k obrazu Božímu. Tedy rozumná bytost, schopná
rozumět Božímu stvoření a pečovat o ně. Existenčním
modelem pro lidstvo je vděčný a důvěrný vztah
s Bohem jako dárcem života, životního prostředí
a nezbytných podmínek k životu. Ty má člověk všemi
svými schopnostmi nejen udržovat, ale i zodpovědně
rozvíjet.
Člověk, který se odpoutá od Boha, se neohlíží zpět na
moudré Boží dílo, kterým pohrdá – příkladem může
být ateistický režim, za nějž došlo při scelování
pozemků k jejich odvodnění. To vedlo k nynějším
problémům s vyprahlostí zemědělské půdy.
Dnes ti, kdo se zabývají současnými ekologickými
problémy, zdůrazňují, že jedním z kořenů současného
stavu je vypjatý individualismus. Tedy to, že se člověk
stará jen o sebe, případně o svou nejbližší rodinu,
a prospěch širšího společenství – komunity, městské
čtvrti – je mu lhostejný: nehospodaří odpovědně
s pitnou vodou, netřídí odpad, zamořuje okolí
nevhodným topením nebo jezdí autem šířícím
jedovatý plyn…
Vraťme se tedy zpět k biblické představě života.
Společenství s Bohem a Božím lidem může
představovat základnu: v církvi můžeme začít
s obděláváním a střežením oněch hodnot Edenu.
K nám se pak obrací apoštol Pavel: Vybízím vás,
bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe
přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať
je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se
tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli,
abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré,
Bohu milé a dokonalé.
Apoštol vybízí k oběti sebe samých pro Boží záměry,
které Bůh chce naplnit pro dobro lidí a všeho stvoření.
Může tak vybízet pro Boží milosrdenství, jež nám
místo spravedlivého odsouzení nabízí a umožňuje
cestu do nadějné budoucnosti v čase nám daném.
Nepřizpůsobujme se už tomuto věku, vyznačujícímu
se preferováním hmotných zisků před zdravým
a záchovným způsobem života. Slyšeli jsme biblické
čtení o zemi Chavila, která je obrazem země bohatě
obdarované výborným zlatem, drahokamy a vonnou
pryskyřicí. Zkušenost s lidskou hrabivostí nám
utěšený obraz proměňuje ve zpustošenou,
vydrancovanou, vykořistěnou zemi, z jejíhož
bohatství tamní obyvatelé nemají prospěch. Svět
potřebuje obnovu mysli evangeliem.
Kristus nám svou obětí dává úplně jiný smysl života.
Kdo všeobecně rozšířené sobectví chtějí odčinit
sebeodevzdáním Bohu a životem podle Boží vůle, jsou
kvasem, který netečnou masu proniká, až prokvasí.
Tak je to s Božím královstvím, které je nejlepší
možností, a podobou lidské společnosti, která si je
vědoma propojení s celým stvořením.
Jestliže to, co jsme při této bohoslužbě promýšleli,
přeneseme do praktického života následujících hodin
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Milí bratři a sestry, pokoj vám. Začínáme nový školní
rok, a tím i pravidelný běh našich setkání. První
zářijovou neděli si můžeme přijít pro požehnání do
školy i ke studiu. Začnou i schůzky v Domově pro
seniory a počítáme i s novým pojetím ženské skupinky
nad Biblí.
V dnešním vydání se vrátíme k našemu letnímu
soustředění v Jižních Čechách, které bylo opět
požehnané. Děkujeme Pánu za Jeho pomoc a ochranu.
Děkujeme i všem přispívajícím do našeho zpravodaje
a těšíme se na další příspěvky ze života s Pánem –
z následování Krista.

Péče o Boží stvoření
Texty: Gn 2, 10–15; Ř 12, 1–2; Mt 13, 33–35
Milí souputníci touto bohoslužbou, slyšíte nás po
návratu z prázdninového tábora. Přirozeně jsme
příznivé počasí využívali k výletům. Po večeři jsme
měli besedy na téma péče o Boží stvoření. Táborové
téma reflektuje i kázání v rámci těchto bohoslužeb.
Nebudeme se zabývat různými teoriemi vzniku světa
a jeho vývoje. Jen si řekněme, že přesvědčení, že Bůh
je tvůrce všeho a všech, nechybí logika. To, jak je
všechno jsoucno úžasně uskutečněno, implikuje
(vyvolává)
představu
vše
předjímajícího
supergeniálního projektanta, který svůj projekt
dokonale uskutečnil.
Realizace takového projektu má své fáze, které
předcházejí plnému uskutečnění Stvořitelova díla. Než
je vyveden na světlo světa člověk, je zde pro něho
připraveno prostředí, životní prostor, podmínky
k životu. Slyšeli jsme z 2. kapitoly 1. Knihy
Mojžíšovy: Z Edenu vychází řeka, aby napájela
zahradu. Voda podmiňuje možnost života. Odtud dál
se rozděluje ve čtyři hlavní toky … Čtvrtá řeka je
Eufrat.
(Ve vědomí se citově, až nostalgicky propojí fakt, že
až k Eufratu, a tedy k Edenu, se rozprostírala Země
zaslíbená za vlády Davida a Šalomouna.)
Ve 2. kapitole 1. knihy Mojžíšovy jsme četli:
Hospodin Bůh uvedl člověka do zahrady v Edenu,
aby ji obdělával a střežil. Takové pověření – aby ji
obdělával a střežil – může dostat jedině tvor stvořený
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a dní, bude to ta naše pravá bohoslužba, která nás
neodděluje od společnosti, ale se všemi lidmi dobré
vůle nás spojuje.
Stanislav Jurek, kázání na církevním táboře a při
rozhlasovém přenosu bohoslužby 27. 8. 2017
(je možno je vyslechnout v audioarchivu ČRo Vltava
na http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3910969)

