nechtěly nic slyšet, striktně to odmítly. Ježíšovo
„dnes“ v nazaretské synagoze je i naše „dnes“.
Právě na toto slůvko bych ráda dnes položila
důraz.
Evangelium bylo a je často odmítáno, někdy
zdvořile, jindy striktně. Jsou ve světě oblasti, ve
kterých jde hlasatelům evangelia přímo o život.
Evangelista Lukáš chce událostí v Nazaretu
sdělit, že židovský národ, ten, který měl Ježíši
nejvíce rozumět, Ho jako proroka a Mesiáše
nepřijal. Kupodivu přijali Ho pohané. Můžeme
říci, že se obrací k těm nedotčeným, hledajícím
Ducha, k těm, kdo mají otevřené srdce. Tento text
patří mimochodem k základním textům Nového
zákona. Když se jim Pán Ježíš v synagoze
představuje jako ten, koho pomazal Duch
Hospodinův, zdá se jim to příliš. Žádá, aby přijali
Jeho evangelium a uvěřili ve Spasitele. Ale oni
odmítají, dokonce usilují o Jeho život. Když po
nich něco chce, oni to nepřipustí. Mysleli si, že
On splní jejich představy o Pomazaném!
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Milí přátelé, bratři a sestry, čtenáři tohoto
zpravodaje, pokoj vám. Dostáváte do rukou nové
vydání Nahoru s tím, že bude poněkud náročnější
na čtení. Přinášíme v něm kromě obvyklých
čerstvých zpráv ze života sboru především
obsáhlejší zprávy z březnového výročního
shromáždění náboženské obce o činnosti
v uplynulém roce. Je toho opravdu hodně, co jsme
za minulý rok prožili, s čím jsme se potýkali,
z čeho jsme se radovali. Věřím, že si to rádi znovu
připomenou i ti, kteří na shromáždění byli.

Sestry a bratři, událost v nazaretské synagoze
nastavuje zrcadlo křesťanům všech dob, „dnes“
právě nám. Čím je pro nás Pán Ježíš Kristus, má
nám Jeho evangelium ještě co říci? Poslední věta
příběhu je přímo hrozivá, osudově tragická. „On
prošel jejich středem a bral se dál.“ Bůh, který
jde mimo člověka, který se s člověkem míjí, ale
ne proto, že by nechtěl vstoupit, ale proto, že našel
dveře srdce zavřené. A za dveřmi viděl nenávist,
pýchu, sobectví, předsudky, maloměšťáctví. Je
pro člověka osudné minout se s Bohem.

Po šesti letech byla znovu volena rada starších.
Protože se službou, s prací celé rady jsme všichni
spokojeni, byli její členové opět zvoleni.
Staronovou radu tedy tvoří předsedkyně sestra
Pavla Vlková, tajemnice sestra Eva Bodláková,
finanční zpravodaj sestra Kamila Krucká
a hospodář bratr Jiří Tučan, stálým členem je
samozřejmě bratr farář Phanuel Osweto. Třetí
neděli v dubnu složili znovu slib do rukou sestry
vikářky Jarmily Kučerové. Při této slavnostní
bohoslužbě byla s požehnáním uvedena do
funkce pastorační asistentky sestra Dana
Klozbergová. Bratři faráři Stanislav Jurek
a Phanuel Osweto i sestra vikářka pak poděkovali
za dosavadní službu sestře Jarmile Chytilové,
která již v této funkci končí. Přinášíme zkrácenou
promluvu setry vikářky a poděkování bratra
faráře Jurka.

Lidé se míjejí s Bohem, protože příliš spoléhají na
sebe, svůj rozum, smysly. Chtějí Boha vidět
svýma očima, chtějí zázrak a divy… „Když mi
Bůh dokáže, že je, uvěřím…“ říkají. Pán Ježíš
nepotřebuje dokazovat, že je a kdo je. Vše bylo
mnohokrát v Písmu svatém řečeno, napsáno,
prožito. Když není přijat, odchází. Je taktní,
milosrdný, respektuje naši svobodu a volbu (a to
se všemi důsledky, které rozhodnutí přináší).
Proto je možné se s Ním minout. Pokud mohu
mluvit za sebe, bylo by mi velmi líto (a nedovedu
si takový život vůbec představit), kdyby mě Bůh
minul a šel dál. Rozhodla jsem se pro Boha, který
ke mně přichází ve svém Synu Ježíši Kristu,
kterého pomazal svým Duchem.

