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Milí přátelé, čtenáři našeho zpravodaje, pokoj Vám! 

Kolem nás bohužel pokoje moc není, média nás 

bombardují znepokojivými zprávami z domova i ze 

světa, ale Pán Ježíš už svým učedníkům říkal, aby se 

neděsili, když budou slyšet zlé zprávy: Pokoj vám 

zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává 

svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje 

a neděsí! J 14, 27 Naopak, máme se radovat, že jsou 

naše jména zapsána v nebesích (Lk 10, 20). A také se 

máme radovat ze všech pěkných chvil, které nás 

potkávají, a své starosti svěřovat Pánu (Fp 4, 4–6). 

A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude 

střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Fp 4, 7. Kéž 

nás tedy pokoj Boží provází stále, nejen při čtení 

tohoto zpravodaje. 

Od minulého vydání se toho dost událo, velkou radost 

jsme měli při poděkování za 80 let života našich bratří 

– v září se tohoto výročí dožil bratr Zdeněk Kolářský 

a v říjnu bratr farář Stanislav Jurek. Oba slavili své 

narozeniny jednak v kruhu rodiny pokrevní, jednak 

v rodině duchovní. Naše obec se účastnila 18. října 

slavnostní bohoslužby ve Slaném, kterou sloužil bratr 

biskup David Tonzar. V tomto vydání přinášíme 

kázání bratra Stanislava z předchozí neděle, které je 

jeho vyznáním víry. 

Ještě se též krátce ohlédneme za sborovou dovolenou. 

Přinášíme článek ze zářijového čísla Farního 

zpravodaje CČSH z Blanska. Napsala ho sestra Eva 

Šebelová, která se s velkou péčí věnovala našim dětem 

při návštěvě blanského kostelíka. Na této dovolené byl 

s námi naposledy Jurkových pes Šmudla, dlouhověký 

kamarád rodiny i sboru. Mohli jsme sledovat péči, 

kterou mu Jurkovi věnovali. Za deset dnů po návratu 

z dovolené odešel do psího nebe. Prosila jsem Jitku, 

aby nám o něm napsala, děkuji, že tak učinila. 

Začátkem listopadu si připomínáme naše blízké 

i vzdálené, ty, kteří nás předešli v náplň věčnosti, jak 

říkáme při bohoslužbě. V našem sboru odpočívají 

pozůstatky mnohých z nich. Také tomuto tématu je 

věnován příspěvek. Kéž o nás všech platí: Ať žijeme, 

ať umíráme, patříme Pánu. Ř 14,8b 

 

Kázání bratra Stanislava u příležitosti oslavy jeho 

osmdesátin, která proběhla za účasti jeho křesťanské 

rodiny, a to i z Izraele. 

Texty: Iz 40, 27–31; Žd 4, 12–16; J 21, 15–19 

Bratři a sestry v Kristu, 

Vzkříšený Pán Ježíš klade apoštolu Petrovi třikrát 

otázku, zda jej Petr miluje, respektive jak jej má rád. 

To proto, že Petr Pána Ježíše třikrát zapřel.  

Kolikrát bychom takovou otázku, jak Pána Ježíše 

milujeme, nebo aspoň máme rádi, měli slyšet my. 

A zvláště pastýři Ježíšových beránků a oveček by měli 

Pánu Ježíši pravdivě zodpovědět otázku: Miluješ mne 

víc než ti zde? Naléhavě lze doporučit upřímnost 

a pravdivost, neboť: Slovo Boží je živé, mocné 

a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na 

rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje 

touhy a myšlenky srdce. Není tvora, který by se před 

ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před 

očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. 

Dospěl jsem k mezníku života – osmdesát let věku. 

Mohl bych po mnoha letech pastýřské služby za 

různých podmínek a okolností, někdy velmi 

nepříznivých, jít na odpočinek. Avšak Hospodin, Bůh 

věčný, …není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost 

vystihnout nelze. On dává zemdlenému sílu a dostatek 

odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení 

a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. (Je zjištěno, že 

v této době mnozí mladí trpí depresemi z rodiny, ze 

školy, později ze zaměstnání, užívají drogy a utápějí 

svůj stres v alkoholu.) Ale ti, kdo skládají naději 

v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jako 

orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení. To slovo 

budí úžas, zvláště svým zápasem s realitou stáří. 

