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Milí bratři a sestry, pokoj vám. 

Toto vydání jsem začala připravovat v pondělí 4. 

února. Venku leží sníh, svítí slunce, je pohádkový 

zimní den. Proti včerejší neděli nádhera. Včera totiž 

byla zimní metelice, pohádková spíše ve smyslu „když 

se čerti ženili“. Kladno vyhlásilo sněhovou kalamitu, 

od rána napadlo až 25 cm sněhu, autobusy nezvládaly 

kladenské kopečky, sníh padal a padal. Do kostela 

jsem se pracně dostávala skoro hodinu, z kostela opět 

skoro hodinu. Přesto se nás shromáždilo dost, a 

hlavně: přes překážky dorazil i bratr farář Vopálka 

z nedalekých Tuchoměřic. (Sloužil za bratra faráře 

Osweto, který byl pracovně v Keni kvůli projektu 

Afrika Africe.) Na cestu zpět mu bratr Jiří Tučan 

s dalšími dobrovolníky pomohli ze závěje – poslal pak 

zprávu, že dobře dojel, a poděkování za pomoc při 

odjezdu. 

Ano, jsou občas situace, které jsou náročné. Nevíme, 

co nás čeká, jaké skutky nám Pán připravil, víme však, 

že nás nenechá na holičkách a s každou zkouškou nám 

připraví východisko a dá nám sílu, abychom mohli 

obstát (1 K 10, 13). Někdy posílá i anděly (Ž 34, 8; 

Ž 91, 11). Však jsme o andělské pomoci při ledovce 

mohli číst v minulém vydání. Více se o tom můžeme 

dozvědět i z kázání, které pro dětskou bohoslužbu 

připravila sestra Katka Lukavská. 

A tak můžeme spolu s žalmistou vyznat: Já však, 

Hospodine, důvěřuji tobě, pravím: Ty jsi můj Bůh, 

moje budoucnost je ve tvých rukou. Ž 31, 15–16 

JCH 

Andělé – Boží poslové 
Hle, posílám před tebou anděla, aby tě opatroval na 

cestě a přivedl tě na místo, které jsem připravil. Měj 

ho ve vážnosti a poslouchej ho, nepopouzej ho. 

Neodpustí totiž vaše provinění – vždyť v něm přebývá 

mé jméno! Budeš-li jej však opravdu poslouchat a činit 

vše, co říkám, budu nepřítelem tvých nepřátel 

a protivníkem tvých protivníků. Ex 23, 20–22 

Petr byl takto hlídán ve vězení, ale církev se za něj 

vroucně modlila k Bohu. Noc předtím, než ho chtěl 

Herodes předvést, spal Petr mezi dvěma vojáky, 

spoután dvěma řetězy, a stráže před nimi hlídaly 

vězení. Vtom vedle něj stanul Hospodinův anděl 

a  v cele zazářilo světlo. Udeřil Petra do boku 

a  vzbudil ho. „Rychle vstávej!“ Řetězy mu spadly 

z rukou a anděl mu řekl: „Oblékni se a obuj.“ Když to 

udělal, anděl pokračoval: „Vezmi si plášť a pojď za 

mnou.“ Petr ho následoval, ale nevěděl, že to s tím 

andělem je doopravdy, myslel si, že má vidění. Sk 12, 

5–9 

Vtom se Zachariášovi ukázal Hospodinův anděl; stál 

vpravo od kadidlového oltáře. Když ho Zachariáš 

spatřil, byl ohromen a přemožen strachem. Anděl mu 

však řekl: „Neboj se, Zachariáši! Tvá prosba byla 

vyslyšena. Tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš 

mu jméno Jan.“ L 1, 11–13 

Není to dlouho, co jsme si připomínali vánoční příběh 

– příběh o narození Ježíše. Říkali jsme si mimo jiné, 

že velkou roli v tomto příběhu hrají andělé. Anděl 

oznamuje Marii, že se jí narodí syn, anděl nabádá 

Josefa ve snu, aby se o Marii postaral, andělé oznamují 

pastýřům poblíž Betléma, že se narodil Ježíš-Spasitel, 

anděl varuje Josefa, aby s Marií a malým Ježíšem 

uprchli z Betléma do Egypta. Zkoušeli jsme si 

představit, jak takový anděl vypadá, zkoušeli jsme je 

i malovat. O andělech se dočteme taky jinde v Bibli. 

