názorů a požadavků. Ale pravé smíření není
prohrou, je naopak vítězstvím.
Když apoštol Pavel hovoří o smíření, pak má
především na mysli smíření s Bohem. „Dejte se
smířit s Bohem.“ Tohoto smíření nemůžeme
dosáhnout z vlastní vůle, z vlastní síly, ale toto
smíření máme přijmout jako něco, co se již
uskutečnilo. „Bůh nás smířil se sebou skrze
Krista.“ Toto smíření uskutečnil Ježíš Kristus, jak
vyznáváme a děkujeme za ně. „Křížem se k nám
snížil, s Otcem nás tak smířil, sláva ti, Pane.“
(Zpěvník CČSH č. 252)
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Postní doba, do které vstupujeme jako církev
a jako jednotlivci, je spojena s výzvou k pokání,
obrácení, a stejně tak naléhavě zaznívá výzva ke
smíření. Dejme se smířit s Bohem! Přijměme toto
smíření skrze Ježíše Krista vděčnou vírou. Bůh
nám toto smíření daroval a stále dává
prostřednictvím evangelia a svátosti pokání
a smíření.

Březen
Břízy vítají jaro
líbivé světlým oděním
březové větve v koštěti
vymetají smetí
tak na floskule bystře
myšlenkou
Stanislav

Tomáš Butta, bratr patriarcha, 14. února 2016
http://www.ccsh.cz/view.php?id=2987
Roztrhněte svá srdce!
Hledání textu pro tuto pobožnost mi tentokrát
trvalo dlouho. Pořád nepřicházelo žádné oslovení
ani inspirace. Náročné a hektické dny doslova
letěly kupředu. Byla jsem už trochu zoufalá, když
mi padl zrak právě na tento text z knihy proroka
Joela (2, 13), a já jsem si uvědomila, že je přesně
pro mě:

Postní zamyšlení o smíření
„To všecko je z Boha, který nás smířil sám se
sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom
sloužili tomuto smíření.“ 2 K 5, 18
Sestry a bratři,
jedním z důležitých úkolů apoštolů a církve je
sloužit a napomáhat smíření. Máme jako
služebníci Kristovi jednat ve prospěch smíření
a zasazovat se o ně všude tam, kde panuje
vzájemné odcizení, nesmiřitelné nepřátelství
a nepřekonatelná nenávist. Vždyť smíření je
spolehlivou cestou k Božímu království, je jako
„jaro v lidských srdcích přicházející po tuhém
mrazu“.

„Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se
k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý
a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný.“
Je postní období, čas rozjímání, a tak jsem měla
možnost znovu si díky tomuto verši připomenout,
co to vlastně skutečně znamená… Donutil mě se
zastavit a zamyslet se nad jeho výpovědí.
Roztrhnout srdce? Už jen vyslovení tohoto
sousloví se doslova zařízne do uší. Nestačí prostě
jen udělat to, co je zřejmé a viditelné, v tomto
případě roztrhnout oděv, v jiném si třeba odříci
jídlo či zábavu. Je potřeba se podívat až na dno
svého srdce, až na kořen svých úmyslů a činů.
Vyžaduje to velkou dávku odvahy, sebezapření
a důvěry v Pána. Určitě je pro nás bolestivé zjistit,
že v hloubi našeho srdce se najdou ještě stále věci,
které potřebujeme pustit, pouštět a opouštět.
Ostatně půst je od slova pustit odvozeno. Říká
nám: „Pusť, co jsi dosud pevně držel.“

Cesta ke smíření je ale v našem světě plném
konfliktů mezi národy a lidmi velmi obtížná
a nesnadná. Je nelehké dojednat smíření, ujednat
smír tam, kde se řeší spory násilím a zbraněmi,
kde jsou otevřené rány a jizvy, kde panuje mezi
lidmi nedůvěra a strach z toho druhého. Jako by
proti sobě stály na jedné straně zásada
neustupovat zlu a na druhé straně snaha předejít
nekontrolovatelně se šířícímu konfliktu. Smíření
mohou někteří lidé považovat dokonce za určitou
prohru, neboť znamená ustoupení ze svých
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Potřebujeme pustit to, co je navíc, to, co narušuje
náš vztah s Bohem, abychom se mohli pevně
chytit a držet Jeho.

prosbu přichystanou na lístku nebo říci svou
vlastní. Sestra Dana Klozbergová dá rodičům
včas na vědomí, kdy bude dětská bohoslužba
probíhat.