Jistěže lítý boj Božích bojovníků s Antikristem 

vyčerpává k smrti. Ale dejme důvěru paradoxnímu 

svědectví apoštola Pavla, jemuž Pán řekl: „Stačí, když 

máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.“ 

A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně 

spočinula moc Kristova. Proto rád přijímám slabosti, 

urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. 

Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.  

Aby těch citací nebylo málo, ještě Jeremiáš: …už 

nebudu v Jeho jménu mluvit, avšak je v mém srdci jak 

hořící oheň… Tím jsem dospěl k osobnímu svědectví. 

Od prvního seznamování s Biblí ke mně Slovo Boží 

mocně mluvilo a zapalovalo mé srdce. Tak je tomu 

dodnes. Neuznávám rovnocennost nebo dokonce 

nadřazenost jakékoli tradice nad Božím Slovem 

v Písmu svatém. Jsem hluboce rozhořčen, když Pán 

Ježíš řekne: „Pijte z toho kalicha všichni“, a někdo má 

troufalost zrušit ustanovení Kristovo. Proto sloužím 

v církvi husitské, která drahocenný odkaz utrakvismu 

uchovává a neupírá tzv. laikům rovnost s tzv. 

duchovními při eucharistii. Pasáže v kanonických 

biblických knihách, které přeškrtával Koniáš, nebo 

jiné, které pod různými záminkami zpochybňují 

5 

2015 



2 

 

kdejací pokrokáři, přijímám jako autoritativní, 

s vědomím nutnosti odkrývání originálu, okolností 

a adresnosti. Také vím, že všechno nám bude jasné, až 

se naplní čas.  

Člověk ovšem nechybuje jen v oblasti teorie. „Protože 

máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží 

tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co 

vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není 

schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě 

zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se 

hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom 

došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý 

čas.“ Mně se dostalo pomoci v pravý čas, v čase mých 

osmdesátin. 

 

JUBILEUM 

 

Pokročilejší věkem 

čím ještě a jak 

pro futuro 

váben i lekán 

vzájemně se ruší 

útok na duši 

Stanislav 

 

Ze života sboru 

Během prázdnin jsme se scházeli jen dvakrát týdně – 

ve středu, abychom se sdíleli a modlili, a v neděli 

k ranním modlitbám a bohoslužbě. Při poslední 

srpnové bohoslužbě přijali předsvatební požehnání 

Jolana Landová a Luděk Skala, svatbu měli 

v sobotu 5. září v Lánské oboře. Požehnání přijala 

také Natalia Kondorová, která podstoupila vážnou 

operaci, podle posledních zpráv je vše v pořádku, díky 

Pánu. A díky všem za modlitby. 

Pravidelný život sboru po prázdninách začal v pondělí 

31. srpna v Domově pro seniory bohoslužbou 

s večeří Páně. Účastníky potěšila i přítomnost 

Estherky Osweto, která měla ještě prázdniny, mohla 

tak být na celém setkání a pomoci tatínkovi i při 

přijímání. 

První poprázdninové středeční setkání jsme věnovali 

promítání fotografií z letošních aktivit a ze sborové 

dovolené. Přitom jsme děkovali Pánu za vše, co jsme 

mohli společně zažít. 

Při nedělní bohoslužbě 6. září přijali požehnání do 

nového školního roku žáci, studenti, učitelé a všichni, 

kdo pracují s dětmi a mládeží. 

V neděli 13. září sloužil bohoslužbu bratr Stanislav 

Jurek a hned po ní jsme už pilně nacvičovali na 

koncert husitských písní. 

Ve středu 16. září jsme děkovali za život sestry Hanky 

Fellerové, dožívá se krásných 65 let! Kéž ji Pán dál 

provází životem a žehná jí. 

V neděli 20. září jsme se radovali spolu se Zdeňkem 

Kolářským z jeho 80. narozenin. Zároveň slavily i děti 

na skupince narozeniny, s Kryštůfkem Chytilem jsme 

se radovali z jeho 8 let. 80 a 8! Na zemi velký rozdíl, 

ale co je to proti věčnosti! Kéž Pán oběma žehná, 

naplní jejich život radostí a pokojem a přivede do své 

slávy! 