Kdo jsou tedy ti andělé? K čemu jsou? Jsou to Boží 

poslové, jeho pracovníci – Bůh je pověřuje různými 

úkoly. Někteří jsou v Bibli nazýváni i jménem – třeba 

anděl Gabriel. Bůh anděly často posílá k lidem, aby 

jim předali nějakou důležitou zprávu. Lidé na anděly 

reagují různě. V Bibli máme mnoho příkladů. Marie, 

matka Ježíše, přijala zprávu od anděla, že se jí narodí 

syn, s důvěrou a pokorou – Marie řekla: „Hle, jsem 

služebnice Páně. Ať se mi stane podle tvého slova!“ 

(L 1, 38) Také Josef zprávu přijal a zařídil se podle ní: 

Když se Josef probudil, zachoval se, jak mu přikázal 

Hospodinův anděl, a vzal si Marii za manželku. (Mt 1, 

24) Naopak kněz Zachariáš, o kterém bylo dnešní 

poslední čtení, o andělových slovech pochyboval. 

Když mu anděl oznámil, že z něj bude tatínek, tak se 

s andělem dohadoval: „Podle čeho to poznám?“ 

zeptal se anděla Zachariáš. „Vždyť jsem stařec! I moje 

manželka je v pokročilém věku.“ (L 1, 18) 

Co myslíte, že na to anděl? Představte si, že by vás 

třeba maminka poslala doručit nějakou důležitou 

zprávu pro vašeho sourozence. Stalo se vám to někdy? 

Že jste měli něco vyřídit od mámy? A stalo se vám, že 

ten sourozenec vám nevěřil? Třeba byste měli říct: 

„Skvělá zpráva! Máma má pro tebe ten koláč, cos ho 

tolik chtěl!“ A on by vám odpověděl: „Fakt? Ale 

vždyť máma nic nepekla a ani nebyla nikde nakoupit, 

tak to není možný.“ Jak by vám bylo jako poslovi 

v takovou chvíli? Bylo by vám to jedno? Byli byste 

naštvaní, že vám nevěří? Bylo by vám to líto? 

Přečteme si, co udělal anděl: Anděl mu odpověděl: „Já 

jsem Gabriel, který stojí před Boží tváří! Byl jsem 

poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tu 

radostnou novinu. Protože jsi neuvěřil mým slovům, 

která se ve svůj čas naplní, hle, budeš němý 

a nepromluvíš až do dne, kdy se ty věci stanou.“ (L 1, 

19–20) To znamená, že Zachariáš byl za to svoje 
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pochybování potrestaný. Nemohl 

mluvit. Nemohl nikomu vyprávět 

o tom, že viděl anděla! Představte 

si, že by se vám zjevil anděl, 

mluvil s vámi, řekl vám takovou 

důležitou a úžasnou věc, a vy 

byste to nemohli vyprávět. 

A nemohl mluvit dlouho – celou 

dobu, než se to předpovězené 

miminko – Jan Křtitel – narodilo, 

asi devět měsíců. 

Andělé nenosí vždycky jenom 

zprávy. Můžou třeba i pomáhat. 