Dnes se splnilo toto Písmo
Texty: 1 K 12, 1–11, Lk 4, 21–30
Sestry a bratři, pokoj Kristův Vám všem. Stalo se
mi, že jsem přišla na návštěvu do rodiny, kde
rodiče bývali přítomni na bohoslužbách, žili
s náboženskou obcí, ale jejich děti už ne. Přesto
mě přátelsky přijaly, pohostily, ale o víře, o Bibli

Prosíme, Pane, neodcházej od nás, zůstávej
s námi i přes naše selhávání a slabosti. Toužíme
po tom, abys stále přicházel a byl s námi v našem
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srdci, u nás doma, v našem společenství, církvi.
Amen.

Při sbírkách v kostele jste pamatovali nejen na své
vlastní potřeby. Přispívali jste pravidelně na
projekt Afrika Africe, který pomáhá dětem
a mládeží v Keni. Za to moc osobně děkuji.

Promluva v neděli 17. dubna NO Kladno
Mgr. Jarmila Kučerová, farářka v Roztokách
a vikářka vikariátu Praha-venkov

A jaké jsou plány do budoucna? V našem sboru
budou pokračovat bohoslužby a další pravidelná
setkávání. Věřím, že po celý rok budou tato
setkání zdrojem duchovní podpory a inspirace.
Církev budovaná a stavěná na modlitbách
a řádném biblickém učení má silné základy, které
jsou podkladem pro růst a duchovní zralost. Tato
setkávání nám poskytují také příležitost sdílet
s ostatními své životní radosti, těžkosti i obavy
a vzájemně se v duchu Božím posilovat, abychom
v dalších životních zkouškách obstáli.

Výroční shromáždění – zpráva duchovního
Milé sestry a bratři,
opět po roce hodnotíme uplynulé období pomocí
výroční zprávy. Přijměte prosím duchovní zprávu
o životě naší náboženské obce za rok 2015.
V minulém roce se uskutečnilo celkem 51
svátečních bohoslužeb. Ty se staly stěžejními
událostmi sborového života. Mimo mě sloužily
v našem sboru sestra Ivana Doubravová a sestra
Jarmila Chytilová (třikrát). Každou třetí neděli
v měsíci byla prodloužená bohoslužba. Biblické
hodiny se konaly pravidelně každou středu –
proběhlo jich 41. Dále proběhlo 42 pobožností
v Domově pro seniory F. Kloze v Kladně, které se
konaly každé pondělí v 15 hodin. Dvakrát
v měsíci jsme měli mužskou skupinku pod
vedením bratra Miloše Fellera. Péče o mládež se
konala každý pátek od 14.30 do 17 hodin.

Budu se i nadále zaměřovat na poskytování
duchovního vedení založeného na biblické
pravdě, aby ti, kteří to potřebují, mohli najít
útěchu, klid a mír v posilujícím slově Božím. Rád
bych apeloval na to, aby se všichni členové obce
na skupinových setkáních aktivně podíleli.
Duchovní rodinu je možné utvářet jen tehdy, když
se budeme aktivně zapojovat do života sboru.
Prosím proto, abychom mysleli na to, že od Pána
Boha každý den dostáváme více, než si
zasloužíme. Bůh nám dává vše, co máme – zdraví,
rodinu, práci i další věci. Máme proto důvod se
k Němu více přibližovat, než oddalovat.

Jako každý rok jsme se i v roce 2015 aktivně
podíleli na lednových setkáních v rámci
ekumenického Aliančního týdne modliteb. Jedno
setkání se konalo i u nás. Zapojili jsme se do akce
Světový den modliteb, v našem sboru proběhla
také ekumenická bohoslužba k 600. výročí
upálení Mistra Jana Husa.