A proto jsem znovu pocítila neuvěřitelnou
vděčnost za to, s jakou milostí se k nám Bůh
sklání. Bůh je milostivý a plný slitování,
shovívavý a nejvýš milosrdný… Nemůžeme se
vykoupit jen svými skutky a pokáním, On věděl,
že to plně nedokážeme, a proto nám poslal svého
Syna, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale
měl život věčný. Amen.

Věřím, že tím pomůžeme nejen našim dětem růst
v poznání Boha, ale především budeme společně
s nimi budovat duchovní dům, kde najdou
útočiště všechny generace.
Na závěr si připomeňme slova našeho Pána Ježíše
Krista, který nám ukazuje, jaký má vůči dětem
postoj. Volá je, tiskne je k sobě, klade na ně ruce
a žehná jim; dokonce je dává svým učedníkům za
vzor: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim,
neboť takovým patří království Boží.“ (Mk 10, 14)

Dana Klozbergová, kázání na vikariátní
konferenci 23. 2. 2016
Dětská bohoslužba

Phanuel Osweto, farář

V neděli 20. 2. 2016 proběhla v našem sboru
poprvé dětská bohoslužba, tj. taková bohoslužba,
jejíž program byl určen především dětem. Již
tradičně máme během bohoslužby oddělený
dětský program. Děti odcházejí po vyznání hříchů
a vracejí se až po kázání. Každý, kdo někdy vzal
s sebou malé dítě do kostela na bohoslužbu, ví,
jak je těžké udržet ho v klidu, aby nerušilo ostatní
zúčastněné, a zároveň předejít tomu, aby ho
duchovní věci odradily dříve, než je bude schopno
svým rozumem pochopit. Jsem proto velmi
vděčný za sestry, které připravují a zajišťují
každou neděli dětský program, aby naše děti měly
stále dobrý důvod přicházet do kostela.

Ze života sboru
Milí bratři a sestry, poslední zprávy v naší rubrice
byly z příchodu Mikuláše. Čas rychle utíká,
přehouply se Vánoce a těšíme se na Velikonoce.
V této souvislosti bych se s vámi chtěla podělit
o radost, kterou máme z dětí ve sboru. Rostou
z nich noví zpěváčci, při štědrovečerní
bohoslužbě se už aktivně zapojily do zpívání,
nyní nacvičují i na velikonoční bohoslužbu.

Cílem dětské bohoslužby, kterou bych rád viděl
v našem sboru pokud možno každý měsíc, je
přiblížit liturgii a kázání co nejvíce těm
nejmenším a přístupnou formou je vtáhnout do
dění v kostele během celé bohoslužby. Doposud
děti slavily na své skupince jednou za měsíc
narozeniny. Nyní budeme při dětské bohoslužbě
také slavit narozeniny, ale se všemi, kteří je mají
v daném měsíci – děti i dospělí bez rozdílu. Po
bohoslužbě se pak posadíme v Komenského síni
ke společné oslavě s občerstvením.

Organizaci péče o děti už naplno převzala sestra
Dana Klozbergová. Na druhou polovinu března
připravuje opět mimiškolku pro naše nejmenší
a jejich maminky či babičky. Modleme se za naše
děti, za ty malé i ty větší, aby rády přicházely do
sboru a mohly čerpat z Boží lásky. Kéž k tomu
bude sloužit i pravidelná měsíční dětská
bohoslužba.

Nedělní kázání bývá pro děti obzvláště náročné na
soustředění, proto budu při dětské bohoslužbě
přicházet při kázání blíže k dětem, abych s nimi
mohl rozmlouvat. Boží slovo jim budu
vysvětlovat
prostřednictvím
příběhů.
Samozřejmě to neznamená, že dospělí, kteří
přijdou na bohoslužbu, zůstanou o Boží Slovo
nějak ochuzeni.