Ve druhém čtení jsme slyšeli 

příběh o tom, jak Bůh poslal 

anděla, aby osvobodil z vězení 

apoštola Petra, jednoho 

z Ježíšových učedníků. Anděl 

tam způsobil mnoho zázraků – 

Petrovi spadly z rukou řetězy, 

prošli nepozorovaně kolem 

stráží, brána se před nimi sama 

otevřela. Zajímavé taky je, že 

Petr si myslel, že se mu to 

všechno jen zdá! Až když byl 

venku z vězení, uvědomil si, že to 

bylo doopravdy. 

Když se mluví o zjevení anděla, 

tak si to obvykle představujeme 

jako velkou nevšední událost, 

trochu strašidelnou a určitě 

nepřehlédnutelnou. Bible nám ale 

ukazuje, že někdy si anděla 

nemusíme všimnout, jako se to 

stalo jakémusi Balaámovi (Nu 

22, 21–35). 

Balaám jel za nepřáteli Izraelců a 

Bůh ho chtěl zadržet. Poslal proto 

svého anděla s plamenným 

mečem, aby mu zastoupil cestu. 

Ten to třikrát udělal a představte 

si, že Balaám toho anděla ani poprvé, ani podruhé ani 

potřetí neviděl! Naštěstí ho viděla Balaámova oslice 

a pokaždé andělovi uhnula nebo se zastavila, 

a zabránila tak srážce. Balaám ji nejdřív měl za 

neposlušnou, a tak ji bil. Až pak konečně anděla taky 

uviděl. …Když spatřil Hospodinova anděla stojícího 

v cestě s taseným mečem v ruce, poklonil se a padl na 

tvář. Hospodinův anděl mu řekl: „Proč jsi už třikrát 

zbil svou oslici? Hle, to já jsem ti zahradil cestu, neboť 

se mi vůbec nelíbí. Oslice mě spatřila a už třikrát 

přede mnou uhnula.“ (Nu 22, 31–33)  

Andělé tedy pro nás můžou být neviditelní. Taky 

můžou vypadat jako lidé, takže si je snadno s lidmi 

spleteme. V listu Židům čteme: Nezapomínejte na 

pohostinnost – díky ní někteří nevědomky hostili 

anděly! (Žd 13, 2) Takže se setkali s andělem 

a nepoznali to.  

A co andělé dělají? Přinášejí zprávy, můžou trestat, 

můžou nám v něčem bránit (když děláme něco, co se 

Bohu nelíbí nebo od čeho nás chce uchránit), můžou 

nám pomáhat a ochraňovat nás. 

Komu myslíte, že andělé pomáhají? Všem lidem? 

Chtěli byste, aby vám pomáhali andělé? Boží andělé 

pomáhají těm, kdo plní Boží úkoly – Marii, Ježíšovi, 

Petrovi a dalším. Možná si teď říkáte, že jste ale žádný 

úkol od Boha nedostali! Jenže to, co po nás Bůh chce, 

nám už řekl. Poslal nám totiž Ježíše, ne jenom na 

chvilku, s jednou krátkou zprávu, s jedním úkolem, 

ale na dlouho, na 33 let, aby s námi žil a aby nás naučil, 

co od nás Bůh chce a taky co má pro nás připraveno. 

Naším úkolem je proto zkoumat Ježíšovo učení 

a snažit se jím řídit, a pak Boží andělé budou s námi. 

Amen. 

Kázání pro děti 20. 1. 2019 připravila 

Kateřina Lukavská 
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Ze života sboru 

Naše minulé zprávy ze sborového života končily 

v průběhu adventu. Během něj probíhaly středeční 

adventní pobožnosti, kterými posloužili Zdeňka 

Chaloupková, Jiří Tučan a Miloš Feller. 

Nedělní adventní bohoslužby zahajovali vždy zpěváci 

se svíčkami zpěvem písně Ejhle, Hospodin přijde. 

 

Třetí adventní bohoslužbu sloužil bratr farář Osweto, 

který byl i mezi prosincovými narozeninovými 

oslavenci. Popřála mu sestra Pavla, předsedkyně rady 

starších, bratr farář pak popřál sestře Martině i malé 

Charlotttce. 