Jsem vděčný za vás, kteří žijete z Boží lásky, za
vás, u kterých je Boží láska živá – v myslích,
slovech i činech. Naše vděčnost se má obracet
k Pánu Bohu za Jeho ochranu a pomoc v roce
2015. Na Něho smíme spoléhat i v budoucnosti.
Kéž vám žehná, abyste i nadále žili v radosti.

Náš sbor se dále zapojil do velké mezinárodní
akce Evropské setkání mládeže, kterou pořádá
každoročně v různých evropských městech
ekumenická komunita z francouzské vesničky
Taizé a která se v roce 2015 konala v Praze.
Pohostili jsme snídaní přibližně 60 mladých
účastníků z celé Evropy. Na několikadenní péči
o tuto skupinu se podílela i skupina našich
dobrovolníků ve složení sester: Kamila Krucká,
Jitka Rendlová, Markéta Vlková, Martina
Škutová, Lenka Kondorová, Vilemína Pokorná
a Judith Osweto.

Váš farář Phanuel Osweto
Kladno 20. března 2016

Zpráva předsedkyně rady starších
Milí sourozenci v Kristu,
předstupujeme před vás i před čtenáře Nahoru,
kteří na výročním shromáždění nemohli být,
abychom přednesli zprávy o životě sboru. Do
tabulek, které měl bratr Phanuel povinnost
zpracovat, zanesl počet bohoslužeb, biblických
hodin a jejich účastníků i spoustu dalších
statistických dat, jejichž užitečnost ukáže až čas
a na základě kterých prokazuje duchovní, že se
nefláká a státní/církevní peníze si zaslouží. O tom,
jak žije kristovské společenství, to ale není
informace dostatečná.

Církevním obřadem jsme se s velikou bolestí
rozloučili se sestrou Miladou Smíškovou
a bratrem Jiřím Šálou. Křest přijala Helenka
Rendlová a svátost manželství přijali bratr Luděk
Skála a sestra Jolana Landová.
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Po vyznání svých pochybení a modlitbách jsme se
rozhodli o obsahu této zprávy přemýšlet
s Phanuelem společně. Konkrétním aktivitám se
v ní budu věnovat velmi málo, daleko důležitější
nám v této chvíli připadá mluvit o celkovém
směřování sboru, o jeho výhledech.

Rádi je tu přivítáme. Fakt je to důležité. Jde
o spásu duše.

Dovolím si podat krátké svědectví o dvaceti
letech prožitých s tímto společenstvím. Dvacet let
jsem konfrontována s Božím slovem a jím
poměřována. Není to vždycky příjemná
konfrontace a v minulosti to bylo příjemné ještě
méně – nebyla jsem zvyklá na Boží nároky,
vztekala jsem se a hájila si „svoje“ práva, čas
a vůli. Lámání, pokoření a stud byly jen
některými z negativních emocí, které jsem
prožívala. Ale prožívala jsem přitom také Boží
ANO, přijetí, lásku a podporu. A to nejen doma
„v pokojíku“, ale také ve společenství. Vím, že
jsme tyto emoce prožívali ve sboru společně,
a zážitek vzájemného odpuštění měl v sobě
potvrzení Božího slova: Království Boží je mezi
vámi! (Lukáš 17, 20–24)

Pavla Vlková, 20. března 2016

Ještě na závěr: z následujících zpráv pověřených
služebníků, ale i z konání ostatních, kteří dnes
o chod sboru pečují, cítíme Boží lásku a horlivost.
Moc jim všem děkuji.

Zpráva o duchovní péči o mladší děti
V uplynulém kalendářním roce jsem byla
organizátorkou a koordinátorkou duchovní péče
o mladší děti. S touto prací jsem na konci roku
2015 skončila a předala jsem ji nové pastorační
asistence Daně Klozbergové.
Základem duchovní péče o děti bylo biblické
vzdělávání, které probíhá na 3 úrovních:
 vzdělávání dětí od 2 do 6 let –
mimiškolka.
 vzdělávání dětí mladšího školního věku –
v rámci nedělních bohoslužeb
 vzdělávání dětí staršího školního věku –
vede br. farář Osweto.

