se většina lidí o křesťanství nezajímá? Učedníci
o Velikonocích zatím netuší, že začíná nová
kapitola
v jejich
životě.
Setkávají
se
s Vzkříšeným. Ovšem nevědí, co s tím. Nemohli
uvěřit tomu, co se stalo, a jen se divili. Nápadně
tak připomínají nás. Jako oni i my máme Ježíše
Krista mezi sebou, i dnes je tady s námi, ale
daleko spíše vidíme nejrůznější duchy, projekce
našich přání, strachů, možná vzpomínek, a toho
Vzkříšeného přehlížíme.
Proč tomu tak je? Tato povelikonoční zvěst míří
k tomu, zda nejsme ve své víře příliš střízliví,
skeptičtí. A opravdu se zdá, že jsme takoví až
příliš. Vypěstovali jsme si zvyk, že veškeré dění
v našem životě vidíme odděleně od naší víry. Do
toho Ježíš říká: Proč jste tak zmateni? Podívejte
se na mé ruce a nohy: vždyť jsem to já. Dotkněte
se mě a přesvědčte se. S takovou řečí přichází
Ježíš za námi. Podívejte se konečně na mě.
Nepošilhávejte jen po tom, co říkají druzí, co
zrovna vás trápí, nevěnujte se jen tomu, kolik
máte na účtu, netrapte se jen svými limity. Ano,
buďte na zemi, ale ve všem, co děláte, se dívejte
na mě. Jsem to já, tady, mezi vámi a s vámi, jako
jsem byl kdysi se svými učedníky.
Ježíš k nám takto přichází. Nabízí nám sám sebe,
svou blízkost, a něco po nás chce. Ptá se: Nemáte
něco k jídlu? Otázka míří přesně. Máme, co
bychom přicházejícímu Kristu nabídli? Jsme
vůbec připraveni na to, že se nás takto zeptá?
Počítejme s tím, abychom měli co Ježíši
nabídnout. Dokud s námi Ježíšova přítomnost
nepohne, nenaplní nás tak, podobně jako naplnila
autora 98. žalmu: Zpívejte Hospodinu píseň
novou, neboť učinil podivuhodné věci, zvítězil
svou pravicí, svou svatou paží! Hospodin dal
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Milí bratři a sestry, přicházíme k vám s novým
vydáním našeho zpravodaje. Přinášíme zprávy
z výročního shromáždění naší náboženské obce
i aktuální zprávy ze života sboru. Měli jsme opět
hodně akcí, jsme rádi, když nám píšete o svých
dojmech z nich, ale i o dalších zážitcích ze života víry.
Jak je psáno: Vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,
s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od
počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela,
podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po
pravici Božího trůnu. Žd 12, 1–2
Přejeme Vám požehnaný čas při čtení, odvahu ke
svědectví a hlavně stálou radost z naděje, kterou nám
dává vzkříšený Pán.
Jarmila Chytilová

Nebuďme zmatení
Žalm 98, 1–9; 1 Janův 3, 1–7; Lukáš 24, 36–49
Začátek vzniku církve nevypadal vůbec
povzbudivě. Ježíšovi nejbližší byli zděšeni
a zavřeli se v jednom pokoji, aniž by věděli, jak
budou dál postupovat. Ano, místo radosti zděšení,
strach a zmatek po celou dobu, kdy už je
Vzkříšený mezi nimi.
Takový byl začátek, anebo spíš předehra vedoucí
ke vzniku církve.
A taková bývá i její
současná podoba.
Vzpomeňme si, jak
často nás přepadne
strach, když se před
námi objeví něco
nového, něco, s čím
nepočítáme.
Nutnost připravit se
na jinou situaci.
Někdo cizí přijde do
našeho
shromáždění, co mu
říct a jak se k němu
mít? Co všechno
dělat v situaci, kdy

Společné foto po bohoslužbě 11. února i s fotografkou
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poznat svoji spásu, zjevil před očima pronárodů
svoji spravedlnost, na své milosrdenství se
rozpomenul, na svou věrnost domu Izraele.
Spatřily všechny dálavy země spásu našeho Boha.
To je písnička víry. Bůh na mě nezapomněl.
Tak jedná Ježíš mezi námi. Otevírá ústa i srdce.
Působí tak hluboce, že nemůžeme nereagovat,
nemůžeme dělat, jako by se nic nestalo. A nejen
ve svém nitru, ale i navenek. Představte si hráče –
fotbalistu, který vstřelí gól v důležitém zápase.
Třeba gól ve finále mistrovství světa. A namísto
radostného křiku by ten hráč řekl prostě jenom
„gól“. To by působilo poněkud nepatřičně. Jsou
prostě situace – nejen ve sportu – kdy z nás něco
vytlačuje daleko intenzivnější zvuk či hlas než
pouhé mluvené slovo… A to je i případ
bohoslužeb a chválení Boha zpěvem. Zpíváme
Bohu proto, že nám ze své laskavosti Syna svého
na svět poslal, aby nás do nebe dostal – nemůžeme
jinak!
Radost, víra, kterou máme, se chce projevit a musí
tryskat ven. Proto zpíváme, protože se radujeme,
že tu jsme, že jsou tu s námi naši milí – sestry
a bratři – a že je tu s námi sám Bůh v Ježíši Kristu.
Kdybychom chodili do kostela jen z povinnosti,
ze zvyku, potom by nejspíš stačila jen jedna
písnička. Jenže radost v nás, radost ze setkání
s Kristem, v nás rozeznívá nový chvalozpěv. On
sám je tím důvodem. Vzkříšený Ježíš, který
vchází do našeho života i skrze dveře zamčené
našimi obavami, střízlivostí, dobrými i nedobrými
zvyky. Neradujeme se přece vždy společně jenom
tak. Tím je slovo, které jsme slyšeli: Hospodin
učinil podivuhodné věci, zvítězil svou pravicí,
svou svatou paží… Bůh zvítězil a všem dal poznat
svoji spásu! Svou lásku v Pánu Ježíši Kristu. To
je pravý původ i důvod naší radosti, našeho zpěvu.
Sestry a bratří, Kristus přišel k nám, aby nás
zbavil strachu, malomyslnosti, aby nás přitáhl
k sobě. Aby překonal odstup, který jsme si
vytvořili. A dodává: Vy jste mými svědky. Je to
veliká láska, jak nám píše apoštol Jan ve svém
listu: Nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo,
co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme
podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest.
Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být
čistý, tak jako on je čistý. Naše setkání je o tom,
abychom slyšeli Boží hlas. Kéž se spoléháme
každý den na Boží hlas, na přítomnost Jeho syna
Pána Ježíše Krista v našem životě. Amen.
Phanuel Osweto, kázání 2. neděli po Velikonocích