V neděli 4. října jsme se připojili k celosvětové 

iniciativě modliteb za Jeruzalém. Vyprošovali jsme 

pokoj Jeruzalému a celému Izraeli při ranní modlitební 

chvilce i v tužbách při bohoslužbě. Na sociální 

projekty v Izraeli, které zajišťuje česká pobočka 

Mezinárodního křesťanského vyslanectví Jeruzalém, 

se vybralo 1400 Kč. 

V úterý 6. října odpoledne již přišla chvíle pro naše 

zpěváky, kteří zakončili konferenci Slánské rozhovory 

koncertem husitských písní v kostele sv. Gotharda. 
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V pátek 9. října v 18 hodin se pak konal koncert 

husitských písní v Kladně. Oba koncerty doprovázela 

výkladem naše sbormistryně Zuzana Jurková, a tak 

nejen posluchači, ale i zpěváci se zájmem naslouchali 

zajímavým informacím o hudbě 15. století. 

Po skončení se ještě mnozí zdrželi na popovídání 

u připraveného občerstvení. 

Na kladenský koncert přijely i sestry z Peruce, sestra 

Pavla mě mile překvapila, že nám napsala své dojmy, 

které si můžete přečíst v samostatném příspěvku. 

Na sobotu 17. října připravila sestra Eva Bodláková 

výlet s prohlídkou stájí u Libušína, o něm je také 

samostatný příspěvek. 

V neděli 18. října jsme se radovali spolu se slánským 

sborem z 80. narozenin bratra Stanislava. Kéž mu Pán 

dopřeje ještě hodně požehnaných let! 

A nakonec další radostná zpráva: V neděli 25. října 

přijala křest Helenka Rendlová, vítáme ji do rodiny 

Božích děti! Neděle byla sice pošmourná, nebe 

podzimně zatažené, ale na křest Helenky do kostela 

zasvítilo jasné slunce! Po bohoslužbě jsme ještě 

společně poseděli při občerstvení a radovali se s celou 

rodinou. 

Jarmila Chytilová 

Setkání mužské skupinky 

Pravidelná setkávání mužů našeho sboru se budou 

konat každé sudé pondělí od 17 hodin v suterénu 

kostela. Na té první schůzce, která se uskutečnila 

14. září, jsme vybírali z pěti návrhů, čím naše setkání 

naplníme. Shodli jsme se, že by jistě bylo zajímavé 

věnovat se pochopení a objasnění nejrůznějších 

biblických pojmů, a to třeba i v širších teologických či 

historických souvislostech, nebo se zaměřit na 

vznik   vývoj křesťanské liturgie a v těchto 

souvislostech probrat vznik a podobu liturgie naší 

církve. 

Nakonec jsme se rozhodli pro práci s Biblí 

a zamyšlením nad předem oznámeným úryvkem. Pro 

příště máme zadaný text z L 14, 7–24. Po tomto 

výběru jsme si však zároveň i uvědomili, že můžeme 

další náměty čas od času využít a zařadit je pro 

zpestření do našeho programu. 

Schůzky mužů nejsou navštěvovány tak hojně, jako 

tomu bývá u našich sester. Je to ke škodě sboru i těch, 

kteří tuto možnost nevyužívají. A tak je toto oznámení 

zároveň i pozvánkou k neformálním setkáním nad 

Biblí nejen pro mužskou část našeho sboru, ale i pro 

všechny ostatní zájemce. 

Miloš Feller 

Radost ze setkání mládeže 

V našem sboru se pravidelně setkává několik 

skupinek. Každá z nich je výjimečná, obohacující 

a dává nám příležitost se k sobě navzájem přiblížit. 

Po mém příchodu do Kladna jsem zavedl nová páteční 

setkání s mládeží. Jedná se o dvě setkání: pro mladší 

mládež od 8 do13 let a pro mládež od 14 let. I když 

náš sbor nemá v této chvíli mnoho takové mládeže, 

mám radost, že se každý pátek scházíme aspoň, jak se 

říká, „v dobrém počtu“. 