Mezitím (jak říká moje dobrá známá) „čas oponou
trhnul“ a posunuli jsme se generačně. Ráda bych
zde popsanou zkušenost zprostředkovala
i ostatním, zvláště mladým rodinám a jejich
dětem. Mluvím, troufám si říci, nejen za celou
radu starších, ale i za ostatní členy sboru. Rádi
bychom s Boží pomocí podpořili tyto rodiny,
pomohli jim nést zodpovědnost za celkové
duchovní směřování rodiny i jeho každodenní
praktické naplňování. Rádi bychom dětem
z těchto rodin poskytli křesťanské vzdělání
i duchovní domov, kde je hlavou Kristus a kam
chodíme, když prožíváme radost i smutek,
abychom vše sdíleli s ostatními. Kde mohou děti
získat věřící přátele, kteří je podrží, když přijdou
pochyby, nezdary a v budoucnu třeba také
výsměch a možná (kdoví?) i protivenství pro víru.
Rádi bychom to udělali, protože věříme, že to je
to nejdůležitější, co můžeme dát, a zároveň to
nejdůležitější, co tyto rodiny potřebují.

Při duchovní péči nám samozřejmě jde také o to,
aby byly všechny naše děti platnými členy
společenství a mohly tak zakoušet všechna
zaslíbení daná společenství. Proto organizujeme
pro děti i jednorázové akce a program na společné
letní dovolené. Snažila jsem se i tyto akce
pořádané primárně pro děti připravit tak, aby se
jich mohli účastnit i všichni ostatní členové
společenství, buď jako pomocníci, nebo jen jako
diváci.
Mimiškolka:
Ve školním roce 2014/2015 se děti s maminkami
scházely v mimiškolce jednou za čtrnáct dní.
Pravidelně se tak scházely Lucinka Lomíčková
s maminkou, Valinka Chytilová a Vítek Krucký.
Chodí také moje katolická vnoučata Šimon
a Matoušek Hrmovi. V době prázdnin (jiných než
letních) jsme pokračovaly v tzv. absolventských
mimiškolkách, kdy stále rády přicházely i děti,
které již chodily do školy. Programy jsme
připravovaly s Jarmilou Chytilovou podobně jako
dříve, výkladem tématu obvykle posloužila
Jarmila Chytilová.

Společenství stmelené modlitbami, poznáváním
Božího slova a společným pobýváním teď pořádá
řadu akcí vně sboru s misijním záměrem
(k vyjádření, že s misijním dopadem, nemáme tak
úplně právo). Čas, který nám Pán pro službu dává,
bychom podle nás měli teď napřít více „dovnitř
sboru“. Tak, aby výše popsanou zkušenost mohly
převzít i další generace. Modlíme se, pracujeme
a čekáme na ty, kteří svým srdcem po Bohu touží.

Nedělní péče o mladší školní děti
Ve školním roce 2014/2015 a v prvním pololetí
školního roku 2015/16 se nedělní péče účastnilo
více méně pravidelně kolem deseti dětí. Nadále se
při vyučování střídají lektoři, původní čtyři
3

dvojice se podařilo rozšířit o dvojici pátou, kterou
tvoří Káťa Lukavská s Aničkou Lukavskou.
Pokračovali jsme také ve využívání materiálů
zpracovaných Ráchel Bícovou. Chci moc
poděkovat lektorským dvojicím za jejich
obětavou práci. Byly to: Dana Klozbergová
s Aničkou Lukavskou, Jitka Rendlová s Kamilou
Kruckou, Martina Škutová s Pavlou Vlkovou,
Láďa Lukavský s Káťou Lukavskou. Já
s Jarmilou tvoříme pátou dvojici. Od nového
školního roku je menší změna, poslední dvojici
vede místo Ládi Lukavského Káťa Lukavská a na
pomoc si obvykle bere Aničku. Pomocníci se
občas prostřídávají.

novou generaci a prosíme, abyste je a jejich
rodiny podpořili v modlitbách, aby děti mohly
zdravé a spokojené přicházet do sboru a vyrůstat
pod ochranou Nejvyššího.