Zpráva duchovního NO Kladno
Milí přátelé, přijměte prosím mou zprávu o životě naší
náboženské obce. Scházíme se v tento den, abychom
zhodnotili naši službu za uplynulý rok a upřesnili směr
naší duchovní i hospodářské cesty v roce budoucím.
To, co máme za sebou, můžeme nazvat úspěšným
a požehnaným rokem. Přestože jsme byli obtížení
starostmi a trápeními, měli jsme díky víře
v Hospodina velikou oporu a možnost, řečeno
s žalmistou, pobývat u tekoucích vod a dávat své ovoce
v pravý čas (srv. Ž 1, 3). Klopýtáme, děláme chyby,
pochybujeme, ale směřujeme k Pánu.
Apoštol Pavel nám připomíná, že není nic, co by nás
mělo oddělovat od lásky Boha, který je v Ježíši Kristu
naším Pánem. To, že zůstáváme pevní, znamená, že
kráčíme dál i v okamžicích našich životů, kdy se
cítíme na dně, skleslí a zkroušení. Dále se pohybujeme
dopředu, pozvedáme své hlavy a držíme se své naděje
v očekávání království nebeského.
Většina z nás, včetně mě, musela omezit své služby
sboru kvůli nemocem. Cítili jsme však lásku a plnou
podporu celého sboru. I já jsem byl velmi potěšen,
když jsem se ujistil, že sbor může velmi dobře
fungovati i beze mne. Jako tělo Kristovo každý z nás
má nesmírně důležitou úlohu v tomto sboru.
Jak vidíme na činnostech našeho sboru, nepolevujeme
v duchovní péčí ani v dalších aktivitách. Máme
pravidelné bohoslužby, různá setkávání, programy,
návštěvy nemocných. Ukazujeme cestu k Bohu
hledajícím. Je to však práce nelehká, která častokrát
nenese ovoce hned, ale až s časovým odstupem.
Každou neděli jsme se scházeli k bohoslužbám
v našem sboru; kázáním mimo mě posloužili i další
členové sboru – jmenovitě sestra Dana Klozbergová,
sestra Jarmila Chytilová a bratr Miloš Feller. Sestra
Pavla Vlková a sestra Dana posloužily i zpíváním
první části liturgie v době mé indispozice. Když jsem
byl nemocný, pak sloužili bratr Stanislav Jurek, bratr
Petr Vopálka, sestra Debora Chytilová, sestra Ivana
Doubravová, bratr Zdeněk Martasek (CSAD) a bratr
Ivo Šimůnek. Do pomoci se zapojili samozřejmě
i další, neboť práce na Boží vinici není nikdy jen pro
jednoho. Je třeba se zapojit více do služby sboru, Pán
Bůh ví, kolik máme sil, On nám žehná, abychom také
pro Něj něco dělali.
Nyní několik slov o dalších aktivitách. Tradičně se
konaly modlitby za jednotu křesťanů v lednu, sešli
jsme se v různých křesťanských sborech v Kladně.
V únoru a následně během roku se konaly dětské
bohoslužby, které sloužily sestry Jarmila Chytilová
a Pavla Vlková. Záměrem této bohoslužby je, aby
mohly děti zůstat s dospělými během celé bohoslužby.
V květnu jsme přivítali sestru vikářku, která přijela
z diecéze poděkovat sestře Vilmě. Ta po dlouhé době
ukončila službu pastorační asistentky CČSH. ale
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nadále s radostí slouží svému Pánu a děkujeme jí za to,
že i nám slouží v tomto sboru.
S radou starších jsme během roku začali plánovat
různé výlety pro naše dospívající děti. Výlety jim
pomáhají více se navzájem poznávat a vytvářet
kolektiv, který je nezbytný i pro zasazení Božího
slova. V tomto směru bych rád poděkoval sestře Evě
Bodlákové, která plánuje a koordinuje výlety i jejich
programy.
Konal jsem pastorační návštěvy a rozhovory, setkání
nad Biblí v domově pro seniory a setkání s mládeží.
Každý měsíc se scházíme s kladenskými faráři všech
církví ke sdílení a modlitbám.
Tradičně jsme se zúčastnili Noci kostelů 9. června, na
které jsme dali možnost širší veřejnosti, aby se s naším
sborem seznámila. Pravidelně jsme začali slavit
každou třetí neděli v měsíci všechny narozeniny
v kostele, blahopřejeme všem a ke „kulatým“ výročím
posíláme nebo předáváme vlastní gratulace. Je toho
hodně, co se děje v našem sboru během roku.
O jednotlivých aktivitách jsou všichni informováni ve
vývěsce, ve zpravodaji Nahoru, na webu
www.ccshkladno.unas.cz, kde lze mimo jiné najít
všechna kázání, a dále na facebooku Husův sbor
Kladno.
Na závěr chci říct, že osobně vnímám náš sbor jako
tělo Kristovo s velkým potenciálem. Toto tělo
Kristovo může být efektivnější, když si každý z nás
uvědomí svou nezastupitelnou roli a přínos ke
společnému dílu. Děkuji vám všem, kteří se na životě
sboru podílíte – byť třeba i nějakou nepříliš viditelnou
aktivitou. Pamatujme na slova apoštola Pavla: Milostí
Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal,
nebyla nadarmo; více než oni všichni jsem se
napracoval – nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se
mnou (1Kor 15, 10).
Phanuel Osweto, výroční shromáždění 11. 2. 2018