stoupající spotřeby a výroby všeho možného zboží.
Zaměřili jsme se na oblast potravin a plýtvání s nimi
(Katka a Jirka Lukavských), kdy jsme uvedli některé
zajímavé
statistiky
přejaté
ze
serveru
http://zachranjidlo.cz. Mnohé překvapilo, že se
vyprodukuje o celou jednu třetinu více potravin, než
se spotřebuje – produkce potravin přitom představuje
pro planetu nemalou zátěž (potravinářství
vyprodukuje 14 % skleníkových plynů, když
započítáme také kácení pralesů, tak tato zátěž stoupá
až na 30 %). V Evropské unii se přitom 40 % potravin
vyhodí na úrovni domácností. Představili jsme obecný
princip 4R (Re-fuse = odmítnout, Re-duce = zmenšit,
Re-use = znovu použít, Re-cycle = recyklovat), který
má pomoci snížit spotřebu a plýtvání. Také jsme se
dotkli největších „nepřátel“ R-principů v dnešní
společnosti, jako jsou reklama, velké supermarkety,
zvětšující se nádobí (víte, že z velkého talíře sníte více
a máte přitom pocit, že jste snědli méně, než když jíte
z malého talíře?)… K zamyšlení je také naše produkce
odpadů obecně, která nemalou měrou přispívá ke
znehodnocování naší planety. Inspirací i praktickým
návodem může být knížka Bey Johnsonové
„Domácnost bez odpadu“.
Alžběta Kubrová se zaměřila na odívání a překvapila
mnohé tím, že bavlna – ač přírodní vlákno – je velmi
problematický materiál kvůli obrovské spotřebě vody,
hnojiv a pesticidů. Alternativou se zdá být biobavlna,
kterou dnes už běžně najdeme i ve velkých řetězcích,
jako je H&M nebo C&A apod. Dala také několik
zajímavých tipů stran šatníku – méně kousků, které lze
libovolně kombinovat; dobře poznat svůj styl (vyfotit
si, co nejradši nosím), aby nedocházelo k nákupům
oblečení, které nebude nošeno. Second hand je pak
krásným příkladem principu Re-use a potěšily nás
i zprávy, že recyklace textilu prostřednictvím
specializovaných kontejnerů je vysoce účinná.
Třetí večer Pavel Kubr navázal, když mluvil
o ekologickém a šetrném stavění domů. Zdena pak
mluvila
o
vodě,
o klesajících zásobách
podzemní vody a jak
můžeme vodou šetřit
v domácnostech (sprcha
místo vany, pozor na
protékající
toaletu,
kapající
kohoutek,
puštěnou vodu při čištění
zubů). Princip Re-use se
u vody také dobře hodí –
vodou z koupele se dá
třeba zalít zahrada.
Nedořešenou
otázkou
zůstaly
splachovací
toalety, které na jednu
stranu jsou v současné
podobě
těžce