Navazující péče o děti
Velmi zásadní je péče o děti v době společné
dovolené. A to proto, že tuto péči může stále ještě
připravovat a realizovat Pavla Vlková, která
k tomu má mimořádné obdarování a také
zkušenosti. V létě 2015 jsme si vyprávěli o Mistru
Janu Husovi, vydatně pomáhal Pavel Pánek ze
Slaného, písně skládaly Pavla a Markéta Vlkovy
a celkově to bylo mimořádně pěkně zpracované
téma. Na této dovolené bylo přes 20 dětí a do
práce s nimi se zapojilo mnoho dalších členů
společenství. Už podruhé bylo možné nabídnout
pobyt na letní dovolené Adamovi Bilému díky
obětavosti Pavly Vlkové a Aničky Lukavské.
Adam se pěkně zapojoval a celkově z něj máme
velkou radost.

Bohoslužbu na Květnou neděli 20. března
zahájily ženy a děti přinesením květin.

Akce určené především dětem:
•
voda v roce 2015 byla jen jednodenní
(s jedním přenocováním), přesto jelo opět
nejméně tolik dětí, kolik dospělých
•
Mikulášská – tentokrát s divadlem – díky
Miloši Fellerovi, který dětem se studentkami
střední školy předvedl vánoční pohádku
•
karneval – dětem se líbil, letos jej
plánujeme udělat ve větších prostorách v ČCE
•
výlet na jaře a na podzim – společně
s dospělými jsme se povozili po Vltavě a na
koních, oba výlety se velmi vydařily.
Děti nám udělaly radost svým vystoupením při
Noci kostelů.
Eva Bodláková

Po skončení bohoslužby následovalo výroční
shromáždění náboženské obce. Se zprávami
bratra faráře, předsedkyně rady starších a zprávou
o péči o děti se můžete seznámit v tomto vydání,
ostatní zprávy jsou k dispozici ve farní kanceláři.
Proběhla také volba rady starších, vyprošujeme
celé radě Boží požehnání pro dalších šest let.

Ze života sboru
Naše zprávy ze života sboru začínají u těch
nejmenších. Ti se od poloviny března každý lichý
týden opět scházejí v mimiškolce s maminkami
či babičkami. Na prvním setkání bylo šest dětí,
zatím nejvíc se jich sešlo osm. Jsme rádi za tuto
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Na Zelený čtvrtek jsme si opět připomněli službu
Pána Ježíše při Jeho poslední večeři a posloužili

zpívaly: „Nebojte se, radujte se, Kristus, slavný
vítěz, z hrobu vstal!“
V neděli po Velikonocích se konalo dětské
ekumenické odpoledne v biblických maskách
na faře ČCE. Sestry Dana Klozbergová a Pavla
Vlková připravily program pro menší děti, potom
se sestra Renata Chytilová ujala větších dětí. Mile
mě překvapilo, že v maskách přišli i někteří

si navzájem umytím nohou.
Na Velký pátek jsme četli pašije a vyslechli
skladbu Stabat mater G. B. Pergolesiho, jejím

rodiče. Fotografie jsou k dispozici na našem
webu. Myslím, že si všechny děti své odpoledne
pěkně užily.
My dospělí jsme opět pokračovali v přednáškách.
V sobotu 16. dubna nás Mgr. Pavel Kolář, Th.D.,
M.T.S., člen katedry praktické teologie Husitské
výkladem nám posloužila sestra Pavla Vlková.
Bohoslužba na Hod Boží velikonoční byla

teologické fakulty Univerzity Karlovy, uvedl do
problematiky eschatologie. A bylo to opravdu
velice zajímavé, poutavé a vydatné „sousto“.

věnována dětem.
Kéž by jim radost ze vzkříšení vstoupila do srdce
a provázela je životem. Tak, jak to i společně

V neděli 17. dubna byla slavnostní bohoslužba,
kterou sloužila sestra vikářka Jarmila Kučerová.
Do jejích rukou složili slib členové rady starších
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a sestra vikářka také uvedla do služby novou
pastorační asistentku sestru Danu Klozbergovou.