našich bratrů a sester se ocitla – a to bez přehánění –
na hranici mezi životem zde a na věčnosti. Někteří
členové sboru mají fyzicky i psychicky náročnou
situaci ve svých rodinách a potvrzují moje pozorování,
že stáří je těžkou životní zkouškou.
Phanuel je velmi laskavý, pozoroval, že jsme zůstávali
pevní i tehdy, kdy se cítíme na dně, skleslí a zkroušení,
že jsme cítili lásku a plnou podporu celého sboru. Je
to i moje zkušenost, když jsem zůstala s chromou
nohou doma. Ale není to jediný hlas, který jsem
zaslechla. Slyšela jsem i očekávání, že zavoláme těm,
kteří jsou nemocní, nabídneme doprovod, projevíme
zájem. Zaregistrovala jsem, že sestra, která s námi léta
jezdila na dovolenou, s tím letos nepočítá, protože už
tam nemá „parťáka“. Co nám to říká? Ve shonu
a nedostatku času není snadné myslet na to, že někdo
je sám a očekává, že náš zájem o něj prakticky
projevíme. Ale jak jinak se pozná, že nám na sobě
záleží?
Phanuel také řekl, že přestože většina z nás musela
omezit své služby sboru kvůli nemocím,
nepolevujeme v duchovní péči ani v dalších aktivitách.
Co to znamená? Nastoupili na místa těch nemocných
další lidé ze sboru? Nebo ti, kteří byli nemocní, po
uzdravení pracovali o to usilovněji? Pokud platí
hlavně to druhé, nepůjde to tak do nekonečna. Ti, kteří
o sbor a jeho potřeby pečovali a pečují, nemládnou.
Kromě zaměření na děti a mladé rodiny, o kterém jsem
psala ve dvou posledních zprávách, nás čeká i potřeba
posloužit pomocí těm, kteří zestárli.
Obě tato zaměření by se dala dobře propojit. Starší
generace může mnohé nabídnout dětem, děti, které
dorůstají, už zvládnou nejednu praktickou službu,
která je může naučit mít ohled a myslet na druhé,
a tedy vlastně „milovat bližního“. Ale bez rodičů
a jejich příkladu to nepůjde.
Kdo z nás a dětí třeba ví, jak je zajišťován úklid sboru
a další praktické záležitosti? Znovu si do úst vezmu
Phanuelovo jméno. V jednom spolu nejsme plně ve
shodě. Myslím, že je potřeba více připomínat potřebu
pravidelně s farářem alespoň jednou ročně v osobním
rozhovoru, kdy se nespěchá, ale nahlédne do hloubi
srdce, probrat, jak si stojíme, co nás trápí, co
očekáváme a co bychom rádi – v osobním životě
a v souvislosti s životem sboru. Mám zkušenost, že
přes tyto rozhovory v Božím duchu vede cesta
k blízkosti mezi sourozenci v Kristu, k budování
Božího království.
Ještě bych ráda poprosila všechny muže sboru, aby
probrali na mužské skupince téma hlasitých modliteb
v kostele (rozumějte – nedomnívám se, že by muži při
modlitbách v kostele „kuňkali“, ale že se prostě
většinou nemodlí). Když se ovšem pomodlí, zažívám,
že se děje něco, co je Bohu milé a co dává nám ženám
příklad, jak se k Bohu obracet, a krotí naši
mnohomluvnost.

Zpráva předsedkyně rady starších
Milí sourozenci v Kristu, bratr Phanuel nazval minulý
rok úspěšným a požehnaným. A to přesto, že byl
očividně rokem zkoušek. V první řadě byl nemocen
a mimo službu farář sboru, nemoc a potíže se
nevyhnuly pastoračním asistentkám, členům RS ani
dalším. Mnozí, kteří léta ve sboru obětavě sloužili,
sami potřebovali podporu, praktickou dopomoc, řada
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Děkuji Bohu za všechny, kteří se osvědčili i ve výše
vzpomínaných těžkostech. Děkuji také všem, kteří
pracují na Boží vinici. Už Ježíš řekl, že žeň je mnohá,
ale dělníků málo. Neprožíváme tedy nic nového.
Prosme proto Pána žně, ať pošle pomocníky. Bůh jistě
nechce, abychom se uštvali.
Pavla Vlková, výroční shromáždění 11. února 2018

Dívčí skupinku vedu já, v uplynulém roce jsme se
scházely pravidelně jednou v měsíci a rády bychom to
v tomto roce rozšířily na setkání dvě. Setkávání jsou
zaměřená na sdílení a budování vztahů a na to, aby se
Boží slovo dostalo k dívkám i při praktických
činnostech.
Na skupinkách jsme vytvářely šperky, sázely květiny,
malovaly i zpívaly a také jsme se již ocitly i v kuchyni.
Před Vánoci jsme s děvčaty zrenovovaly starý betlém,
který jste mohli o vánočních svátcích vidět vystavený.
Navazující péče o děti:
Jako každý rok je pro nás velmi zásadní péče o děti
v době sborové dovolené. Program jsme připravovaly
společně s Pavlou Vlkovou a k přípravě jsme
i tentokrát přizvaly rodiče a navíc ještě ochotníky
v podobě Alžběty a Pavla Kubrových ze slánského
sboru.
Dětský program kopíroval program dospělých. Děti se
postupně seznámily se světlem, vodou, půdou, zelení
a zvířectvem a člověkem coby tvorem tělesným,
duševním a duchovním. Cílem bylo, aby děti
pochopily, že Božího stvoření je třeba si vážit
a pečovat o něj (podrobně viz zpravodaj Nahoru
4/2017).
Akce nejen pro děti:
3. 2. absolventská mimiškolka na téma Jonáš a velryba
19. 3. dětské ekumenické odpoledne v maskách na faře
ČCE
27. 5. sborové soustředění v Peruci spojené s výletem,
hrami a opékáním
16.– 18. 6. vodácký víkend – tentokrát se sjížděla řeka
Berounka ze Skryjí do Račic
3. 12. po bohoslužbách přišel za dětmi Mikuláš se
dvěma anděly
Chtěla bych poděkovat vám všem, kteří pomáháte při
péči o naše děti. Děláte to ve svém volném čase
a děláte to s radostí. Kéž nám Hospodin při naší práci
i nadále žehná!
Dana Klozbergová, výroční shromáždění 11. 2. 2018