V rámci těchto schůzek probíráme nejen vybraná 

biblická témata, ale mládež má také možnost 

praktikovat se mnou anglicky jazyk. 

Srdečně zvu všechny ve vaší rodině, kteří patří do této 

kategorie, a děkuji zároveň všem, kteří svým dětem 

dovolíte tato setkání navštěvovat. 
Phanuel Osweto, farář 

 

Víra či nevíra? 
Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za 

mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne." 

Mt 16, 24 

Vážení rodiče a prarodiče, milé děti. Prázdniny končí, 

začíná nový školní rok a Vy se rozhodujete 
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i o mimoškolních aktivitách. Dříve než tak učiníte, se 

s Vámi podělím o svědectví víry ze společenství 

farností Kladno a Slaný. Jejich milá návštěva byla pro 

naše společenství v Blansku mnohou inspirací. Měla 

jsem příležitost setkat se s nimi a zajímalo mne, kolik 

úsilí vložili do společného budování své farní rodiny. 

Jak je vůbec možné, že lidé různých názorů 

i majetkových poměrů tvoří tak semknutou rodinu. 

Děti zde opravdu mají všechny za babičky, dědečky, 

tety, mámy, strejdy a táty. 

Jistě, řeknete si, že se to v Kristově společenství 

očekává. Něco jiného však je očekávání a něco jiného 

je realita. Právě jejich dvacetileté úsilí bylo odměněné. 

A kdo se přičinil? Na moji otázku zněla jasná 

odpověď. Úplně každý jednotlivec, svou podporou 

a přítomností na každé akci, která se v jejich farnosti 

udála. Když chtěli dělat biblické hodiny, účastnili se 

všichni. Když se rozhodovali ke vstupu do manželství, 

partnera pokud možno hledali ve společenství, každý 

zapíral sám sebe a své vlastní představy a svou rodinu 

rozšiřoval na rodinu farní. A jde to! Dnes spolu všichni 

jezdí na dovolenou. Když jedou auty, hlásí počet 

volných sedadel, když se slaví narozeniny, ví se o tom. 

Má-li někdo nevěřící příbuzné, přece jim neuškodí, 

když přijdou mezi lidi věřící. Dovedu si představit, jak 

nyní přemýšlíte, jak se zmítáte v otázkách 

a předsudcích. V Kristu jsme si všichni rovni, máme 

tvořit zdravá, navzájem se obohacující společenství. 

Protože, nám křesťanům věřím, dejme si šanci! 

DEJME ŠANCI NAŠIM DĚTEM. Vychovávejme je 

v lásce Kristově, učme se jejich upřímnosti 

a otevřenosti i rychlosti odpuštění. Zároveň však jim 

také nastavujme hranice a čiňme je zodpovědnými. 

Ptáte se za co? Za jejich život ve víře či v nevíře. 

Každé jednotlivé dítě a jeho rodič je svou 

nepřítomností přímo odpovědný za kvalitu 

společenství. Tam, kde se člověk odmítá přičinit, tam 

Bůh nepřebývá. Tam zůstává jen občasná tradice 

rodin, bez opravdové víry. 

Vaše Eva Šebelová, staženo z internetu (redakčně 

zkráceno) 

http://www.drevenykostelik.cz/ke_stazeni/FZ-LP-

2015-09.pdf  

 

Milý večer v Kladně 

Je příjemné mít po náročném týdnu možnost na chvíli 

se zastavit a odpočinout si při poslechu pěkné hudby. 

A ještě příjemnější je slyšet hudbu živou. A do třetice 

– je milé trávit tuto chvíli s někým dalším, komu to 

přinese radost. 

Tak jsem se jeden říjnový pátek vypravila do Kladna 

na koncert kladensko-slánského sboru, který si 

připravil pásmo husitských písní pod názvem „Pane, 

jenž´s mě koupil sobě“. Radost mi udělalo, že se ke 

mně přidaly i některé naše farnice. 

Pod taktovkou sbormistryně Zuzany Jurkové podal 

smíšený sbor krásný výkon. Velice mě oslovily 

středověké adventní a vánoční písně, které v sobě 

neměly tu „sladkost“ koled, jež můžeme od podzimu 

slyšet v našich supermarketech. 