Velké plus máš u Pána Boha pro své Duchem
svatým inspirované modlitby, jimiž prospíváš
sboru i na vikariátních konferencích.
Přeji Ti a od Pána vyprošuji do dalších let života
dobré zdraví, abys mohla plnit poslání, které máš
od Boha. Jsem přesvědčen, že církev nemusí mít
obavy o svou budoucnost, bude-li mít takové
služebníky, jako jsi Ty.
Tvůj dlouholetý farář

Zároveň poděkovala za mou dosavadní službu
pastorační asistentky. Také oba moji bratři faráři,
Stanislav a Phanuel, promluvili o mé službě a mé
„asistenci“.

Stanislav Jurek
Vážené sestry a bratři,
dovolte, abychom Vás pozdravili a sdělili Vám,
že naší rodině bylo požehnáno a že se nám večer
před Štědrým dnem narodila dcera Charlotte
Korček.

Uvědomila jsem si, jak je důležité používat
hřivny, které nám Pán svěřil, a také to, že je máme
užívat ke společnému prospěchu. Bez
společenství, bez duchovní rodiny nejsme nic.
Pokud nejsme připojeni k vinnému kmeni, kterým
je Pán Ježíš, nemůžeme nést ovoce, nemůžeme
činit nic. Díky Pánu, že nás nechce minout, ale
chce s námi být.
Jarmila Chytilová

Maličká nás všechny překvapila, protože přišla
o dva měsíce dříve proti plánu, ale naše modlitby
byly vyslyšeny a dnes máme doma už skoro
čtyřkilové miminko, které nám všem dělá velkou
radost.

Požehnání při odchodu ze služby
Milá Jarmilo,
při seznámení jsme asi oba pocítili, že jsme
odlišní lidé. Tím více jsem byl překvapen, jak
jsme se rychle sbližovali, a to v tom podstatném –
v respektu k Božímu slovu.
Ve sboru jsi dychtivě přijímala biblickou zvěst
a nasávala ze zdroje Ducha svatého. Studovala jsi
Písmo současně i v různých naukových kurzech.
A tak jsem Ti mohl poměrně brzy svěřovat zástup
při bohoslužbách, aniž bych si dělal starosti, že
budeš říkat něco bludného.
A což teprve biblické hodiny. Při nich jsi mi byla
vydatným
pomocníkem
pohotovým
vyhledáváním souvisejících biblických textů
nebo jejich přímou citací.
Již Tvůj nynější bratr farář Ti vyjádřil obdiv pro
Tvé zaujetí pro církev a sbor, pro Tvou
svědomitost a já bych vyzvedl Tvou
systematičnost, která mi není dána.
Co nelze opomenout, je sborový list či zpravodaj,
který jsi přivedla na svět a nadále mu jako
šéfredaktorka dáváš život. Prokazuješ nejen
inteligenci a literární nadání, zvláště svými
úvodníky, ale nadto duchovní zralost, nadhled
a vhled.

Víme, že jste nám všichni drželi palce, a proto
Vám všem děkujeme a vězte, že dobré věci se
dějí. Hned jak to bude možné, dceru Vám
představíme.
Modlíme se za všechny, aby bylo ve všech
rodinách proč se radovat a abychom neztráceli
víru a naději, ať už se nám děje cokoliv.
S pozdravem Viktor a Metrine Korčekovi
z Berouna