Zpráva o duchovní péči o děti
V uplynulém kalendářním roce jsem organizovala
a zajišťovala duchovní péči o děti našeho sboru.
Základem duchovní péče o děti bylo i nadále biblické
vzdělávání. V našem sboru máme děti několika
věkových skupin a snažíme se přistupovat k nim
individuálně.
V první skupině jsou děti od 2 do 5 let, tzv.
mimiškolka. Potom je tu početnější skupina dětí
mladšího školního věku a dále nám postupně dorůstá
mladší mládež – tedy děti staršího školního věku.
Mimiškolka:
V první polovině roku 2017 se děti s maminkami
scházely v mimiškolce jednou za čtrnáct dní.
Pravidelně docházeli v období leden–červen 2017
Helenka a Mikulášek Rendlovi s maminkou, Vítek
a Zuzanka Lukavských s maminkou a Josífek Osweto
s maminkou. Programy jsem připravovala částečně
podle zajetého programu mimiškolky, který jsem
převzala od Evy Bodlákové a částečně jsem
zpracovala témata novým způsobem. V druhé
polovině roku 2017 začaly děti pravidelně navštěvovat
školu a školku a maminky pracují, takže setkání
proběhlo již jen jednou a mimiškolka zatím čeká, až
přijde nová generace batolátek.
Nedělní péče (děti všech věkových skupin):
Ve druhém pololetí školního roku 2016/17 se nedělní
péče účastnilo více méně pravidelně kolem 10 dětí.
Nadále se při vyučování střídají dvojice těchto lektorů:
Eva Bodláková s Jarmilou Chytilovou, Jitka Rendlová
s Kamilou Kruckou, podle možností Katka a Jiří
Lukavských, já s Annou Lukavskou a Pavla Vlková
s Martinou Škutovou, kterou po narození dcerky zatím
ochotně nahradila Zdena Chaloupková. Pomocníci se
občas prostřídávají.
V prvním pololetí školního roku 2017/2018 jsme
pokračovali i nadále ve zpracovávání vlastních témat
a věnovali jsme se podobenstvím a zázrakům Ježíše
Krista.
V tomto roce se konaly dvě dětské bohoslužby.
Mladší mládež:
V lednu jsme se pokusili vytvořit dvě nové skupinky,
a to mladší mládež – dívky a chlapce. Chlapci se sešli
jen párkrát, protože David Dobiáš, který skupinku
vedl, se přesunul již natrvalo do Pardubic. Po jeho
odchodu se chlapců ujala Eva Bodláková a začala
organizovat pravidelné měsíční „klučičí“ výlety, které
se setkaly s velkým úspěchem.

Ze života církve
Na výročním shromáždění, které se konalo po
skončení bohoslužby v neděli 11. února, jsme se
zamýšleli nad minulým rokem. Shromáždění vedla
předsedkyně rady starších sestra Pavla Vlková.
Zprávu podávali: bratr farář, sestra předsedkyně,
pastorační asistentky, hospodář, finanční zpravodajka
i šéfredaktorka zpravodaje Nahoru. Některé zprávy
jsou součástí tohoto Nahoru. Také jsme se společně
vyfotografovali (foto na str. 1).
V neděli 25. února sloužila první část bohoslužby
sestra Jarmila Chytilová, druhou část bratr farář Petr
Vopálka, na klávesy doprovázela Markéta Vlková. Při
bohoslužbě jsme vzpomněli na transporty našich
židovských spoluobčanů, které byly z Kladna
vypraveny v těchto únorových dnech roku 1942.
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Zároveň jsme děkovali za životy našich členů, kteří se
narodili v únoru, a po bohoslužbě jsme oslavili jejich
narozeniny při prodloužené. Byli to Ríša Klozberg,
Markéta Vlková a Tomáš a Daniel Almadovi.

cestou nahoru na Budeč a také ohníček. Z Budče pak
dolů na vlak do Zákolan. O výletu nám dal zprávu
Kryštof Chytil.

Blahopřejeme!
Ekumenické modlitební setkání ke Světovému dni
modliteb se konalo v pátek 2. března 2018
v modlitebně fary ŘKC, program na téma „Všechno
Boží stvoření je velmi dobré“ připravily ženy ze
Surinamu. Kázáním posloužil bratr Igor Gricyk z BJB
Kladno, povídáním o Surinamu a promítáním
fotografií jsem posloužila já spolu s Danou
Klozbergovou. Bylo nás zřejmě kvůli mrazům
tentokrát málo, ale věříme, že naše modlitby budou
stejně účinné.
Pamatuj! Jako vzpomínka a vyjádření úcty na
8. březen 1944, kdy bylo během jedné noci
zavražděno v plynových komorách koncentračního
tábora Osvětim-Birkenau 3792 mužů, žen a dětí,
zazněly v našem sboru v neděli 4. března písně, které
měli tehdy na rtech lidé jdoucí vstříc smrti. K tématu
krátce promluvila PaedDr. Irena Veverková.

V neděli 11. března dopoledne sloužil bohoslužbu
spojenou s oslavou narozenin bratr farář Osweto, kvůli
mrazům byla opět v Komenského síni. Děkovali jsme
za život a službu sestry Mirky Honické, která se

dožívá požehnaných 70 let. Blahopřejeme!
Odpoledne pak přednášel o problematice islámu prof.
Pavel Hošek, Ph.D.
Na Květnou neděli 25. března 2018 se konal pod
názvem Koncert pro dobrou věc koncert Smíšeného

Následovalo pásmo Židovské svátky slovem i písněmi,
které připravil náš pěvecký sbor. Jednotlivé svátky
jsme uváděli i s jejich biblickým kontextem, vytvořila
se moc pěkná dojemná atmosféra. Potěšil mě vzkaz od
jedné účastnice, příspěvek sestry Olgy i poděkování
naší sbormistrové, sestry Pavly Vlkové. Uvádím je
samostatně.

pěveckého sboru města Buštěhradu. Zazněla
Velikonoční mše Pavla Proška a další duchovní
skladby pod vedením sbormistryně Evy Gallatové. Na
klavír doprovázela Markéta Vlková. Máme radost
z toho, že obě patří do našeho sboru a mohou tak své
nadání uplatnit i zde.

V sobotu 10. března jela klukovská výprava vlakem
z Kladna do Dřetovic, odtud pěšky do Kolče na
návštěvu včelařského muzea. Pak následovaly hry
5

Na Zelený čtvrtek jsme se sešli kolem stolu
v Komenského síni, připomněli si poslední večeři
Pána Ježíše a posloužili si po Jeho vzoru umýváním
nohou.

V sobotu 7. dubna měli kluci zase svůj výlet. O jejich
dobrodružném výletování nám napsala sestra Eva.
V sobotu 14. dubna zajímavě vyprávěla o historii
a současné podobě židovské liturgie ThDr. Pavla
Damohorská, Th.D., členka katedry biblistiky
a judaistiky HTF UK.
V neděli 16 dubna byla bohoslužba opět spojená
s oslavou narozenin. Sloužil ji bratr farář Osweto. Před
požehnáním pozval před oltář narozené v dubnu, byli
to sestry Eva Bodláková, Pavla Vlková a členové
rodiny Lukavských babička Anna, maminka Kateřina
a vnouček Vítek. Všem blahopřejeme! Sestra Anna
Lukavská se dožívá požehnaných 70 let, také pro ni
jsme připravili knížku, ve které jsou přání od členů

Na Velký pátek jsme se sešli ke čtení pašijí z Janova
evangelia.