Také způsob podání byl jedinečný. Nešlo o žádné 

strojené profesionální výkony, ale o zpěv radostného 

srdce. Ta radost byla na účinkujících viditelná a byla 

nakažlivá. Když nás v závěru koncertu učili jednu 

píseň, kterou jsme si pak zazpívali všichni společně, 

ani nám příliš nevadilo, že byla zčásti latinská a velmi 

svižná. 

Sladkou tečkou pak bylo pohoštění, které připravily 

šikovné dámy z kladenského sboru, a možnost 

osobního setkání a rozhovoru se zpěváky i ostatními 

posluchači. 

A nebyla bych to já, kdybych svým statečným 

spolucestujícím nedopřála pokochat se krásami 

podzimu jak jinak, než ... tím, že jsme malinko 

zabloudily. Ale opravdu jen malinko. Uznejte, cesta 

po R7 tam i zpět by byla nudná, a to by se nehodilo 

k tak pěknému večeru... 

Pavla Čandrlová, pastorační referentka z Peruce 

Výlet do Libušína 

S potěšením mohu konstatovat, že tentokráte se nás 

sešlo opravdu hodně. Kladenští jeli autobusem do 

Vinařic, kde byl sraz s mimoměstskými účastníky. Po 

předchozích deštivých dnech bylo vlhko a blátivo, ale 

už nepršelo, počasí bylo příjemné, vzduch umytý, 

ovečky pod cestou zdravily bečením, kráter sopky byl 

přívětivý. Pohrát si a posílit se jídlem na další cestu 

a při návratu z kráteru ještě nezapomenout na 

společnou fotografii! 

A pak dolů z Vinařické hory na cestu do Libušína. To 

bylo ovšem náročnější. Na stezce to po vlhkém listí 

a bahýnku klouzalo, musela se vybírat cesta cik-cak, 

http://www.drevenykostelik.cz/ke_stazeni/FZ-LP-2015-09.pdf
http://www.drevenykostelik.cz/ke_stazeni/FZ-LP-2015-09.pdf
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mladé stromky rostly řídce, nebylo čeho se chytit. Pro 

děti to bylo dobrodružství, ty si to užily, ale i starší 

generace se dolů za pomoci mladých mužů bezpečně 

dostala. Další cesta už byla pěkná, pohodlná, pohled 

na barevné listí stromů hřál u srdce, také skupinky si 

pěkně cestou povídaly. Do libušínské tvrze to už bylo 

necelou hodinku, došli jsme včas. Pan Král nám 

ukázal své hospodářství, představil jednotlivé 

koníčky, mohli jsme je nakrmit přinesenými jablíčky, 

mrkví, tvrdým chlebem. 

Pak ještě posezení v klubovně s vlastním jídlem nebo 

objednanou bramboračkou a zvěřinovým gulášem. 

Také káva, čaj, výborný perník, co si víc přát! Ještě 

ohníček, ano, i ten pak Kamilka s Petrem připravili. 

Děti mezitím čistily a hřebelcovaly koně, aby je 

připravily k jízdě. Oheň se pěkně rozhořel a mohly se 

opékat buřty. Chutnaly nejen dětem, ale i koťatům, 

která se v nestřežené chvíli několika kousků zmocnila. 

V ohradě vedle ohýnku se na koních vozily děti, ale 

svezli se i někteří z dospělých. Postupně jsme se začali 

rozcházet, někdo šel pěšky, někdo jel autem, někdo 

autobusem, ale všichni spokojení. Evo, díky za 

přípravu! 

Jarmila Chytilová 

Radost ve Slaném 

V neděli 18. října 2015 jsme se z našeho kladenského 

sboru vypravili na odpolední bohoslužbu ve Slaném. 

Chtěli jsme společně se slánským sborem slavit 80. 

narozeniny našeho dlouholetého bratra faráře 

Stanislava Jurka. Po slavnostní bohoslužbě, kterou 

sloužil bratr biskup David Tonzar, došlo na gratulace, 

vzájemné sdílení, co všechno jsme společně zažili, 

vždyť mnohé z nás bratr Stanislav zachránil pro věčný 

život. K dobré náladě přispělo i bohaté pohoštění. 