Letní soustředění – sborová dovolená
Hlavním tématem letošní sborové dovolené byla
Zodpovědnost křesťana za naši planetu. V úvodu
Zuzka Jurková zdůraznila, že lidé byli ustanoveni jako
správcové planety, nikoliv její pánové a vládci, kteří ji
mohou neomezeně využívat pro vlastní potřebu.
Upozornila také na to, že spousta lidí chápe ekologii
„jen“ jako starost o přírodu, ale na zásahy do přírody
doplácejí především lidé – hlavně ti nejslabší. Petr
Chytil mluvil o současném stavu planety,
o alarmujících
klimatických
změnách,
které
obrovskou rychlostí nastoupily během posledních
padesáti let vlivem činnosti člověka. Společně s Evou
Bodlákovou pak představili skleníkový efekt a princip
uhlíkové stopy. Hrubě zjednodušeno jde o to, že
člověk svou činností (zejména výrobou energie,
zemědělskou a průmyslovou výrobou) produkuje
plyny, které v atmosféře zabraňují vyzařování tepla
ven z planety, a planeta se tak otepluje, což má řadu
dalších již reálných nebo předpokládaných důsledků
(tání ledovců, stoupání hladin moří a oceánů,
zvětšování pouští, vymírání živočišných druhů…).
Aktivní obranu před skleníkovými plyny představuje
zeleň, ideálně lesy, které je dokážou zachycovat
a využívat. Tedy – sázejme stromy.
Od druhého večera jsme se zaměřili na to, co každý
jeden z nás může udělat proto, aby přibrzdil anebo
alespoň dále neurychloval tyto negativní procesy.
Vycházeli jsme přitom z toho, že jsme součástí tzv.
konzumní společnosti, jejíž principem je ekonomický
růst (a z něj vyplývající blahobyt) v důsledku stále
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neekologické, na druhou stranu nahradit je plošně
kadibudkami asi nepůjde.
Zkrátka bychom si měli uvědomovat, že vše, co
spotřebujeme, není „zadarmo“ (i když je to třeba
levné!!). Je třeba vidět přírodní zdroje, které to stálo
(třeba na produkci 1 kg čokolády je potřeba 24 000
litrů vody), a taky lidskou práci, která často bývá
nedoceněná. Otrokářství je sice již minulostí, ale
podmínky, které naším nakupováním (často
nevědomky) vytváříme na vzdálených polích či
v textilních továrnách, se jim mnohdy vyrovnává.
Fair-trade je hnutí, které se snaží proti tomuto
zneužívání lidí bojovat tím, že trvá na tom, aby
producenti z rozvojových zemí byli za svou práci
adekvátně ohodnoceni a ne odíráni vychytralými
překupníky a aby pracovali v humánních podmínkách
(mrkněte třeba na http://www.fairtrade.cz). A jestli je
fair-trade zboží trochu dražší? Je lepší koupit jednu
čokoládu fair-trade než dvě „obyčejné“ – máte tak
jistotu, že se vaše peníze dostanou (aspoň zčásti) tam,
kam mají.
Pavla Vlková, jejímž tématem bylo Křesťan a zdraví,
nás seznámila se stejnojmennou knížkou od Martina
Zandlera, vypíchla její nejdůležitější myšlenky a vše
zarámovala biblickými texty a svými zkušenostmi.
I zdraví je třeba vnímat jako dar a pečovat o něj. Pod
vedením Václavy Nové jsme pak čtvrté setkání
završili společnou písní a tancem pro radost a zdraví.
Další témata – Dobrovolnictví Zdeny Havlínové
a Církev jako instituce a Církev Boží Samuela Gallata
– nás pohladila po duši. Slyšeli jsme zprávy o tom, jak
Zdena pomáhá se svou psí smečkou  potřebným,
a o tom, jak na Kladně i ve Slaném dobře funguje
ekumena, a že snad se dá říct, že jako společenství
jsme součástí Boží Církve, kterou tu Ježíš ustanovil
a která funguje nezávisle na denominacích, státních
celcích a lidských institucích.
Dětský program poprvé v historii kopíroval program
dospělých. Děti se postupně seznámily se světlem
(Alžběta a Pavel Kubrovi), vodou (Renata a Petr
Chytilovi), půdou (Katka a Jirka Lukavských), zelení

a zvířectvem (Jitka a Luboš Rendlovi) a člověkem
coby tvorem tělesným, duševním a duchovním (Zuzka
Lomíčková a Miloš Feller). Sledovaly experimenty
s lomem světla, naučily se, z čeho se skládá molekula
vody, zahrály si hmatové pexeso s různými vzorky
půdy, dozvěděly se, za jak dlouho se v přírodě rozloží
plastová láhev, plechovka, sklo nebo žvýkačka,
zahrály si na zvířátka, zacvičily si pro tělesnou,
duševní i duchovní rovnováhu, procvičily si znalosti
o vodě formou testu a o lidském těle formou týmové
soutěže. Také zvládly hádankovou hru s ekologickými
otázkami, aby našly poklad v pokoji u pandy, užily si
noční bojovku, naučily se a dotvořily krásnou písničku
(děkujeme Pavle a Markétce Vlkovým), skamarádily
se a snad i pochopily, že Božího stvoření je třeba si
vážit a pečovat o něj.
A co mě nejvíc rozesmálo a potěšilo za celý týden?
Když si naše Zuzanka na pokoji hrála na Miloše
Fellera. Víťa ji držel noty a ona hrála na kytaru a pak
jako Miloš četla z Bible – otevřela si dětskou knížku a
pomalu a zřetelně „četla“: „A když byl večer, Bůh
řekl, aby byla tma. A byla. Na nebi se rozsvítily
překrásné hvězdy a jako netopýři jiskřily po obloze.
A Bůh řekl, že je to dobré. A bylo.“
A opravdu to celé letos bylo dobré, skvělé, výborné
a už se moc těšíme na příští rok!
Katka Lukavská