Na sobotu 31. března připravil slánský sbor sederovou
večeři. Sestra Zuzka Jurková nám ze společného
setkání poslala do Nahoru fotku.

našeho sboru. Protože často přispívá do našeho
zpravodaje recenzemi knížek, potěšilo mě, že nám
poslala i „recenzi“ tohoto svazečku.
Nedělní odpoledne 22. dubna patřilo dětem. Sešli jsme
s nimi se na evangelické faře k tanci i hrám. Program
připravila sestra Dana Klozbergová, tanec a pohybové
hry vedli Renata a Petr Chytilovi, na výtvarnou práci

V neděli 1. dubna byl Hod Boží velikonoční.
Bohoslužbu uvedly zpěvem z kůru sestry Pavla
a Martina, pak za zpěvu písně přišli zpěváci.
Bohoslužbu sloužil bratr farář Osweto, zpěvem a svým
vystoupením ji obohatily také děti. Dívky na své
skupince totiž připravily obrázky ke spirituálu Dal
z cesty kámen anděl sám, jimi pak zpívání
doprovodily. Moc se jim to povedlo. Děkujeme!
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dohlížela sestra Jitka Rendlová. Sestry z obou sborů
připravily občerstvení. Věřím, že si to děti, rodiče
i „obsluha“ pěkně užili. Děkujeme Pánu za pěkné
odpoledne.
Jarmila Chytilová
Milé sestry a bratři,
ráda bych touto cestou poděkovala všem gratulantům.
Byla to radostná oslava. Pán Bůh má jaro rád, a tak do
našeho sboru nadělil i mnoho dalších oslavenců. Tuhle
partu jsem letos vedla já se svou 70. Naše duchovní
rodina mne chtěla omladit a nabít energií, a tak mne
obdarovala mnoha přáními sešitými do úhledné
knížečky. Čtu si a každého v duchu objímám a děkuji
Pánu Bohu, že si nás dává dohromady, abychom
společně budovali duchovní statky, jako je láska,
radost, soucit, pravda, trpělivost, odvaha…
a oslavovali každé setkání v Jeho jménu.
Anna Lukavská

Byla to důstojná vzpomínka na mrtvé, a zároveň
oslava naděje a víry v Boha, kterého máme všichni
společného…
Olga Kodetová
…na žádost své manželky připojuji její chválu na
vzpomínkový pořad na židovský holokaust. Vyjádřila
se o pořadu jako důstojném, krásném, s moc pěkným
hudebním a pěveckým doprovodem. Tak to prosím
přetlumoč tvé manželce.
Jinak přeju pěkné jaro a dobrou náladu. Vláďa Žák
Jarmila Chytilová z e-mailu manželovi
Milí zpěváci, hudebníci, předčitatelé a všichni, kteří
jste se podíleli na dnešním vystoupení a jeho přípravě,
moc vám všem děkuju, bylo to krásné! Díky Bohu, že
se přiznává ke svým záměrům a umí využít i nás,
"hliněné nádoby" . Požehnaný večer. Pavla

Klukovské výlety
Možná víte, že jsme po Novém roce začali s Petrem
Chytilem a Samuelem Gallatem připravovat výlety
pro kluky každý měsíc. Na konci prosince jsme se ve
sněhové kalamitě vydali pod zříceninu Jenčov, v lednu
na chatu poblíž Dědkova mlýna, v únoru jsme
i s děvčaty byli v Národním technickém muzeu,
v březnu jsme se vydali na Budeč a na začátku dubna
opět na chatu, kde je výhoda skvělého zázemí, které
zajišťuje Karel Bodlák. Navíc jsme tam byli již
několikrát, pokaždé jsme šli odjinud a ještě jsme
nevyčerpali všechny možnosti 
Při každém výletě si kluci užívají nejen pánskou
společnost, rozdělávání ohně a opékání buřtů, ale také
soutěže a hry cestou, někdy hledají poklad. I když se
některým po ránu občas nechce a raději by zůstali
doma nebo prostě dělali něco jiného, obvykle se domů
vrací s úsměvem a komentářem, že to bylo docela
dobrý. Z toho mám největší radost. Také mne velmi
těší, jak kluky baví plnit různé úkoly a sbírat body,
výlet od výletu jsou tyto doprovodné činnosti
připravované Petrem zajímavější a zábavnější.
V lednu a březnu se k nám přidali bratři Vopálkovi
z Tuchoměřic a jejich kamarádi z Kobylis. Z „našich“
kluků s námi chodí Kryštof Chytil, David Gallat,
Marian a Vítek Kruckých, Vašík Lomíček, Daniel
a Oliver Almadovi. Všem statečným turistům
a zálesákům – nazdar!
Eva Bodláková

PAMATUJ!
Sedím v našem kostele, který je zvláštní, protože to
dřív byla židovská synagoga. Za oknem plným
šesticípých hvězd se pomalu smráká a na příchozí se
z kupole dívá náš stínový anděl.
Lidé se schází tiše a zaplňují lavice, abychom společně
zavzpomínali na členy židovské obce, kteří
navštěvovali tuto synagogu, a nejen na ně, ale na
všechny Židy, co neměli to štěstí a nepřežili hrůzy
a strasti války a koncentračních táborů.
Jen pár vět na úvod, kterými nelze obsáhnout mísící se
pocity soucitu, hrůzy, ale i hrdosti a vzteku, a pak už
zní první píseň. Na těle naskakuje husí kůže, protože
text je plný naděje, tak jako byli ti, co ho zpívali jdouce
na smrt. Melodie odráží nejniternější pocity úzkosti
a smutku. Pak ještě pár slov a už zní židovská hymna.
Je plná hrdosti a nezlomné víry v Boha a jeho dílo. Ten
pocit se rychle přenáší na všechny přítomné.
Ale protože Bůh je naděje na život věčný, a to je
radost, tak se tichem brzy rozezní další písně na oslavu
života. Nádherné hlasy se prolínají v úžasných
harmoniích, co obměkčí nejedno srdce a vykouzlí
v nejednom oku slzu dojetí, svědčící o jisté
sounáležitosti s vyvoleným národem a s jeho radostmi
i smutky.
Duše je v tónech nesena vzhůru, aby zde rozjímala
o vlastním jsoucnu a naplňování Božího slova, a pak
se očištěna vrací, aby ji tóny roztančily v radosti
a naději.
Ach ano, tohle vše mi běželo hlavou při nedělní
vzpomínce na židovské rodiny, členy obce a národa
tak těžce zkoušeného válečnými útrapami. Při písních
zpívaných Židy při různých příležitostech a svátcích,
které tak lidským a krásným způsobem interpretoval
náš pěvecký sbor.