Než jsem začala psát tento příspěvek, ptala jsem se 

v modlitbě, co by bylo třeba zdůraznit. K mému 

překvapení mi zněla v mysli píseň „Osvoboď nás 

pravdou“. A uvědomila jsem si, že opravdu bratr 

Standa po celou dobu, co ho znám, stál v Boží pravdě, 

Boží pravdu hlásal, držel se jí, hledal ji, kázal ji, 

a právě tím nás strhnul, abychom ji také hledali 

a drželi se jí. Možná je to symbolické, že právě v roce, 

kdy si připomínáme dílo Mistra Jana Husa, může se 

i Standa ohlédnout za dílem svého života a s radostí 

vidět, že jeho služba přinesla ovoce. Mohl vidět oba 

dva sbory, kladenský i slánský, které právě Boží 

pravdou osvobodil a oživil. Asi také proto řekl, že 

největší radost ze všech darů mu udělala Husova 

pamětní medaile, kterou mu dal bratr biskup. 

V gratulaci našeho sboru stál Žalm 37, 4 Hledej blaho 

v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Děkuji 

Pánu, že jsem mohla být účastna Standova hledání 

a nalézání, děkuji za to, že ho teď mohu vidět 

šťastného a radostného, a přeji mu ještě mnoho let 

požehnaného života. 

Jarmila Chytilová 

 

Dušičky 

Při vzpomínce na své blízké vzpomeňme také na naši 

sestru Miladu Smíškovou. Odešla k Pánu letos 

v květnu, ale stále nám chybí. Vzpomínáme na její 

úsměv, ale i sarkazmus a smysl pro humor. 

Všichni víme, že byla věrnou služebnicí církve. Učila 

také náboženství, a tak na ni mnozí s láskou 

vzpomínají. 

Do poslední chvíle se o vše zajímala, ale zradily ji 

ledviny. Po následné léčbě dialýzou, která pro ni byla 

velmi náročná, ztratila zájem žít a postihla ji mrtvice. 

Všichni jí z celého srdce přejeme další život u Pána. 

Milado, díky, že jsme Tě směli poznat a těšit se ze 

společenství s Tebou. 

Vzpomíná 

Vilma Pokorná 

 

Rada starších se omlouvá 

za nedůstojný stav kolumbária. 

V nejbližší době provedeme finančně nenáročné 

úpravy, které povedou k nápravě. 

Kolumbárium však vyžaduje finančně nákladnou 

rekonstrukci, tu chceme dát do rozpočtu v příštích 

letech. 
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Milí bratři, milé sestry, vážení známí i neznámí, 

kteří máte někoho ze svých blízkých zemřelých 

v našem kolumbáriu, 

když jsme na poslední biblické hodině s Phanuelem 

shodně tvrdili, že máme v hlavě kolumbárium, 

neznamenalo to ani tak, že to už s naší hlavou 

nevypadá moc dobře, jako spíš to, že to dobře 

nevypadá s naším kolumbáriem v kostele. Kdo jste 

tam alespoň nahlédli, jistě mi dáte za pravdu. Můj muž 

často říká, že „co je nutné, prosadí se samo“ – 

a v tomto případě to skutečně platilo. Stav kolumbária 

byl (a stále ještě je) opravdu nedůstojný. Proto se rada 

starších rozhodla, i když měla s opravami kostela jiné 

plány, upřednostnit tuto záležitost a alespoň 

„z nejhoršího“ kolumbárium dostat. Záměrem bylo, 

aby do svátku Všech svatých bylo upraveno 

a vymalováno – další akce měly následovat příští rok. 

Ve chvíli, kdy jsme se blíže na stav kolumbária 

podívali, zjistili jsme, že je potřeba nejen upravit stěny 

a vymalovat, ale také vyměnit již zcela zničené, 

zpuchřelé a červotočem prolezlé skříně na urny. To 

znamená, že musíme vynaložit daleko více finančních 

prostředků (výroba nábytku) a že se úprava nestihne 

do Dušiček (nábytek nebude hotov). 