Společně jsme pak pobyli při prodloužené. 

 

Odpolední bohoslužbu na Štědrý den sloužil bratr 

farář Osweto spolu se sestrou Renatou Chytilovou. 

 

Zpěváci zpívali vánoční písně, potěšil i duet matky 

s dcerou (resp. babičky s matkou  Pavly s Martinou), 

který na harmonium doprovázela další dcera rodiny 

Vlkových Markéta. 

 

Bohoslužbu na Štěpána sloužil bratr farář Osweto 

spolu se sestrou Danou 

Klozbergovou, kázání 

připravila sestra Jarmila 

Chytilová. 

 

 

 

 

 

Starý rok byl opět zakončen společným posezením 

s občerstvením a oslavou narozenin, o setkání je 

samostatný příspěvek. 

 

Nový rok 2019 jsme zahájili modlitebním setkáním. 

 

Na druhý den připravila sestra Eva Bodláková 

„skoronovoroční“ výlet, o něm je také samostatný 

příspěvek. 
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V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů se ve 

středu 16. ledna konalo modlitební setkání 

v  Komenského síni našeho sboru. Kázáním posloužil 

bratr farář Leonardo Teca z Českobratrské církve 

evangelické. 

Třetí lednová nedělní bohoslužba byla zaměřena 

především na děti, které se jí aktivně účastnily i čtením 

biblických textů a blahoslavenství. Kvůli mrazům 

jsme se již přemístili do Komenského síně.  

Bohoslužbu sloužil bratr farář Phanuel Osweto, kázání 

připravila sestra Katka Lukavská. Doplnila je 

výstižnými obrázky andělů v akci . Její kázání 

najdete v úvodu našeho zpravodaje.  

Na závěr bohoslužby dostali požehnání lednoví 

oslavenci Vilma, Anna, Oliver a Renata. Sestra 

Anička se dožila požehnaných 85 let. Po bohoslužbě 

jsme to s nimi na prodloužené společně oslavili. 

 

V pátek 25. ledna se konala první skupinka mladší 

mládeže pod vedením bratra faráře a sestry Zdeňky 

Chaloupkové. O ní nám napsala Esther. 

Klukovský výlet v sobotu 26. ledna se konal za 

pravého zimního počasí. Nejprve autobusem do 

Sýkořice a pak pěšky sněhem k vodní nádrži Klíčava 

a zase zpátky na autobus. O jeho průběhu nám napsal 

Kryštof Chytil. 

Koncem ledna odletěl bratr farář Osweto do Keni. Při 

bohoslužbách ho zastoupili bratři Miloš Feller a Petr 

Vopálka. Děkujeme! 

V pátek 1. února měly děti pololetní prázdniny. Sestra 

Eva pro ně a další zájemce připravila výlet Tichým 

údolím do Roztok. Byť nabídky nevyužilo moc dětí, 

bylo účastníků sedm, tedy jak říkáme – číslo plnosti. 

Výlet byl příjemný a pohodový. 

V neděli 17. února byla opět bohoslužba se songovou 

liturgií, kterou s bratrem farářem zpívala sestra Renata 

Chytilová, doprovázel bratr Samuel Gallat. 

  

Na závěr dostali požehnání únoroví oslavenci: 

Kamila, Daniel a Anthony. Narozeniny oslavily děti 
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na své skupince a pak společně i dospělí při 

prodloužené. 

 

Odpoledne bylo věnováno dětem – měly svůj 

karneval. Tentokrát byl určen pro menší děti a konal 

se v Komenského síni. Výběr masek nebyl nijak 

omezen. Sestry Dana s Katkou připravily hry, tanečky, 

soutěže a samozřejmě také odměny. Nechyběl ani stůl 

pro výtvarné aktivity. Děkujeme za péči o naše děti. 