Dětský program
Jako každý rok nás dětským programem provázela
píseň, tentokrát také trochu ekologická, ladící
s programem dospělých i dětí. Melodii jsme zvolily (já
a Markéta) podle písně ze zpěvníku, slova pro otázky
malých dětí jsme složily spolu (tedy výše jmenovaný
tandem). Odpovědi pak vymýšlely samy děti za
pomoci některých dospěláků. Výsledek posuďte
sami…
Otázky
Malé děti zpívaly na melodii „Pomoz mi, můj Pane“,
školáci vymysleli po každé sloce recitovanou
odpověď, většinou limerikovou (aabba).
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Proč Bůh stvořil světlo?
Nevíte to někdo?
Proč Bůh stvořil světlo?
Kdo mi odpoví?
Rec.: Světlo svítí na lidi,
bez něj lidi nevidí.
Slunce na nás všechny hřeje
i na lahev od oleje.
Žárovka jen závidí.
Proč Bůh stvořil vodu –
sám a bez návodu?
Proč Bůh stvořil vodu?
Kdo mi odpoví?
Rec.: Bez vody tu život není –
je to hrozné pomyšlení!
Vody se bát nemusíš,
plavat se v ní naučíš.
Někdy bublá, někdy pění.
Proč Bůh stvořil Zemi,
co tak líbí se mi?
Proč Bůh stvořil Zemi?
Kdo mi odpoví?
Rec.: Všichni na Zemi žijeme,
a proto ji milujeme.
Abychom mohli dobře žít
a sladkou šťávu z plodů pít,
tak o ni pečujeme.
Bez zvířat svět není
u nás, ani v Keni.
Proč je Pán Bůh stvořil?
Kdo mi odpoví?
Rec.: Zvířat jsou zde i v Keni,
tihle tvoři líbí se mi.
Neber na ně flintu, laso,
jenom abys získal maso!
Pán Bůh nám je pracně stvořil
a do našich rukou vložil.
Bože, dej mi dospět,
ať se starám o svět.
Díky za stvoření,
s kterým můžu žít.
Pavla Vlková

Proboha proč? S následováním Krista je často
spojována právě jeho poslední cesta na Golgotu
a ukřižování. Zřejmě aby se zdůraznilo, že jej máme
následovat až do krajnosti. Jenže to nedává žádný
smysl. Proč by to Bůh po nás chtěl? Vždyť by popřel
sám sebe, nebyla snad Ježíšova oběť dostatečná? Byla,
a také ta naše by byla úplně nanic, protože kdo z nás
je bez hříchu? Bůh po nás může chtít nějakou oběť pro
druhé, ale úplně to samé co Ježíše nás zřejmě nečeká.
Bude to něco jiného, a z toho můžeme čerpat určitou
úlevu.
Ale co tedy? Jaká zkouška? To většina z nás asi vůbec
netuší. A to je také dobře, v tomhle ohledu máme
oproti Ježíšovi další výhodu. Ten totiž velice dobře
věděl, proč a kam směřuje, o svém ukřižování před
učedníky několikrát mluvil, připravoval je. My na
rozdíl od něj často nevíme, jakým a jak těžkým
zkouškám budeme vystaveni, a proto z nich taky
nemusíme mít dopředu strach. Navíc jsme
v 1. Korintským 10, 13 ujišťováni: Nepotkala vás
zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí,
abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli
vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko
a dá vám sílu, abyste mohli obstát.
Ve svém životě putujeme od kolébky do hrobu. Do něj
nakonec uložili i Ježíše, to s ním máme stejné. V Bibli,
pokud vím, najdeme jen dvě výjimky, jichž se smrt
netýkala: Henocha, jednoho z deseti patriarchů
v 5. kapitole 1. Mojžíšovy, který chodil s Bohem,
a proroka Eliáše, který byl vzat do nebe. Náš život
začíná a končí, to všichni víme. Smrtí, anebo v lepším
případě, pokud se jej dočkáme, druhým příchodem
Krista. Ale nikdo z nás neví, zda se jej opravdu
dožijeme. O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé
v nebi, ani Syn, jenom Otec, praví Ježíš ve 32. verši 13.
kapitoly Markova evangelia. A ve 33. verši však
dodává: Mějte se na pozoru, neboť nevíte, kdy ten čas
přijde.
Musíme tedy počítat s jedním nebo druhým,
s příchodem Krista nebo se smrtí. Není přitom
důležité, která z těchto možností nastane dřív, ale to,
co se bude dít pak. Kam potom zamíříme? Tam, kam
ubohý Lazar, který se toužil nasytit alespoň tím, co
spadlo boháčům od stolu, a psi mu olizovali vředy?
Nebo tam co ten vyžraný vašnosta ze stejného
podobenství v 16. kapitole Lukášova evangelia (verše
19–31)?
Teď se vracíme zase na úplný začátek, protože
o našem osudu se rozhodne právě podle toho, zda
dokážeme poslechnout onu výzvu následuj mne.
V 6. verši 14. kapitoly Janova evangelia Ježíš praví:
Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází
k Otci než skrze mne. Jde o jeden z nejznámějších
veršů, rád jej vnímám jako posloupnost, kde jedno
navazuje na druhé: vydáme se na cestu za Ježíšem a na
ní poznáme pravdu. A ta pravda nám pomůže získat
život. O tom svědčí 2. verš stejné kapitoly, ve kterém