Návštěvy u potřebných
V dnešním světě je mnoho opuštěných, kteří
potřebují lásku, a bohužel se jim jí nedostává. Ať
již jsou staří a zůstali sami, nebo mají jiný
problém, díky němuž jsou vyčleněni ze
společnosti. Máme v dnešní uspěchané době
vůbec na lásku čas? Jako by se z našich životů
vytratila. Z vlastní zkušenosti však mohu říci, že
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láska plodí opět lásku, z lásky vznikají přátelství
na celý život. I já mám již od mládí jednu velikou
lásku – a tou je láska ke psům. Nejdříve jsem se
učila, jak spolu máme žít, aby nám to klapalo,
a pak přišel do mého života můj první
novofundlandský pes. Abych vám ho trochu
přiblížila, je to asi 60 kg živé lásky. A to je pro
jednoho moc, a tak jsem začala uvažovat, kde
bych ji mohla rozdávat. Druhého fundláka jsem si
již pořizovala za účelem canisterapie. Vzhledem
k tomu, že musím všemu přijít na kloub
a nespokojím se s málem, absolvovala jsem
rekvalifikační kurz Canis instruktor. S Dačim (tak
se můj pes jmenoval) jsem začala docházet
k dospělým klientům, kteří byli jak fyzicky, tak
i mentálně postižení. Dači byl velmi empatický
pes, který pracoval téměř sám. Například při
polohování klientů jsem se ho mnohdy snažila
položit do určité pozice, ale on si vybral jinou
a mnohem lepší, než byla ta má. Přesně poznal, ke
komu má jít. Měla jsem i situaci, kdy jsem ho
nemohla ke klientovi dostat, i když se znali, ale
ten den s ním odmítal jakýkoliv kontakt. Měl lepší
intuici než já. Časem přibyly i Domovy seniorů.
A tak vznikla má další láska, bez které si již život
nedovedu představit. Postupně jsem pro tuto
činnost nadchla i své dvě kamarádky, se kterými
vyrážíme dvakrát do měsíce za klienty do
Domovů seniorů. Díky psům není problém
navazovat vztahy i s klienty, které vidíme poprvé.
Pes přesně pozná, kdo ho potřebuje, kam a jak si
má sednout či lehnout. V DS jde spíše

možnost poznat, a border kolii Ajka. Lojza je
vždy první u klientů, a než dorazím, už u někoho
sedí na klíně a nechává se hladit do úplného
vyhlazení. Je vhodný u klientů, kteří mají ze psů
strach, a u klientů upoutaných trvale na lůžko.
Ajk je živější a vášnivý aportér, nosí klientům
míček, položí jim ho do klína a čeká, až mu ho
dotyčný hodí. Rád dává pusinky, tlapky, s dětmi
závodí, kdo je rychlejší, přetahuje se. Začínáme
i s polohováním. Kluci se navzájem doplňují.
Díky psům je kruh uzavřen. Já coby canisterapeut,
psi a klienti. A tak nějak si představuji lásku.
Zdeňka Havlínová
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.

Připravované akce:
Neděle 8. května Svátek matek – oslavíme při
bohoslužbě.
Sobota 14. května od 16 hod. sborové
soustředění svatodušní na téma Budování
společenství na půdorysu církevního roku.
Chceme společně oslavit narozeniny Církve,
seslání Ducha svatého!
Sejdeme se na společný úvod s dětmi, ty pak
budou mít vlastní program až do 19 hod., kdy nám
předvedou divadlo. V 19:30 bychom se společně
navečeřeli z vlastních zdrojů (sestra Kamilka
slíbila, že připraví pečené maso). Po večeři
bychom společně chválili Pána zpěvem a žalmy,
vyzdobili kostel pro svatodušní bohoslužbu
a školní děti by nocovaly v Komenského síni,
případně se k nocování mohou připojit i mladší
děti s rodiči.
Neděle 15. května od 7 hod. modlitby, společné
zpěvy, v 9 hod. bohoslužba na Hod Boží
svatodušní, zaměřená na děti, po bohoslužbě
prodloužená.
Pondělí 16. května v 18 hod. přednáška Reformní
snahy v církvi od 12. století. Přednáší ThDr.
Kamila Veverková, Th.D., děkanka Husitské
teologické fakulty UK.

o společenskou záležitost. Klienti vzpomínají na
své pejsky, zážitky s nimi. Povídáme si o všem
možném, a musím říci, že je i veselo. K dnešnímu
dni mám v aktivní službě dva pejsky. Belgického
grifonka Lojzu, kterého jste již mnozí měli

Středa 17. května od 16:45 sdílení a modlitby,
v 17:20 v rámci biblického vzdělávání přejdeme
do Státní vědecké knihovny, kde je od 17:30
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beseda o Karlu IV. a jeho vztahu ke křesťanství
Křesťan Karel IV. a zbožnost karlovských
Čech. Přednáší doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D.,
Th.D., z Katolické teologické fakulty UK.