My dospělí jsme v novém roce opět pokračovali
v přednáškách. V pondělí 11. ledna byla velmi
pěkná přednáška na téma Exodus. Po stopách
Mojžíše nás vedl Ing. Jan Neubauer, lektor
vzdělávacího a kulturního střediska Židovského
muzea v Praze.

Do budoucna počítám s tím, že se děti budou moci
aktivněji zúčastnit dění, mohou mít třeba
přímluvy nebo číst biblické texty. Mohou přečíst
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V neděli 17. ledna sloužila bohoslužbu sestra
vikářka Jarmila Kučerová. Při bohoslužbě jsme
děkovali za 80 let života naší věrné sestry Vilmy
Pokorné.

V neděli 28. února jsme si připomněli 74. výročí
transportů židovských obyvatel z Kladna.
Hebrejské písně na biblická slova přijel zazpívat
amatérský soubor Simcha z Tachova pod
vedením sestry farářky Zuzany Kalenské.
Potěšilo nás, že byl téměř zaplněný kostel a mnozí
se ještě po skončení zdrželi na popovídání
a občerstvení.
Požehnat přijel i bratr farář Stanislav Jurek, jeho
řeč uvádíme v samostatném článku.
V pondělí 18. ledna začal Týden modliteb za
jednotu křesťanů. Při středečním setkání
v našem sboru sloužil bratr farář Jiří Neliba,
ŘKC.

V pátek 4. března jsme se v modlitebně
Českobratrské církve evangelické připojili
k mnoha lidem z více než 170 zemí světa, kteří
prožívali a slavili Světový den modliteb. Letošní
program připravily kubánské ženy na téma
„Když přijímáte děti, přijímáte mne“, je možné
si ho stáhnout na stránkách naší církve Světový
den modliteb 2016. O průběhu setkání přinášíme
samostatný příspěvek.

V neděli 21. února proběhla dětská bohoslužba.
Děti neodešly na svou skupinku, ale účastnily se
celé bohoslužby. Tématem kázání bylo Ježíšovo
pokušení na poušti, k němu byla pěkná scénka.
Tomáš Almado jako pokušitel skrytý za
kazatelnou dával lákavé návrhy, Petr Chytil jako
Pán Ježíš mu odpovídal a nedal se svést. Kéž by
to dětem utkvělo v hlavě a nedaly se svést ke
zlému. Při bohoslužbě pak bratr farář blahopřál
k narozeninám chlapcům Almadovým a sestře
Kamile Krucké. Na prodloužené přišly na řadu
i dorty s ohňostrojem.

V neděli 6. března 2016 jsme se připojili
k celostátní akci Pamatuj!, která se koná již
několik let jako vzpomínka na vyvraždění tzv.
Terezínského rodinného tábora, k němuž došlo
8. března, 10. července a 12. července 1944.
Celkem bylo tehdy v průběhu tří nocí zavražděno
více než 10 000 nevinných mužů, žen a dětí!
Po zahájení zazpíval husitský pěvecký sbor
několik židovských písní. Dvě z těchto písní, Šma
Jisrael a Hatikva, zpívali lidé, kteří šli tehdy na
smrt. Následovala vernisáž výstavy Pochod po
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stopách hrdinů, která se dotýká stejného tématu.
O vernisáži i výstavě přinášíme samostatný
příspěvek.
Jarmila Chytilová

„Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve
jménu mém, tam jsem já uprostřed nich." Mt 18,
20 A nás tam bývá kolem šesti až sedmi stolů
vždy plno. A s námi je tam vždy Pán Ježíš. Díky
Pánu.
Vilma Pokorná