Následuj mne…
Všem pak řekl: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe,
nes každého dne svůj kříž a následuj mne.…“ Lk 9, 23
Rány, bičování, trnová koruna, těžký dřevěný kříž, na
který člověka později přitlučou hřeby, a nakonec smrt.
Hrozná představa, přesto nás Ježíš vybízí: Následuj
mne! A zřejmě to myslí vážně, v Novém zákoně to
opakuje v každém ze čtyř evangelií, přesně
jedenáctkrát.
Přesto se musím přiznat, že s tím mám potíž. Copak
jsem blázen, abych Ježíše následoval tam, kde by mě
čekala zrada nejbližších (Petr, Jidáš), ukrutná bolest,
tupení a smrt?
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nás Ježíš ujišťuje: V domě mého Otce je mnoho
příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to.
Jdu, abych vám připravil místo.
Co pro nás znamená vypravit se na cestu za Ježíšem?
Následovat ho? Jak a v čem? Ježíš nám na pomoc
seslal Ducha Svatého. V 17. verši 14. kapitoly Janova
evangelia jej nazývá Duchem Pravdy – vidíte, jak to
do sebe krásně zapadá – na cestě za Ježíšem nás za
pravdou provází Duch Pravdy. Kromě něj nás po ní
vede i společenství, sborový život provázený
svátostmi. Společenství měl kolem sebe Ježíš také,
učedníky ve 14. a 15. verši 15. kapitoly Janova
evangelia dokonce nazval přáteli: Vy jste moji přátelé,
činíte-li, co vám přikazuji. Už vás nenazývám
služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán.
Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat
všechno, co jsem slyšel od svého Otce.
Tohle všechno můžeme poznat díky Novému Zákonu
i my. Ježíš citoval z Tóry a Proroků, kde najdeme
mnoho význačných mužů i žen, oddaných Bohu. Ale
žádnou knížku, kde by našel vzor, za kterým by se
vydal na cestu a následoval jej, neměl.
V tom spočívá naše další obrovská výhoda. Na cestách
je vždycky dobré mít nějakého průvodce, abychom se
někde neztratili nebo nezabloudili. Nový Zákon je na
cestě za Ježíšem tím nejlepším průvodcem, dočteme
se tam toho o něm spoustu. Co dělal, jak se choval,
modlil, jak sytil zástupy, kázal, učil a uzdravoval.
Podrobně jsou popsány i jeho poslední dny, a to hned
ve čtyřech různých provedeních.
Těch návodů, pokynů, podobenství a rad je v Novém
Zákoně nepřeberně. V té záplavě jsem se pokoušel
najít, co by asi tak mohlo být pro následování Ježíše
Krista nejpodstatnější, a vybavila se mi jeho modlitba
v Getsemanské zahradě. V 36. verši 14. kapitoly
Markova evangelia se Ježíš modlí: Abba, Otče, tobě je
všecko možné; odejmi ode mne tento kalich, ale ne, co
já chci, nýbrž co ty chceš. Dočítáme se, že i když
Ježíše předtím přepadla úzkost a hrůza z toho, co jej
čeká, plně se odevzdal do vůle Boha, svého Otce.
To je myslím pro ono následování nejdůležitější,
uznat, že pro Boha je všecko možné, a poslechnout jej.
Jednoduše dělat to, co po nás chce. Zapřít při tom sami
sebe, vzít svůj kříž a Krista následovat. Nic víc. A ten
kříž přitom nutně nemusí představovat zradu,
bičování, hřeby v zápěstích i nártech, krev a další
děsivé věci, o kterých pojednávají pašijové příběhy.
Naopak, každý den můžeme být vystavováni běžným,
jednoduchým až všedním požadavkům, jejichž splnění
nám nemusí připadat nijak těžké. Jenom se nám do něj
třeba zrovna nechce. Jenže jak už jsme četli, …ne, co
já chci, nýbrž co ty chceš. Kéž bychom dokázali mít
tento verš na paměti vždy v tu správnou chvíli. Pak
budeme Krista opravdu následovat. Amen.
Pavel Pánek, promluva na ranní pobožnosti při
letním soustředění