Jarmila Chytilová 

Silvestr 2018 v našem sboru 

Na Silvestra jsme se sešli k ukončení dnes již loňského 

roku, ale i k oslavě kulatého výročí narození našeho 

faráře Phanuela. 

Když jsem spočítal účastníky shromáždění asi deset 

minut před začátkem, došel jsem k číslu sedm včetně 

oslavence a jaly mě chmury. Ale pak začaly proudit 

davy, takže o nějakou čtvrthodinu později jsem 

přinášel poslední zbytek židlí, aby si všichni mohli 

sednout. Nakonec se objevil náš milý příznivec 

„Indián“. Oslava se vydařila, i když jsem ji musel 

předčasně opustit. 

A ještě se musím na závěr pochlubit. Obvykle mám 

problém s vymýšlením nahlas pronášených modliteb, 

neboť za maskou tlachala se ve mně skrývá 

perfekcionista. 

Tentokrát jsem ale pocítil osvícení (nebo dostal 

nápad), něco mi řeklo, že bych měl pronést modlitbu 

za našeho oslavence. Samozřejmě byla taková, že by 

z ní nejeden teolog mohl zešedivět. Doufám, že to byla 

Nebesa a ne Ten druhý, která mi vnukla následující 

slova: 

Pane, který jsi ve třech osobách, děkujeme Ti, že jsi 

nám přivedl Phanuela Osweto. 

Tobě, Otče, děkujeme, že stejně jako všechno lidstvo 

jsi jej stvořil. 

Tobě, Synu, Pane a Starší Bratře, za to, že jsi ho 

dovedl z Nairobi přes různé překážky až na Kladno. 

A konečně Tobě, Duchu Boží, že mu denně pomáháš 

překonávat problémy a řešit situace, které život naší 

obci i jiným přináší. Amen. 

Nebylo to asi úplně doslova, ale doufám, že jsem nic 

tak strašného neřekl, ostatně i daleko kvalifikovanější 

modlitebník, pan kardinál Dominik, měl dneska v TV 

velmi civilně laděné vystoupení, které, zbaveno 

církevničtiny, zapůsobilo dobrým dojmem. 

Jiří Tučan 

Skoronovoroční výlet pro děti, dorost 

a příznivce na Vysoký vrch 

Protože je Vysoký vrch u Malých Kyšic druhý 

nejvyšší v okolí Kladna a protože se tam hodně chodí 

na Silvestra i Nový rok a také protože to je místo, které 

nás všechny stále baví, byl první letošní výlet pro děti 

a dorost právě sem. 

Předpověď počasí nebyla příliš příznivá, v noci mělo 

mrznout, sněžit a foukat silný vítr. Proto jsme 

rozhodli, že nebudeme riskovat uvíznutí auta v kopci 

nad naší chatou a půjdeme na Vysoký vrch z Unhoště, 

což znamenalo, že na chatu nepůjdeme. 

Na výlet se přihlásili ostřílení turisté, nejmladšímu 

Matouškovi bylo šest let. Z dospělých se kromě 

některých rodičů přidal Jiří Tučan. Vysoký vrch už 

zdolal několikrát, ale nikdy od Malých Kyšic, kudy 

jsme my zvyklí chodit. 

Dana připravila pro děti hledání různých objektů 

cestou, a tak se na začátku výpravy všichni s velkou 

vervou dali do hledání: kouřícího komína, kostelní 

věže, potoka, havrana atd. Ukázalo se, že vidět 

havrana v zimní krajině je obtížné. Vítek se Šimonem 

ho prý viděli, ale nikoho nezavolali, a tak jsme jim to 

neuznali. Nakonec všichni všechno našli, včetně 



6 

 

kamenné mohyly. Některé děti zpočátku nevěděly, co 

to mohyla je. Tak teď už to vědí . 

Počasí bylo nakonec vcelku příznivé, bohužel však 

nemrzlo, a tak bylo cestou sem tam nějaké to blátíčko. 