Požehnání k jubileu
Naše věrná sestro Vilmo,
že se dožíváš osmdesátin, je Boží dar nejen pro
Tebe, ale pro mnohé. Jsi stále horlivou služebnicí
Páně, a tedy i bližních.
Připomínáš se mi, jak rozmisťuješ okrasné
rostliny okolo oltáře a na něj a před něj živé
květiny. To je okrasné vyvrcholení Tvé péče
o čistotu a vzhled Božího domu. Některé Tvé
modlitby jsou výronem Božího ducha. Boží slovo
v Bibli Tě vede životem a Ty je přinášíš jiným.
Tvoje obětavost ve službě zestárlým, osamělým
i nemocným je úctyhodná. Tím více, že jsi
nepolevila ani v době pro Tebe tak bolestné, po
těžkém úrazu Tvého syna.
Dovedeš být prospěšná při výchově a zábavě dětí.
Nezapomenu, jak jsi mě pozvala a přivedla na
schůzku skautek, které jsi vedla. Mám-li říci, jaké
vlastnosti jsi nejvzdálenější, pak je to netečnost,
a jaká vlastnost Tě vyznačuje, tak to je horlivost.
Děkuji Ti za léta spolupráce na Božím díle.
Vyprošuji Tobě a Tvým blízkým vše, co dává
Boží požehnání.
Tvůj dlouholetý farář
Stanislav Jurek

Když přijímáte děti, přijímáte mne
Je zvláštní, že právě toto číslo Nahoru se také
zabývá tématem dětí a bohoslužby. Myslím, že
nám Pán zvlášť klade na srdce, abychom naše děti
přijímali jako Jeho samého a vedli je k Němu.
K tomu nás vedlo i zamyšlení na ekumenickém
setkání v rámci Světového dne modliteb, které
měl bratr Zdeněk Turek, kurátor sboru ČCE.
Sešlo se nás tentokrát poměrně dost, třicet
účastníků z různých církví – ČCE, CČSH, ŘKC,
KS. Na projekty na Kubě se vybralo 1005 Kč.
Měla jsem radost i z účasti naší mládeže, do
programu se aktivně zapojily Terezka a Lenka.

Desáté výročí služby v Domově pro seniory
Již 10 let se scházíme na pobožnostech v Domově
pro seniory v ul. Fr. Kloze. V začátcích po
otevření tohoto Domova jsme docházeli za
obyvateli jednotlivě, později se podařilo vyjednat
společné scházení nad Biblí. S bratrem farářem
Jurkem jsme tehdy šli za paní ředitelkou, díky
modlitbám, které jsme vysílali k Pánu, vše dobře
dopadlo, nebyly námitky proti setkávání věřících,
a tak v březnu 2006 začalo naše společné
scházení.

Sestry z Kuby připravily
pěknou bohoslužbu, chtěla bych se podělit aspoň
o závěr bohoslužby, který činilo předsevzetí,
modlitba Otče náš, vyslání a požehnání. Myslím,
že si ho každý může vzít sám pro sebe i k žehnání
pro druhé.
Předsevzetí: Protože věříme, že jsme tvoje
milované stvoření, které má místo ve tvém srdci,
chceme s tvou pomocí:
– být přátelštější a odpouštět;
– přijímat děti a s nimi snít, smát se, tancovat
a milovat bez rozdílu;
– přijímat každého člověka jako jedinečného
a tobě vzácného;
– usilovat o zachovávání naděje pro budoucnost
ve spravedlnosti a míru.
Vyslání: Jděme nyní do světa se srdcem plným
dětské něhy a důvěry a s nadějí v příchod Božího
království.

Nyní slouží pravidelné pondělní pobožnosti bratr
farář Osweto a pastorační asistentky jsou mu ku
pomoci. Připravujeme stoly, svážíme a přivádíme
ty, kteří mají zájem, v případě potřeby některá
z nás poslouží i vedením pobožnosti.
Třebaže mnozí z účastníků našich setkání již
odešli k Pánu, přicházejí další, kteří mají zájem
o Boží slovo, a počet přítomných neklesá. Máme
z toho velkou radost. Vždyť víme, co Písmo říká:
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Požehnání: Pán Ježíš Kristus
ať je ti nablízku, aby tě bránil;
ať je v tobě, aby tě občerstvoval;
ať je kolem tebe, aby tě ochraňoval;
ať je před tebou, aby tě vedl;
ať je za tebou, aby tě ospravedlňoval;
ať je nad tebou, aby ti žehnal.
a ty mu děkuj a oslavuj Jej spolu s Otcem
a Svatým Duchem povždy.
Amen.
Jarmila Chytilová