Co mi přišlo na mysl po návratu z letního
soustředění našich sborů
Myslím, že nejsem sama, kdo vnímal i na letošním
letním pobytu Boží požehnání pro sebe i celou církev
shromážděnou ve Fähnrichově mlýně. Ke mně osobně
přicházelo pomaleji, postupně a kulminovalo až
v druhé polovině. Došlo mi, že bez letních soustředění
(už jich bylo 25!) bych určitě nebyla tam, kde jsem,
dokonce jsem přesvědčena, že ani celé společenství by
nebylo takové, jaké teď je. On ten náš duchovní růst
prostě vyžaduje dostatek času i prostoru. V kolotoči
všedních dní se nám málokdy daří usebrat se
dostatečně pro hlubší rozhovor s Bohem či bratrem
nebo sestrou. Vždyť Boží slovo pro každého z nás
může přicházet (a často přichází) i od těch Božích dětí,
kterých si z nějakých důvodů málo vážíme či na nichž
vidíme spíše chyby než ovoce Ducha.
Na toto téma jsem našla ve facebookovém profilu
husitské jáhenky Ondřejky Brabcové, text napsaný pro
Český rozhlas, pořad Mezi nebem a zemí, který je
upraveným kázáním naší farářky Sandry Silné, jež
zaznělo 23. 7. 2017. Sdílím jej zde pro naše Nahoru:
Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce
– tak zní část 90. žalmu, věta z Mojžíšovy modlitby.
Moudrost je jednou ze ctností, po které více či méně
jako jednotlivci i jako společenství toužíme. Moudrost
je Božím darem, je požehnáním pro život člověka
i společnosti. Abychom se moudrosti alespoň
přiblížili,
potřebujeme
získávat
zkušenosti,
potřebujeme čas a také si vytvořit prostor v cyklickém
koloběhu dní. Čas, kdy se na chvíli zastavíme, kdy
vybočíme ze zajetých kolejí a otevřeme se něčemu
jinému. Ve svých životech k získání moudrosti
bytostně potřebujeme časoprostor, kdy dobrovolně
změníme, aspoň na chvíli, úhel pohledu.
Získávání moudrosti úzce souvisí s rituály. A rituály
jsou něčím, na co čím dál víc v životě zapomínáme.
Rituál sedmého dne odpočinku. Rituál společného
jídla v rodině. Rituál večerního poděkování za
uplynulý den a jiné. Každý rituál, i sebemenší,
vyžaduje čas, naše soustředění, ochotu se zastavit
a rituál si dopřát. V tom je moudrost, v tom je
i uvědomění
si
přítomného
okamžiku,
nesamozřejmosti života i toho, že životní čas máme
z velké části ve svých rukou a je na nás, kam jej
vedeme a jak jej naplňujeme. Jakými lidmi jsme, jakou
ideu lidství v sobě vědomě posilujeme. Namísto toho
kolem sebe jako mantru slyšíme něco jiného: „Nemám
čas, nestíhám!“
Moudrost člověka provází a je k dispozici stále, ale
nestačí mít „načteno“, je potřeba žít, jít zkušenostem
vstříc, vykročit z vlastního pohodlí, počítat naše dny,
abychom získali moudrost srdce, tedy každý den
jednotlivě vnímat, vědomě prožívat, neodbýt jej
s pocitem, že takových bude jistě ještě mnoho a ve
finále nás navíc bude čekat slíbené Boží království,
kde bude blaze, lépe než doposud.
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To je jedna z církevních nemoudrostí. Přesouvat
pozornost člověka z tohoto dne, z vědomého,
aktivního prožívání přítomného okamžiku, do tajemné
budoucnosti, o níž ví jen Bůh, jaká bude, a která je
navíc zaslíbená jen těm tzv. věrným, poslušným, kteří
žijí tady a teď v kázni a bázni a těší se, že jednou bude
líp. To dnešní nestíhání, ta posedlost přímočarým
sledováním budoucích cílů, ať už jakýchkoli, i těch
duchovních, ale vždy nejistých, je pro celou západní
kulturu charakteristická a pro narušování vazeb mezi
lidmi fatální. Nestíháme. Naši lidskou pospolitost
narušuje fata morgana štěstí, které vždy, jak se zdá
a jak je nám vštěpováno, leží někde v budoucnosti
před námi. Přitom my daleko víc potřebujeme vnitřní
štěstí a naplnění vztahů v přítomnosti, zdravé
sebevědomí a prožitek spirituální dimenze naší
existence v současnosti. A na to je potřeba moudrosti
chtít si udělat čas – zastavit se, tady a teď.
Eva Bodláková

Během léta sloužili bohoslužbu hostující faráři
a kazatelé: Ivana Doubravová, Debora Chytilová, Ivo
Šimůnek a Jiří Chytil. Děkujeme! Fotky z bohoslužeb
jsou k dispozici na našem webu.
Se svou maminkou Deborou přijela i Miriam
Chytilová. Přivezla sbírku na projekt Afrika Africe,
kterou s dalšími děvčaty uspořádaly během sborového

Ze života sboru
Dnešní rubrika bude kratší – letní program není tak
bohatý, jako bývá během roku. Vše si vynahrazujeme
na letním soustředění. Někdo říká sborová dovolená,
někdo církevní tábor, není důležitý název, ale to, že
jsme týden intenzivně spolu. A o tom svědčí
i příspěvky v dnešním zpravodaji.
Poslední červnovou neděli jsme blahopřáli
k narozeninám oslavencům, narozeným v tomto
měsíci. Požehnání obdrželi Zuzanka, Stela, Esther,
Matoušek a Joseph.

soustředění v penzionu Husita v Železné Rudě. Tato
sbírka činila 3 600 Kč. Po tatínkovi Jiřím pak ještě
poslala dalších 1 500 Kč, které vybraly děti na
církevním táboře v Mariánských Lázních.
V neděli 20. srpna přijaly od bratra faráře Šimůnka
požehnání k narozeninám srpnové oslavenkyně, sestry
Věra a Lenka.