Silný vítr jsme zakusili jen na vrcholu, protože jsme 

téměř celou cestu šli údolím nebo lesem. Na vrcholu 

jsme se tedy dlouho nezdrželi a spěchali jsme pod 

skálu, kde je krásné ohniště. Tam na nás čekal Karel, 

kterému bylo nakonec líto, že zůstal doma. Opekli 

jsme si buřty a vraceli se do Malých Kyšic, odkud jsme 

chtěli jet domů autobusem. 

Bohužel majitelé chytrých telefonů brzy zjistili, že 

autobus, který jsem si poznamenala jako vhodný 

k odjezdu z Malých Kyšic, tam nezajíždí. Chvilku 

jsme si mysleli, že bychom ho mohli chytit na 

Nouzově, ale to se nepodařilo. A tak nezbylo, než se 

vrátit do Unhoště, abychom nemuseli hodinu čekat na 

další. Takže velká poklona všem účastníkům, odhaduji 

trasu takto prodlouženou možná na 15 kilometrů. 

Nikdo nebrblal, všichni šlapali s úsměvem, jen na 

nejmenšího šestiletého to bylo trochu moc. Došel však 

i on. Sladkou odměnu si zasloužili všichni. 

Velké uznání za zvládnutí náročné trasy 

v prodloužené délce patří: Anežce, Marianovi 

a Vítkovi Kruckých, Stelle Gallatové, Esther Osweto, 

Anežce a Alžbětě Harigelovým a Jonášovi, Šimonovi 

a Matouškovi Hrmovým. Také Jiřímu Tučanovi 

a rodičům Kamile, Veronice a Samovi, který se 

postaral o založení ohně. 

Eva Bodláková 

Síla modlitby 

Středeční ráno 9. ledna bylo po mne velmi těžké. Proč? 

Chci své svědectví o pevné víře sdělit společenství. 

Bylo mi opravdu špatně, nemohla jsem vůbec otočit 

hlavu, bolesti byly nesmírné. V modlitbách jsem 

prosila svého Pána několikrát vroucně o pomoc. 

Během tří hodin mě Bůh vyslyšel, odejmul ode mne ty 

velké bolesti a bylo mi úplně dobře. Na setkání večer 

při biblické hodině jsem už o svém problému vůbec 

nevěděla a mohla jsem podat jen svědectví. 

Bolest odezněla, bez obav jsem otáčela hlavou, kam 

bylo třeba. 

Pán vyslyší prosby, jsou-li opravdové, upřímné 

a vytrvalé. Díky, Bože! 

Vilma Pokorná 

Boží království je mezi vámi… (L 17, 21) 

Milí bratři, milé sestry, 

ráda bych se s vámi podělila o jeden pěkný zážitek. 

Týkal se ekumenického týdne, který v Kladně v lednu 

probíhal. Každý den se kladenští křesťané setkávali 

v jiné církvi a zároveň tam kázal pastor jiného 

společenství. Je to vždycky dost komorní, protože 

málokdo má tolik času, aby setkáním obětoval celý 

týden a byl všude. Já jsem byla ve středu u nás a pak 

ve čtvrtek u katolíků. Vedoucí sborů, ať už si říkají 

farář, otec, pastor nebo jinak, byli početně zastoupení 

a bylo na nich všech vidět, že se každý měsíc scházejí 

k modlitbám. Nedívali se na sebe nedůvěřivě, ale jako 

lidé, kteří jsou si blízcí a znají se. Je to, myslím, velké 

požehnání pro Kladno. No a na kůru byla moje 

katolická kamarádka Bára a já. Zpívala jsem žalm, což 

je stabilní část katolické mše, která se mi z ní líbí úplně 

nejvíc, a ještě nějaké kancionálové písně. Prostě jsme 

tam s Bárou pěly Bohu tak krásně ekumenicky 

a služebně a prožívaly tu milost překračování lidských 

konfesijních bariér. Někdy se prostě to Boží království 

prolomí a je fakt mezi námi. A tak to bylo. 