Klukovský výlet do Kolče a na Budeč
V sobotu jsem s tátou byl na klukovském výletě. Jeli
jsme vlakem do Dřetovic a pak jsme šli dlouho blátem
cestou a po poli, až jsme přišli na silnici do vesnice.
Cestou jsme viděli osm srnek. Ve vesnici mělo být
muzeum včelařství. Byly tam různé stroje na dělání
medu a různé obrázky. Potom jsme měli sraz před
muzeem. Tam se oddělil můj táta a šel připravit úkoly.
Čekali jsme, až nám dá vědět, že můžeme vyrazit.
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Mezitím jsme se najedli. Šli jsme hledat úkoly. Těch
úkolů bylo hodně, ale všechny jsme je našli. Byla to
slova z Bible. Nakonec jsme měli ohníček a potom
jsme šli cestou dolů, kde jsme nasedli na vlak a jeli
domů. Výlet se mi líbil.
Kryštof Chytil

bychom našli spoustu citátů jak pro SKOČIT, tak i pro
NESKOČIT, vytvořili bychom vzájemně se
exkomunikující
sekty
SKOKANŮ
a PROTISKOKANŮ a starý Pokušitel by se zajisté
radoval, jak mu zase další rozkol v církvi pěkně vyšel.
Třetí pokušení je pokušením nejvážnějším, kterému
původně jednotná církev podlehla a zaplatila za to
několika vlnami rozkolů, náboženských válek
a událostí, kdy se učená hádání teologů měnila
v politické procesy. Tím pokušením je světská moc –
ty budeš panovat nad lidmi a necháš se ovládnout jen
mnou, Zlem. Jinak si hlásej lásku, dobrotu atd., a kdo
to odmítne, toho zavřeš. I zde dostal Pokušitel od
Ježíše pádnou odpověď, ne tak ale od lidí, kteří se
k Ježíšovi hlásili a hlásí.
Závěrem přeji starému pánovi, který letos oslaví
devadesátku při plné jasné mysli, vše nejlepší do
dalších mnohých let.
Jiří Tučan

Výklad pokušení Ježíšových
V jedné z minulých sobot jsem se zúčastnil duchovní
obnovy s prof. Ludvíkem Armbrusterem, bývalým
děkanem Katolické TF v Praze. Manželka tam jezdí
pravidelně každou první sobotu v měsíci, já se občas
přidávám, a tentokrát jsem měl mimořádně šťastnou
ruku.
Tématem byl výklad pokušení Ježíše na poušti.
Markovo evangelium teď postupně probíráme na
našich biblických hodinách každou středu a i s tímto
úsekem jsme se již setkali: Marek 1, 13: Byl na poušti
čtyřicet dní a satan ho pokoušel; byl mezi dravou zvěří
a andělé ho obsluhovali. Tato událost je blíže
rozvedena v Matoušovi 4, 1–11.
Používám svých poznámek, mohou v nich být mezery,
něco jsem něco špatně pochopil, ale každému z nás
může tenhle zápis napomoci při vlastním uvažování
o pokušeních. Ostatně prof. Armbruster svým
výkladem směřoval na nás, dnešní lidi.
Zpráva, připisovaná Matoušovi, vznikla někdy v 80.
letech prvního století, už po zničení druhého chrámu.
Navazovala na neznámý zdroj Q (německy Quelle =
Pramen), ze kterého čerpal Marek. Byla určena
křesťanům židovského původu. Je nanejvýš
pravděpodobné, že ji nepsali pamětníci, muselo by jim
být určitě přes 60 let, což byl tehdy věk výjimečný.
Nevíme, jaká byla úroveň gramotnosti (negramotnost
neznamená automaticky hloupost, spíše to, že písemné
záznamy nebyly ještě potřeba), ale můžeme
předpokládat, že Dobrá zpráva byla určena lidem
věřícím a inteligentním.
A teď už k výkladu tří pokušení:
První pokušení vyzývá pokřtěného a pobytem
v poušti vyhladovělého Ježíše, aby využil svých
schopností a z kamenů udělal chléb, patrně i další
potraviny. Skrývá se za tím žádost, aby Ježíš podal
nějaký konkrétní důkaz Boží existence a aby si
výsledky toho důkazu přisvojil pro své blaho.
Pokušitel de facto chce, aby se Ježíš zkorumpoval.
Odpověď je jasná: Nejen chléb, ale i slovo Boží
potřebujeme k životu a nemáme dávat přednost
fyzickému prospěchu před Boží vůli.
Druhé pokušení je vlastně Pokušitelovou exegezí.
Snaží se opět o důkaz Boží existence a odvolává se na
Boží slovo. Skokem má Ježíš dokázat Pokušiteli na
jeho žádost, že Bůh svého Syna nenechá, aby se zranil.
Ježíšova odpověď je také exegetická, odvolává se na
nepokoušení Boha zbytečnou exhibicí. Pro nás to má
být varování, že samotná znalost Bible nestačí. Jistě