Se školním rokem jsme se rozloučili i v Domově pro
seniory bohoslužbou s Večeří Páně.
Na začátku léta byla svatba. V pátek 14. července
přijali svátost manželství Zuzana Vacková a Enos
Okonji. O svém radostném dnu napsali příspěvek,
další
fotografie
jsou
na
našem
webu
http://ccshkladno.unas.cz/svatba-v-patek-14cervence-2017/
Velkou radost jsme měli z Marianky, kterou už její
maminka Martina mohla po měsíci přivézt do kostela
na bohoslužbu.
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A na závěr ještě jedno potěšení. V neděli 13. srpna
doprovázela bohoslužbu Martina Škutová se spící

v neděli 18. června ještě v noci už bylo jasné, že z toho
kouká špitál. Uznal jsem, že oslava narozenin
v nemocnici je naprosto stylová, protože ten den před
67 lety jsem tam byl také, zavolal jsem sanitku a jelo
se.
Z příjmu mě poslali na internu, už mi ani nevadilo, že
mě vozí na vozíku, což jsem při jiných pobytech
v nemocnici zatvrzele odmítal, přece nejsem žádný
bezmocný raneček. No a po 3 dnech rozbor mé krve
ukázal, že stav je horší, než jsem se cítil, a šel jsem do
druhého poschodí na metabolickou JIP. Shodou
okolností mě i s postelí vezli okolo porodnického
oddělení, kde sestra Martina čekala na své děťátko.
Rychle jsem jí věnoval modlitbu, ale už jsem byl na té
JIPce a začala mi největší zátěž dosavadního života.
Oblečen do slušivého anděla, jiná móda tam nefrčí,
připojen několika hadičkami, dráty a kolíčkem do
ucha ke složitému přístroji, který o mně rázem věděl
všechno, včetně teploty, jsem se začal léčit. Lili do mě
současně 4 nebo 5 různých lektvarů. V prvních dnech
mi to moc nemyslelo, ale jak se stav zlepšoval, měl
jsem dost času na přemýšlení. Po necelém měsíci jsem
strávil pár dní na „obyčejné“ interně a v pondělí
10. července vesele domů.
V poslední době jsem si myslel, že všechny problémy
si vyřeším sám. Nemocniční zkušenost mě ovšem
velmi rychle přesvědčila o opaku. Přitom mi
dohromady nic nescházelo, žádné bolesti, jen ty
hadičky mě držely na jednom místě.
Díky dostatku času jsem si přečetl knihy
Paralipomenon, které trochu opomíjíme, víc už jsem
tam nestihl. Za nocí pomohly modlitby včetně
poděkování za narození Škutovic Marianky. Sboru
děkuji za podporu, několikrát mě navštívil bratr
Phanuel, sestra Stáňa, ta mi přinesla i Nahoru, a také
„malý“ Zdeněk Škrlant. Oporou mi byla manželka,
mimo jiné mi poradila, jak usnout. Radí to emeritní
profesor Armbruster, bývalý děkan KTF, který působil
30 let jako kněz v Japonsku. Japonec, když nemůže
usnout, složí trojverší na 5+7+5 slabik. Nemusí se to
rýmovat. Nevěřil jsem svým básnickým schopnostem,
ale hned první noc jsem zjistil, že to funguje.
Vrátím se k názvu článku – nemoc je nesporně něco
nepříjemného, zlého, někdy i ohrožujícího. Ale i to lze
využít k zamyšlení nad sebou, uspořádání hodnot. Já
jsem navíc „přišel“ o 12 kg tělesné váhy, což beru, a to
naprosto bez ironie, jako nezasloužený Boží dar. Teď
se jen o něj nesmím připravit.
Jiří Tučan

Mariankou v náruči. Marianka pěkně spala, byla na
tuto hudbu zvyklá po celou dobu, kdy byla ještě
v maminčině bříšku. 
Jarmila Chytilová

Důvěřuj se v Pána…
Známá píseň z našeho zpěvníku, když se promítne do
reálného života, opravdu pomáhá.
Byla jsem na poměrně náročné operaci, odstraňovali
mi jednu ledvinu. Věděla jsem, že to není jednoduchý
zásah. Zůstala mi 15cm jizva. Ale chci se s vámi
podělit o to, jak důležité je modlit se a věřit Pánu, že
vše dobře dopadne.
Do nemocnice jsem nastoupila s klidnou myslí
a důvěrou, že mi Pán pomůže a ochrání mě. Až se dnes
divím, jak jsem beze strachu nastoupila na chirurgické
oddělení nemocnice v Kladně.
Díky Bohu a lékařům se operace podařila. Zůstal mi
jen řez, jak jsem se již zmínila. Ten se dá lehce schovat
i pod plavky v přírodě. Moc děkuji za víru a důvěru
v Pána! A všem, kteří mají či budou mít nějaké starosti
a problémy, tuto víru odkazuji a vřele doporučuji.
Opravdu pomáhá!
Velký dík patří také našemu společenství víry, které
na mne myslelo a modlilo se za úspěšnou operaci.
Díky!
Vilma Pokorná