Pavla Vlková 

Páteční skupinka 

Páteční skupinka 25. ledna proběhla skvěle. Bylo nás 

pět, já (Esther), Stela, David, táta (Phanuel) a Zdena. 

Skupinka začala tím, že jsme se pomodlili a řekli jsme 

si, jaký byl náš týden a jak jsme se měli. Přečetli jsme 

si text z Bible ze Žalmu 121: 

Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele. 

Hospodin je tvůj ochránce, 

Hospodin je ti stínem po pravici. 

Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc. 

Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj 

život. 

Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní 

i navěky. 

A pověděli si něco o tom. 

Zahráli jsme si hru na spolupráci: Položili jsme na zem 

malou látku do čtverce. Stoupli jsme si na ni a měli 

jsme ji otočit tak, abychom nešlápli nikam jinam než 

na tu látku. Ten, kdo šlápne někam jinam, je mrtvý 

a vypadává ze hry. Význam této hry bude předmětem 

příštího setkání. 

Ukončili jsme skupinku tím, že jsme se pomodlili 

a rozloučili jsme se. Moc se mi líbila. 

Esther Osweto 

Výlet k přehradě Klíčava 

V sobotu ráno 26. ledna jsme nastoupili do autobusu 

a dostali jsme papír s úkoly, co všechno máme nalézt. 

Vystoupili jsme na menší louce poblíž lesa, šli po 
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zasněžené stezce, koukali po okolí a hledali věci 

napsané na papíru. Po chvíli jsme vstoupili do lesa. Šli 

jsme pořád lesem, povídali jsme si a hráli hry, až jsme 

došli k čistírně vod od přehrady Klíčavy, kam jsme 

měli dojít. Tam nám Petra říkala, jak to funguje, 

a pokračovali jsme dál. Po chvíli jsme dorazili 

k přehradě. Tam jsme si dali svačinu a udělali kluziště 

a jezdili jsme po něm. To bylo super. Cestou zpátky 

jsme se zastavili v restauraci a dali si guláš nebo 

polévku. K tomu jsme na občerstvení mysli dostali 

křížovku. Potom jsme nastoupili do autobusu 

a spokojeni jeli domů. Výlet byl dobrý. 

Kryštof Chytil 

Netrap se, když něco zvoráš 

Milí sourozenci v Kristu, to, že jsem zapomněla nejen, 

že mám doma naplánovanou schůzku s Phanuelem za 

účelem nácviku songové liturgie, ale také že jsem ho 

pak pozvala i na oběd, mi fakt neslouží ke cti (prostě 

se v sobotu nedívám do diáře tak často jako ve všední 

den).  

Hrozně mě to mrzelo. Byla jsem v tu dobu v Kladně, 

koupila rychle aspoň bábovku a zkouška proběhla 

u Oswetových doma, kam jsem se v kvapu přesunula. 

No, Phanuel mi to křesťansky odpustil a já si dám 

příště VELKÝ pozor, abych to nezopakovala. 

Nicméně, kdyby se to nestalo a kdybych to pak 

nenapravovala urychleným přesunem k Phanuelovi 

bez automobilu, nepoužila bych pro zpáteční cestu 

kladenskou MHD a byla bych ochuzená o potěšující 

zážitek, o který se s vámi ráda podělím.  