Katechetická konference – 23. dubna 2018
Oslovit a vést
Biblický text: 1K 13, 11a; 1K 15, 58
Milé sestry a milí bratři, vážení účastníci konference,
již J. A. Komenský považoval důkladné hovory
a přemýšlení o výchově mladé generace –„Panpedii“
– za jeden z hlavních bodů své Všeobecné nápravy
věcí lidských.
Podobně jako v helénistické situaci textů apoštola
Pavla i dějinné zkušenosti Učitele národů i teď
prožíváme dobu výchovy a vzdělávání na rozhraní
věků, přelomu myšlení a metod zkoumání i výuky.
O výchově v církvi, která se má stát domovem, to pak
platí dvojnásob.
Dovolím si, přátelé, vyjít ze sloves, která tvoří větu, jíž
autor listu do Korintu charakterizuje projevy dětství.
Dítě má svůj dětský způsob vyjadřování, mluví
většinou jednodušeji, ale za to příměji. Také přemýšlí
o věcech, které objevuje, a to způsobem, který nám
dospělým přijde někdy legrační, jindy, což je
smutnější, zbytečný. Předškolní dítě a často i prvňák
uvažuje na úrovni jednoduchých, konkrétních
logických operací, jak vyzkoumal jeden ze slovutných
psychologů Jean Piaget. Tento způsob operačních
myšlení se pak rok od roku zdokonaluje a také
komplikuje. Než se rozvine jeho abstraktní uvažování
a vlastní sebereflexe, většinou dítě nasává jako houba
veškeré podněty ze svého okolí, a to i tehdy, když jim
úplně nerozumí. V těchto chvílích se učí a velice
záleží na domácí výchově, ale i jiných učitelích, jaký
získá vztah k sobě samému, světu, a pro církevní
vzdělávání též záleží na tom, jaký obraz Boha si
vytváří. Právě v církevním vzdělávání se může
potenciál dítěte rozvinout, ale naopak také pohřbít.
Když si dítě čas od času postěžuje na školu, není to tak
hrozné. Většinou si později najde oblast, které se bude
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rádo věnovat a kterou bude prohlubovat. Církevní
výchova a vzdělávání je však pokladem obrovské
ceny, který by se neměl rozhazovat nesprávnými
pedagogickými přístupy. Kdo nemá z nějakého
důvodu děti v oblibě, neměl by je snad opravdu ani
učit. Na druhou stranu bychom se neměli zbytečně bát
děti oslovit a vést. Jak je oslovovat a jak působit už na
jejich rodiče, jak s nimi budovat přátelské
a kamarádské vztahy? Jak je učit, aby je učení těšilo
a rozvíjelo je i nás (učitele)? Na tyto otázky odpovídal
již zmiňovaný Komenský v díle Orbis pictus.
"Pojď chlapče a nauč se moudrým býti."
Nad textem vidíme učitele a studenta v dialogu.
Student se ptá: "Co to znamená být moudrý?" Jeho
učitel odpoví: "Správně chápat, správně konat
a správně
mluvit
vše,
co
je
nezbytné."
Domníval se, v rozporu s tehdejšími vyučovacími
praktikami, že by žáci měli naučenou látku nejen umět
mechanicky odříkat, ale opravdu rozumět tomu, čemu
se učí. Proto prosazuje proces "schola ludus" neboli
"škola hrou", ve které hraje velkou úlohu vizualita.
Boha nazývá Komenský "Stvořitelem, správcem
všech věcí, které nazýváme Světem (Mundum)." Pak
popisuje Boží stvoření: Svět (Mundus), Nebe
(Caelum), čtyři prvky, rostliny a zvířata. Ve
skutečnosti Orbis volně napodobuje pořadí stvoření,
které bylo popsáno v Genesis.
Ač od této doby bylo napsáno mnoho učebnic pro děti
a vytvořeno obrovské množství pomůcek pro výuku
křesťanství, Komenského vize a výukový materiál
tvoří dobré základy. Na nich lze stavět a přiměřeně
způsobu současného poznání stavbu upravovat
a obnovovat. Tím myslím i církevní prostředí, ve
kterém se vedle škol církevní vzdělávání uskutečňuje.
Kéž je dnešní setkání věnované církevnímu vyučování
další možností, jak se nenechat zviklat a navzdory
případnému dočasnému nezdaru vytrvat.
Vždyť přece věříme, že naše „práce není v Pánu
marná“.
Eva Vymětalová, NO ÚÚR CČSH
Oslovit a vést
Tak zněl název katechetické konference naší církve,
pořádané ústřední radou 23. dubna v její dejvické
budově. V podnázvu měla dodatek „úkoly a otázky
současné křesťanské výchovy“.
Včetně hlavní organizátorky Evy Vymětalové
a patriarchy Tomáše Butty se nás sešlo okolo dvaceti
pěti účastníků (a někteří přijeli z pořádné dálky).
Různých seminářů, kurzů a konferencí věnovaných
výchově a vzdělávání dětí jsem absolvovala opravdu
hodně, ale vlastně poprvé jsem zažila, že taková akce
začala hned po přivítání účastníků modlitbou
a promluvou – zamyšlením nad biblickými verši.
A zároveň jsem si uvědomila, jak je to důležité a jaké
požehnání to přináší. Nám, kteří jsme se přihlásili
a přijeli, určitě konference požehnání přinesla.

Dozvěděli jsme se (nebo si připomněli), jaké pomůcky
pro katechetické vzdělávání a výchovu dětí máme
k dispozici. Bratr patriarcha připravil přehled
pomůcek i s ohlédnutím zpět; a vzal to důkladně – už
od první republiky a vzniku církve až do současnosti.
Dříve šlo zejména o knihy, nověji k nim přibyly různé
pracovní listy, omalovánky, náměty k výtvarnému,
hudebnímu i jinému zpracování témat. O celém
propracovaném systému materiálů pro přípravu na
nedělní školu v Českobratrské církvi evangelické
hovořila vedoucí oddělení výchovy a vzdělávání ČCE
Eva Marková. Věnovala se nejen knihám a dalším
„papírovým materiálům“ (těch přinesla na ukázku
hodně, byly opravdu dobře zpracované, se spoustou
inspirativních nápadů i metodických poznámek), ale
také odkazům na internetové stránky, které lze při
„nedělkách“ využít – za všechny jeden odkaz:
http://katecheze.evangnet.cz/. (Tipnete si, kdy je
v týdnu nejvyšší sledovanost těchto stránek?)
Zmíněné materiály jsou na internetu vesměs volně
k dispozici. Je vidět, že autorům, zpracovatelům témat
i těm, kdo připravují pomůcky, jde hlavně o to, aby se
děti seznamovaly s Bohem, poznávaly ho a pozvaly do
svých životů. Na autorská práva se tu nehraje.
Posilněni kávou, čajem i něčím slaným či sladkým
jsme vyslechli informaci a podívali se na nově
připravovanou učebnici náboženství naší domovské
církve, kterou zpracovaly Vladimíra Marková s Janou
Krajčiříkovou a výtvarně ji doplní Anna Radová. Má
formu šanonu, takže lze přidávat a ubírat, jak je libo.
A opět – zpracování přehledné, systematické, založené
na znalosti dnešní situace, potřebách rodin, dětí
i církevních společenství, s cílem nejen vzdělávat, ale
především formovat křesťanskou osobnost, s širokou
možností využití pro různý věk, různě velké skupiny
s rozličným věkovým i sociálním složením. Formální
část setkání
byla
uzavřena
patriarchovým
požehnáním. Na závěr zbyl čas na informaci od
Zdeňka Kovalčíka o hudebních materiálech CČSH pro
děti i na neformální rozhovory, které trvaly ještě
i během odnášení stolů a úpravy místnosti pro další
aktivity.
Jednou větou – konference se povedla. Program
kvalitní, hlavní hostitelka srdečná, patriarcha tradičně
laskavý,
účastnický
poplatek
zanedbatelný,
občerstvení výborné, účastníci aktivní… Mezi názvem
a podnázvem konference bylo ještě v závorce
uvedeno: pro radost, potěšení a povzbuzení. A –
s Boží pomocí – bylo tomu tak. Děkujeme!
Pavla Vlková, NO Kladno