bude trvat necelou hodinu, tak abychom stihli
bohoslužby v Hostokryjích. Pro ty, kteří se
nebudou moci zúčastnit poutě, zajistíme dopravu
auty z Lužné do Rakovníka a z Rakovníka do
Senomat a do Hostokryjí i nazpět.
V Hostokryjích od 15 hod.: Bohoslužby před
kapličkou Jeronýma Pražského za účasti
patriarchy CČSH ThDr. Tomáše Butty, Th.D.,
a pražského biskupa ThDr. Davida Tonzara,
Th.D.
Oslavy se budou konat i za nepříznivého počasí.
Pro upřesněné informace, zvláště co se týče
odvozu z Lužné a z Rakovníka do Senomat
a Hostokryjí a cesty zpět, se prosím informujte
během posledních dvou týdnů před oslavami na
těchto telefonních číslech: tel. 603 305 375, tel.
723 550 707.

Sobota 21. května výlet na Peruc. Zatím je výlet
naplánován takto: V 10 hod. odjedeme auty
z Kladna do Peruce, kde na zahradě fary ŘKC
připravíme oheň a najíme se z doneseného nebo
na ohni opečeného jídla. Potom budou mít děti
vlastní program a pro dospělé bude necelá
dvouhodinovka nejvhodnějším časem pro
povídání či vycházku k Oldřichovu dubu.
Předpokládáme, že ve 12:45 hod. bude odchod či
odjezd
zájemců
k židovskému
hřbitovu
v Hřivčicích, půjde s námi br. farář Ivo Kraus. Ve
14 hod. proběhne prohlídka vesnického muzea
i s dětmi – muzeum není velké, ale prý je pěkné.
Potom půjdeme na prohlídku galerie Emila Filly
(obrazy Českého středohoří). Od 16 hod. budou
společné chvály v kostele, kázáním poslouží br.
farář Ivo Šimůnek.

Pátek 10. června Noc otevřených kostelů 19–22
hod. Letošní rok nese základní motto „Jeho
brány zůstanou ve dne otevřené, NOC tam už
nebude“ (srov. Zj 21, 25).

Středa 25. května v 18 hod. přednáška Jeroným
Pražský ve slánském muzeu (Masarykovo
náměstí). Ze slánského sboru jsme dostali
naléhavé pozvání:
Společenství bratří a sester z husitského sboru ve
Slaném vás srdečně a poněkud i naléhavě zve na
přednášku profesora Karlovy univerzity PhDr
Petra Čorneje DrSc., o Jeronýmovi Pražském,
jehož 600. výročí mučednické smrti si
připomínáme. Návrat do Kladna případně
zajistíme osobními auty.
Protože bratr farář Osweto bude tou dobou na
dovolené, využijeme tuto nabídku v rámci
středečního biblického vzdělávání. Odjezd auty
nebo busem č. 9 z autobusového nádraží v 17:09
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 (lichý týden)
17 hod. mužská skupinka (lichý týden)
Úterý ženská skupinka domácí – dle domluvy
Středa 16:45 hod. sdílení a modlitby
17:45 hod. biblická hodina
Pátek 10 hod. mimiškolka (lichý týden)
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. a ve středu od 15 do 16:30 hod.

Víkend 3.–5. června křesťanská voda – pojede
se pomalejší Ohře před Karlovými Vary.
Podrobnější informace podá sestra Kamila
Krucká.
Pro ty, kdo nepojedou na vodu, je tu ještě pozvání
z NO CČSH v Rakovníku a v Lužné:

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

Sobota 4. června oslavy 600. výročí Jeronýma
Pražského a 90. výročí založení Husova sboru
v Lužné
V Lužné od 10 hod.: Bohoslužby v Husově
sboru v Lužné u Rakovníka za účasti pražského
biskupa CČSH ThDr. Davida Tonzara, Th.D.
V Senomatech od 14 hod.: Pouť ze senomatské
návsi od Husova pomníku do Hostokryj. Pochod
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