Výstava fotografií Pochod po stopách hrdinů
V dubnu 1944 se podařilo dvěma mladým
židovským mužům utéci z vyhlazovacího tábora
Auschwitz-Birkenau, aby o dění v táboře
a o systematickém vraždění podali zprávu.
Zachránili tak desítky tisíc životů. Těmito hrdiny
byli Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler.
Bratr Radek Hejret, lektor ICEJ, vyprávěl na
vernisáži jejich příběh. Na památku těchto
statečných mužů se v srpnu r. 2014 konal Pochod
po stopách hrdinů. Tohoto náročného pochodu
se zúčastnil i fotograf Jindřich Buxbaum (na foto
vlevo).

Pomoc křesťanům z iráckého Erbílu
Z celkového počtu 153 uprchlíků schválených
vládou ČR jich je na našem území již 68. Další
plány předpokládají ještě tři skupiny z Iráku – ta
nejbližší by měla dorazit v druhé polovině března.
Část zbývajících uprchlíků by se měla přidat
k těm, co jsou již ve Smilovicích, další by měli
být v Praze, případně v Liberci a Olomouci.
Nadační fond G21 děkuje za velikou vlnu
solidarity a projevů podpory tohoto projektu
z celé naší země. Bez toho by nebylo možné
pokračovat dál.
Aktuální informace je možno sledovat na webu
http://www.gen21.cz/.
Inspirativní je také článek Dana Drápala
http://dan-drapal.cz/index.php/cz/politickeclanky/366-dobrocinnost-v-prima-casech.

Právě jeho fotografie z pochodu jsou vystaveny
v našem sboru a on sám přijel na vernisáž až
z Olomouce. Těch sto třicet kilometrů pěšky po
stopách Vrby a Wetzlera z Osvětimi do Žiliny,
týden fyzického nasazení, společných diskusí
i osamělých meditací, ukončených v Žilině
kulturními a odbornými akcemi, byl pro
účastníky silný a motivující zážitek.

Podle internetu připravila Jarmila Chytilová
Modlitba k 9. únoru z knihy Sešli světlo své
Ex 5; Mt 14, 13–21
Pane Ježíši Kriste, když jsi viděl veliký zástup,
řekls učedníkům: „Dejte vy jim jísti!“ Dej také
nám a celé své církvi vědomí a cit pro
odpovědnost, kterou máme vůči chudým
a potřebným. Je tolik těch, kteří hladoví a jsou bez
vlasti a bez domova, kteří těžce pracují
v továrnách a na polích, těch, kterým jsou
svěřovány nebezpečné úkoly. Pomoz nám,
abychom na to nezapomínali, že žijeme z práce
druhých lidí. Pomoz nám, abychom uprostřed
třídních bojů, napjatých vztahů mezi národy
i rasových předsudků slyšeli tvé požehnané slovo:
„Cokoli jste učinili jednomu z mých bratří, mně
jste učinili.“ O to vše prosíme pro zvýšení Tvé cti
a slávy.
Juhanon Mar Thoma, metropolita, představitel
syrské církve z Malabaru (*1893, +1976)

Pochod má za sebou již dva ročníky, další
informace i pozvánka na letošní pochod od 8. do
13. srpna 2016 jsou na webu
http://www.vrbawetzler.eu/ .
Výstava je putovní a v našem sboru bude do
konce dubna. Je přístupná vždy v neděli po
bohoslužbách od 10:30 do 11:30 a ve středu, kdy
je kostel otevřen od 15 do 16:30. Mimo tento čas
je možné domluvit návštěvu výstavy s bratrem
farářem Osweto.
Přednáška ve Slaném
V roce výročí upálení Husova přítele Jeronýma
Pražského bude ve Slánském muzeu o této
významné osobnosti přednášet prof. Petr Čornej.
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Určitě si nenechte ujít tuto přednášku ve středu
25. května v 18 hodin.