Za situaci se omlouváme, věřte, že děláme, co je 

v našich silách – muži svépomocí otloukli stěny 

kolumbária, podařilo se rychle domluvit jejich 

naštukování, ještě před svátky vymalujeme 

a uklidíme, jak nejlépe to půjde. Děkujeme za 

pochopení, doufáme, že s Boží pomocí se nám podaří 

vytvořit zde důstojné prostředí a v hlavě už nikomu 

z rady starších ani ze sboru kolumbárium dále ležet 

nebude. 

Pavla Vlková 

Šmudla, in memoriam 

Když jsem se před pár lety vracela večer domů, 

vyděsilo mě v noční tmavé kuchyni stvoření jako 

z báje pro postrašení dětí: ježatý, rudě svítící pes. Byl 

to Šmudla, obarvený vojenskou fosforeskující signální 

barvou mým kamarádem Honzou, který u nás tehdy 

přespával a chtěl mi trochu zpestřit návrat. Šmudla, 

který vypadal jako pes baskervillský, ovšem žádné 

pekelné stvoření nebyl. I přes tvrdohlavost 

a nedisciplinovanost byl oddaný, chytrý a veselý. 

A především: pomáhal nám, občas nedobrovolně, 

v sobě najít to lepší. Pamatujete si, jak pro něj Inka 

během církevního pobytu skočila do vodní nádrže, ze 

které se nemohl dostat? Nesčetněkrát se člověk musel 

přemoci a i přes únavu jít Šmudlu hledat, když se mu 

podařil jeden z jeho copperfieldovských útěků přes 

dvoumetrovou zeď či zavřené dveře. V posledních 

měsících pak potřeboval neustálou péči – vaření, 

krmení a přebalování – kterou mu rodiče, už dlouho 

odvyklí starosti o malé děti, samozřejmě a neúnavně 

poskytovali. 

Ostatně, k nám domů se dostal jako v podstatě 

opuštěné, špinavé štěně, proto taky Šmudla. Tehdy 

jsme nikdo myslím nepředpokládali, že se dožije 17 let 

a bude s námi na stejném počtu církevních táborů. 

Kdybychom si tehdy všechno do důsledků představili, 

dost možná by se nám ten dobrý skutek nepáchal tak 

snadno. Ale v každém případě jsme ho měli rádi – 

a možná největší lekce je v tom, že on nás také. Ne 

proto, že dostával pravidelně vývar s větší porcí masa 

než my, ne proto, že mohl spát v pohodlné posteli, ale 

protože byl schopný bezpodmínečného citu. 

Takového, jaký sami v sobě často těžko hledáme. 

Jitka Jurková 

Připravované akce: 

Adventní soustředění bude v sobotu 28. listopadu od 

9 hod., místo i téma bude upřesněno. 

Adventní bohoslužba bude 28. listopadu v 18 hod. 

v kostele sv. Jana v Dubí-Dříni. Při ní budou zpívat 

společně naši zpěváci a zpěváci sboru ŘKC pod 

vedením Lenky Harigelové. 

Přednáška Islám od A do Z se koná v pondělí 

30. listopadu 2015 v 17.30 hod. Přednáší Ing. Jan 

Neubauer, lektor Vzdělávacího a kulturního střediska 

Židovského muzea v Praze. Vstup je volný. Na místě 

bude možno přispět do sbírky na podporu sociálních 

projektů v Izraeli, které zajišťuje česká pobočka 

Mezinárodního křesťanského vyslanectví Jeruzalém. 

Adventní koncert ženského pěveckého sboru 

Smetana v neděli 13. 12. 2015 v 17 hod. 

Adventní koncert pěveckého sboru Smetana-

Slovanka ve čtvrtek 17. 12. 2015 v 18 hod. 

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) 

každou středu od 15 do 16:30 hod. 

Otevřený kostel 

každou středu od 15 do 16:30 hod. 

Úřední hodiny 

každou středu od 15 do 16:30 hod. 

každý čtvrtek od 9 do 11 hod. 

Toto Nahoru, další zprávy, nedělní kázání, aktuality 

i fotografie naleznete na našem webu 

http://ccshkladno.unas.cz 
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