Všechno zlé k něčemu dobré aneb občasné
přistřižení křidýlek neuškodí
Od poloviny května to vypadalo, že na náš sbor
dopadla nějaká kletba. Pořád byl někdo nemocen,
nebo se k tomu chystal. Vrcholem byl konec května,
červen a červenec. Začala to sestra Vilma, která
absolvovala těžký lékařský zákrok s důvěrou v Pána
a dobře to dopadlo. Pokračoval bratr Phanuel, který si
už delší dobu stěžoval na potíže při pohybu,
a najednou se zčista jasna ocitl v nemocnici. Chodil
jsem jej navštěvovat a docela se mi tam v nové části
líbilo. Byly to myšlenky, jak se vzápětí ukázalo,
kacířské. Phanuela pustili domů a já jsem na konci
onoho týdne onemocněl, nejprve doma, ovšem

Léta běží, milé sestry a bratři!
Je středa 19. července – čas sdílení a modliteb –
nedovolala jsem se k vám, asi se zrovna teď modlíte.
Máte před sebou dovolenou, a tak je co promýšlet, aby
to vše dobře dopadlo a každý byl spokojený.
Já po 20 letech prvně s vámi nepojedu, ale v duchu
budu s vámi. Po 90 letech mého putování životem,
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který mě Pán daroval, jsem se nacestovala a užila
všeho možného, přírodu, hory, moře, takže mám na co
vzpomínat. Jak doma, tak v cizině jsem prožila hezké
chvíle, se svou vlastní rodinou i s naší rodinou
duchovní.
To vše přenechávám docela ráda mladším, ať využijí
každou možnost se podívat po světě. Teď mají velkou
příležitost, to my jsme neměli. Jsem omezena v chůzi,
a tak se ráda někam dovezu. Moje holčičky mi
poslouží ve všem, co je potřeba. Díky, Pane!
Tento měsíc jsem byla na operaci šedého zákalu, a tak
jsem prozřela. Vidím to, co jsem dříve neviděla nebo
viděla špatně. Tak si užívám již jeden měsíc
„dovolené“. Nesmím se ohýbat a nic těžkého zvedat,
a tak mám čas na čtení a využívám ho plnými doušky.
I to je pro mě velký dar. Hlavně Slovo Boží.
Tolik mě potěšil článek v Českém zápase 9. července
od bratra J. Beneše Jak zacházet se žalmy. Po přečtení
jsem měla velkou radost, že konečně přichází výklad,
jak máme při čtení chápat tyto modlitby, kde je tolik
moudrosti, síly, duchovní radosti, ale i smutku, ale
i naděje. Jak je potřebné vysvětlit, co žalmy znamenají
a co vyjadřují, a jaký zážitek si upřímný věřící po
přečtení odnáší pro svůj život. Najde v nich, co život
přináší na každý den, modlitbu a vyznání víry.
Každý žalm něco vyjadřuje, tolik poučení v nich
nacházíme. Já je ráda čtu, jsou mojí posilou a cítím
z nich vše, co člověk potřebuje na každý den. Jak ti, co
byli před námi, tak i my dnes děkujeme za tu možnost
číst!
Růžena Adamová

z kostela, kteří nemohli být s námi, ale podpořili nás
svými modlitbami.
Zuzana Okonji

Bohoslužba s požehnáním do nového školního
roku 2017/2018
Při nedělní bohoslužbě 3. září 2017 přijmou požehnání
do nového školního roku žáci, studenti, učitelé
a všichni, kdo pracují s dětmi a mládeží.

Promítání fotografií ze života sboru ve středu
6. září 2017 v 16:45 hodin
Pravidelná setkávání začneme první zářijovou středu,
kdy si promítáním fotografií a videí připomeneme
letošní akce včetně sborové dovolené.

Den modliteb za pokoj Jeruzaléma 1. října
2017
V rámci bohoslužby se modlitbami připojíme ke
křesťanům z celého světa, kteří se modlí za pokoj
Jeruzaléma.

Přednáška Synové Jákobovi v sobotu 14. října ve
14 hod. Přednáší ThDr. Eva Vymětalová Hrabáková,
Th.D., odborná asistentka HTF UK.

Beseda o Gruzii
V říjnu přijedou povídat o svém pobytu v této
zemi Inka Jurková a Antonín Jelínek. Podrobnosti
se teprve domlouvají.

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

Radost na svatbě

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

My, Zuzana a Enos, jsme si 14. 7. 2017 řekli své
„ANO“ na Obořišti v okrese Dobříš. Po sedmi letech
se náš vztah proměnil z „já“ a „ty“ na „my“ a s pomocí

Úterý ženská skupinka domácí – dle domluvy
Středa 16:45 hod. sdílení a modlitby
17:45 hod. biblická hodina
Pátek 10 hod. mimiškolka (lichý týden)
15 hod. mládež (lichý týden)
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

Boží takto bude fungovat napořád. Svatba byla
upřímná, dojemná i radostná. Byl to pro nás dva
nejkrásnější den v našich životech, o kterém jsme si
ani nedovedli představit, že takový může být.
Jsme velice vděční a tímto ještě jednou děkujeme
Phanuelovi, že byl v tento den s námi, i dalším

Datum vydání: 1. 9. 2017
Red. rada: J. Chytilová, S. Jurek, P. Osweto, P. Vlková,
M. Vlková
Neoznačené příspěvky připravila redakční rada.
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