Velikonoční bohoslužby
Čt 24. 3 Zelený čtvrtek v 17:30 hod. – sejdeme
se kolem stolu v Komenského síni, připomeneme
si poslední večeři Pána Ježíše, po Jeho vzoru si
posloužíme umytím nohou.

Sborová dovolená 2016
Připomínáme sborovou dovolenou v týdnu od 30.
července do 6. srpna (sobota–sobota). Máme
zarezervovánu opět Vyhlídku v Blansku
(http://www.vyhlidka-blansko.cz) za podobných
podmínek jako loni. Kdo jste ještě nezaplatili
zálohu 1400 Kč za osobu, je nejvyšší čas zaplatit
nebo se domluvit se sestrou Kamilou Kruckou na
odkladu!

Pá 25. 3. Velký pátek v 15 hod. – budeme číst
pašije, po nich zazní Stabat mater G. B.
Pergolesiho s výkladem sestry Pavly Vlkové
So 26. 3. sederová večeře v 16 hod. ve Slaném
(Zájemci ať se hlásí sestře Ivaně Doubravové)
Ne 27. 3. Hod Boží velikonoční v 9 hod. –
bohoslužbu oslavíme společně s dětmi, po ní
bude prodloužená.

Připravované akce:
Sobota 19. března v 8 hod. soustředění rady
starších.
Neděle 20. března v 10:30 hod. výroční
shromáždění náboženské obce, při kterém
proběhnou volby do rady starších na dalších 6 let.
Prodloužená nebude, přesune se z této třetí
neděle na čtvrtou, kterou je neděle velikonoční.

Pravidelná setkání ve školním roce
Neděle 8:15 hod. modlitební skupinka
9 hod. bohoslužba s péčí o děti

Neděle 3. dubna v 16 hod. dětské ekumenické
odpoledne v biblických maskách na faře ČCE.

Pondělí 15 hod. setkání v Domově pro seniory
17 hod. ženská skupinka nad Biblí
17 hod. mužská skupinka (lichý týden)

Sobota 16. dubna ve 14 hod. přednáška
Eschatologie a její odraz v liturgii CČSH
a ostatních církví. Přednáší Mgr. Pavel Kolář,
Th.D., M.T.S., člen katedry praktické teologie
Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Úterý ženská skupinka domácí – dle domluvy
Středa 16:45 hod. sdílení a modlitby
17:45 hod. biblická hodina
Pátek 10 hod. mimiškolka (lichý týden), první
setkání bude 18. března
14:30 hod. mladší mládež
16 hod. mládež

Neděle 17. dubna bohoslužba, při které sestra
vikářka Mgr. Jarmila Kučerová uvede do funkce
pastorační asistentky sestru Danu Klozbergovou
a přijme slib nově zvolené rady starších.
Neděle 8. května svátek matek.

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. a ve středu od 15 do
16:30 hod.

Sobota 14. května v 9 hod. sborové soustředění
svatodušní na téma Budování společenství na
půdorysu církevního roku, místo bude
upřesněno.
Neděle 15. května v 9 hod. bohoslužba Hod Boží
svatodušní.
Pondělí 16. května v 18 hod. přednáška Reformní
snahy v církvi od 12. století. Přednáší ThDr.
Kamila Veverková, Th.D., děkanka Husitské
teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Toto Nahoru, další zprávy, nedělní kázání,
aktuality i fotografie naleznete na našem webu
http://ccshkladno.unas.cz

Víkend 3.–5. června KŘESŤANSKÁ VODA –
sjezd řeky bude upřesněn.

Datum vydání: 11. března 2016
Red. rada: J. Chytilová, S. Jurek, P. Osweto,
P. Vlková, M. Vlková
Neoznačené příspěvky připravila redakční rada.

Pátek 10. června Noc otevřených kostelů.
Letošní rok nese jako základní motto „Jeho
brány zůstanou ve dne otevřené, NOC tam už
nebude“ (srov. Zj 21, 25).
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