pohled je uznalý, nikoliv ovšem 

takový jako v lidovém rčení „čumí jak tele na nová 

vrata“. 

Vedoucím živlem celé akce byl náš nizozemský bratr 

Michael Meeuws.  Jeho krajané pomohli našemu 

Janu Amosovi Komenskému, a jeden z nich, 

Rembrant van Rijn, mu namaloval i portrét. Také 

tentokrát se jednalo o malování, ale objektem byly 

naše omšelé vstupní dveře do kostela. V obou 

případech tedy byla výsledkem díla holandských 

mistrů. 

Celý postup začal odstraněním původního nátěru. To 

jsme dělali pomocí několika různě velkých 

speciálních dlátek, určených k úpravě větších ploch, 

rohů i zaoblených hran, brusného plátna a dalších 

pomůcek, vše přivezl bratr Michael. Jeho pokyny 

a rady nám z angličtiny tlumočil bratr farář Phanuel.  

Následovala úprava obroušených ploch a první 

barvení kaštanovou barvou nizozemského původu, 

podobnou našemu Balakrylu.  

Po proschnutí se znovu brousilo a poté byla nanesena 

definitivní barva. Výsledek je velice pěkný, a jak už 

jsem napsal v úvodu, líbí se všem, kteří jej viděli. 

Závěrem nezbývá, než poděkovat především bratru 

Michaelovi a jeho asistentům Phanuelovi, Vladimíru 

Kondorovi, Michaelově manželce Andree a z vrozené 

skromnosti zařazuji svou osobu až na konec 

seznamu. Pravda, celou akci jsem obohatil hezkým 

tělocvičným prvkem, který by se mohl jmenovat 

třeba „kotoul zadmo z žebře na schody“ s následným 

lehkým odřením hřbetu. Nebo to taky mohl být 

parakotoul pozadu bez letadla. Pán stál při mně, nic 

jsem si nezlomil ani nenatloukl, jen na žebřík jsem se 

pak pár dní nemohl ani podívat. 

Jiří Tučan 

 

 

Příspěvek pro NO Hostivice 

Krátce před odjezdem na sborovou dovolenou jsme 

dostali dopis od sestry Brejtrové se žádostí o pomoc 

a s přiloženým seznamem věcí, které je potřeba 

koupit pro jejich rozrůstající se mateřskou školku. 

 



8 

 

Milý bratře faráři, milé sestry a bratři, 

nejdříve Vám chci poděkovat za modlitby za naši NO. 

No a vidíte, jak to s námi vypadá. Od října jsme 

rozjeli školku nejprve s 8 dětmi v ještě rozestavěné 

budově a teď otvíráme od září dvě třídy s 24 dětmi. 

Dětí z křesťanských rodin je jen 7. Ostatní rodiče 

jsou otevření: vědí, že se tu děti dozví o Pánu Bohu, 

že se budou "modlit" – zpívat písničky při denních 

rituálech. 

Náklady na stavbu se nám neplánovaně zvýšily 

a nezbývají nám už prostředky na vybavení. Rádi 

bychom Vás poprosili, zda byste nám pomohli 

a adoptovali nějakou část chybějícího inventáře. 

Chcete-li, abych Vám pověděla více o projektu, ráda 

přijedu v neděli. 

Přeji požehnané léto a těším se na setkání 

Jitka Brejtrová 

Sbírka na vybavení mateřské školky začala již na 

sborové dovolené a pokračovala další tři neděle. 

V kladenském sboru jsme vybrali 5 550 Kč a peníze 

byly hned poslány na účet NO CČSH Hostivice. 

Děkujeme všem dárcům! 

 

Milé návštěvy 

Sestry a bratři, chci se s vámi podělit o radost, kterou 

zažívám. Pravidelně navštěvuji naše věrné 

příslušníky, kteří už nemohou přicházet do 

společenství církve. Jsou to hlavně bratr Jára Šála 

a sestra Anna Skalická. U obou rodin mě ochotně 

přijímají a naše rozhovory probíhají v milé 

atmosféře. Týkají se hlavně toho, co se u nás ve 

sboru děje, co je nového, jak se komu daří. Pak se 

společně modlíme. 

Chci dosvědčit, že modlitby jsou niterné, vycházejí 

ze srdce, zvláště u bratra Járy. Náš bratr patří opravdu 

Pánu, modlitby to dosvědčují. Jeho tělo je slabé, ale 

duše je plná života. 

Co se týče bratra Toníčka Hamouze, tam chodíme po 

domluvě, když je u rodiny v Kladně. I u něho je vždy 

nálada optimistická. Přes vysoký věk má o vše zájem, 

zejména o život sboru a o hudbu. Na housle hraje 

stále výborně. Rádi jsme si s ním zazpívali i písně 

z našeho zpěvníku. Během prázdnin byl na krátký čas 

na odlehčovacím pobytu v Domově pro seniory, kde 

ho navštívil i bratr farář a další členové našeho sboru. 

Díky Bohu za všechna setkání. 

Vilma Pokorná 

Svatební oznámení 

Jolana Landová a Luděk Skala s radostí oznamují, 

že navždy spojí své ruce a srdce dne 5. 9. 2015 

v 11 hodin v Lánské oboře. 

Vyprošujeme mladému páru Boží požehnání na 

společnou cestu životem! 

Připravované akce: 

Bohoslužba s požehnáním do nového školního 

roku 2014/2015 
Při nedělní bohoslužbě 6. září 2015 přijmou 

požehnání do nového školního roku žáci, studenti, 

učitelé a všichni, kdo pracují s dětmi a mládeží. 

Promítání fotografií ze života sboru ve středu 

2. září 2015 v 16:45 hodin 
Pravidelná setkávání začneme první zářijovou středu, 

kdy si promítáním fotografií a videí připomeneme 

letošní akce včetně sborové dovolené. 

Koncerty husitských písní 
V měsíci říjnu si výročí Mistra Jana Husa 

připomeneme koncerty husitských písní, zpívat bude 

náš pěvecký husitský sbor z Kladna a Slaného. 

Koncert ve Slaném se koná v úterý 6. 10. v 15 hodin 

v rámci Slánských rozhovorů. Je to konference, na 

níž se podílejí renomovaní historici, sociologové 

i teologové. 

V Kladně bude koncert v pátek 9. 10. v 17 hodin. 

 

Pravidelná setkání ve školním roce 

Neděle 8:15 hod. modlitební skupinka 

 9 hod. bohoslužba s péčí o děti 

Pondělí 15 hod. setkání v Domově pro seniory 

 17 hod. ženská skupinka nad Biblí 

 17 hod. mužská skupinka sudý týden 

Úterý ženská skupinka domácí – dle domluvy 

Středa 16:45 hod. sdílení a modlitby 

17:45 hod. biblická hodina 

Pátek 14:30 hod. mladší mládež 

 16 hod. mládež 

 

Křesťanská poradna (ve školním roce) 

je otevřena každou středu od 15 do 16:30 hod. 

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. nebo 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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