Jan Amos Komenský „Hlubina bezpečnosti“
v jazyce 21. století.
Do jazyka 21. stol. převedli L. Mrkvička
a J. Vrzalíková
Tato kniha byla psána v době, kdy již 15 let trvala
krutá válka v Evropě. Autor sám ve vlasti
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pronásledován, bez dostatku bezpečí a klidu nalézá
jedinou útěchu u Boha.
Píše se rok 1633 a Komenský tvoří traktát s názvem
„CENTRUM SECURITATIS to jest HLUBINA
BEZPEČNOSTI“, kde, jak říká, se chce vyjádřit
a předat tu hmatatelnou věc, a zde cituje Iz 26, 4:
„Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen
Hospodin je skála věků.“ Žádné stvoření nenajde
bezpečí a pokoj jinde než v tom, od nějž mají počátek
vlastního bytí. Nespoléhat se na vlastní i cizí chromé
síly a svěřit se tomu, který působí všechno ve všem
a vrhá nás do náruče milosrdenství.
Komenský textem hledá pro Boží ovečky klidné
pastviny u pokojných vod. Cílem je najít hlubinu
svého života, která může být v plnosti odhalena jen
tehdy, když všechno dospěje na své místo a neklidné
srdce spočine v Bohu. Člověk se potřebuje vysvobodit
z „obvodu věcí“ a zakotvit ve „středu věčnosti“. To
jsou termíny, která autor používá. Najdeme zde i nově
vytvořená slova jako „samosvojnost“ a „jinudost“.
V textu vše popisuje s jednoduchostí a moudrostí
a nakonec zjistíte, že jinak se to ani říci nedá. Autor je
dokonalým znalcem Písma, lidské duše, života i s jeho
trápením. Chce, aby člověk pochopil klokotání a zánik
viditelného světa. K tomu používá text z Ezechiele,
kap. 1. Obsah textu technicky rozebírá a vysvětluje, co
je středem, Božím darem, každé jednotlivé věci
i každého živého tvora. Že příčinou vychylování ze
středu je samosvojnost a že hledání pomoci jinde je
jinudost. Text má mnoho otázek a na ně též pečlivé
odpovědi, které jsou z vybraných citátů z Písma a jsou
podány spolu s hlubokou moudrostí a křesťanskou
zkušeností autora.
V té době byla Evropa plošně křesťanská, ale je vidět,
že převládaly marné naděje smrtelníků, kteří se upínali
ke všemu možnému, jen ne k Bohu. Děkujeme Amosi
Komenskému, že byl povolán k tomu, aby mluvil ke
svým současníkům, přibližoval jim pravdu o Bohu
a životě. Vážíme si jeho díla, které je pro nás velice
potřebné i dnes.
J. A. K. se vyjadřuje s velikou jednoduchostí. Jako
geniální pedagog vysvětluje vše stručně, jasně,
s podstatou k věci. V této útlé knížce budete
konfrontováni se svojí vlastní pokorou, posláním,
odevzdaností, důvěrou a spoléháním se na Boha.
Osobní vstřebávání tohoto traktátu je zcela jistě
obohacující.
Anna Lukavská

So 12. 5. sborové soustředění svatodušní v našem
sboru od 14 hod. Předpokládaný konec v 18 hod.
Téma: Seslání Ducha svatého – co to znamená pro
společenství a pro každého osobně
Ne 13. 5. Svátek matek
So 19. 5. výlet pro všechny do stájí v Libušíně,
navazovat bude přenocování v kostele pro školní
děti.
Z Kladna pojedeme do Třebichovic MHD č. 609
(odjezd z AN v 9:46), půjdeme do Třebichovické
olšinky s nadějí, že uvidíme rozkvetlé orchideje,
prstnatce májové. Odtud vystoupíme na Vinařickou
horku, v kráteru si uděláme oheň a opečeme donesené
buřty. Po žluté turistické značce sejdeme opět dolů
a vydáme se do stájí Tvrz Libušín. Tam nabízejí
vodění dětí na koni, případně jízdu na koni, kdo to
zvládne sám, i jídlo. Odtud pak dojdeme do Libušína
na autobus a vrátíme se MHD č. 607 nebo 617.
Ne 20. 5. Hod Boží svatodušní bohoslužba
Pá 25. 5. Noc kostelů – Pro letošní rok byl zvolen verš
ze Starého zákona 1 Pa 27, 9: „Zůstávali přes noc
v okolí Božího domu…“.
Ne 27. 5. od 15 hod. setkání manželů opět
u Lukavských, babičky budou sloužit jako děťopasky.
Pá–Ne 1.–3. 6. vodácký víkend na Ohři
So–So 4.–11. 8. společná sborová dovolená v hotelu
Diana na Benecku http://www.hotel-diana.cz.

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,
místo konání dle domluvy
17 hod. mužská skupinka – lichý týden
Úterý 15:30 hod. ženská skupinka domácí – lichý
týden, místo konání dle domluvy
Středa 16:45 hod. sdílení a modlitby
17:45 hod. biblická hodina
Mládež se schází podle domluvy.
Otevřený kostel
je k dispozici každou středu od 15 do 16:30 hod.
Úřední hodiny
pro vyřízení potřebných záležitostí jsou ve čtvrtek
od 9 do 11 hod. a ve středu od 15 do 16:30 hod.
Toto Nahoru, další zprávy, nedělní kázání, aktuality
i fotografie
naleznete
na
našem
webu
http://ccshkladno.unas.cz

Připravované akce
So 5. 5. v 11:30 proběhne v našem sboru návštěva
židovské kongregace z Berkeley v Kalifornii (jsou
další z těch, kteří mají kladenský svitek tóry). Mají
zájem o prohlídku synagogy a chceme je stručně
seznámit s její historií. Společně se slánskými
zazpíváme několik židovských písní.

Datum vydání: 27. 4. 2018
Red. rada: J. Chytilová, S. Jurek, P. Osweto, P. Vlková,
M. Vlková
Neoznačené příspěvky připravila redakční rada.
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