Zážitek jsem si nazvala "romský". Už když jsem šla 

k zastávce autobusu, viděla jsem u ní dva romské 

mladíky, kteří tam „konali výkopové práce“ – asi 

nějaká havárie, když pracovali i v sobotu po dvanácté 

hodině. Prohodili jsme pár slov a já pak čekala na 

autobus. Vedle postávala taky romská rodina, manželé 

s asi pětiletým dítětem. To si něco zpívalo. Šla jsem 

blíž, abych slyšela, co to je. Písničku jsem poznala 

teprve, když se ke zpěvu přidal tatínek. Byla to jedna 

z těch krásných táhlých romských písní, žádný duc 

duc. Když jsem se na pána otočila a usmála, zeptal se, 

jestli písničku znám. Řekla jsem, že ano. Tak se taky 

usmál a odvětil: To je, paní, co? Zpívat se má, to je 

život! Jaký by to byl život, bez zpěvu? A nastoupili do 

autobusu. Za tři minuty jel autobus i mně. Nastoupím, 

a za volantem sedí – romský řidič. Měla jsem opravdu 

radost. Takových pozitivních příkladů! Pracující lidi, 

mluví romsky, učí to své děti, učí je zpívat písně, které 

mají duši… 

Pro sebe jsem si tu Boží řeč přebrala takhle: Tak se tak 

netrap, když něco zvoráš; jestli jsi v Boží rodině, tak ti 

to tam odpustí, stejně jako já. Mám tě rád, i když občas 

něco zapomeneš udělat. Hlavně si na to své selhání 

vzpomeň, až se ti bude zdát, že by druzí mohli být 

zodpovědnější, pilnější, spolehlivější, -ší, -ší… 

A pamatuj si: Jaký by to byl život, bez zpěvu? 

Pavla Vlková 

Setkání 

Milé setkání se mi uskutečnilo o víkendu 8.–12. února, 

kdy moje dcera Markéta přijela z Podkrkonoší. Byly 

jsme pozvány do rodiny bratra faráře Phanuela. 

V milém rozhovoru jsme společně strávili více než 

hodinu. Cítily jsme se báječně. Před rozloučením byly 

ještě modlitby. Bratr Phanuel děkoval za setkání 

a hlavně za Boží přítomnost. K modlitbě jsem se 

připojila i já. 

Jsem opravdu vděčná za takováto setkání. Určitě je 

budeme za přítomnosti mé dcery Markéty opakovat. 

Bohu díky za takovéto chvíle sdílení a modliteb. 

Vilma Pokorná 

Víkend v Brně  

Milí bratři a sestry, minulý víkend, kdy dcera Markéta 

slavila narozeniny, jsem se rozjela do Brna. K na 

podzim vymalovaným stěnám jsme hodlaly přidat 

další prvky zvyšující kulturu jejího brněnského 

bydlení. Posílám stručný referát. 

Markéty pokoj v Brně. Čerstvě položený koberec, 

nové záclony, závěsy, lampa… 

Měly jsme toho v sobotu obě dost: stěhování nábytku 

i jeho obsahu z pokoje, pokládání koberce, stěhování 

nábytku do pokoje (na přenášení těžkého nábytku 

sehnala Markéta dva chlapy, takže jsem to jen ideově 

řídila), pěší cesta do centra a po obchodech (myslím, 

že tak 10 km Brnem v nohách), oběd, IKEA (lampa, 

závěs, věšák; kobercovku neměli), McDonald’s 

(kafe), BRENO (tam jsme teprve sehnaly tu 

nešťastnou kobercovku), OBI (žárovka, předtím jsem 

jednu nechala v té žluté ikeácké tašce a nezaplatila), 

lepení částí koberců k sobě (postel šla nadzvednout až 

teprve po použití páky ve formě brousku na nože, 

nalezeného v kuchyňském šuplíku), vrácení věcí do 

nábytku, večeře a uffffff – hotovo (Markéta chvíli 

i spala, pak ale nabrala druhý dech a odešla někam 

směrem k večerně nočnímu Brnu). 

Druhý den ráno do Židenic na bohoslužbu (zase 

pěšky). Konala se, věřte-nevěřte… songová liturgie 

(prý “ta jednodušší”). Takže přináším židenické 

pozdravy, pěkné zážitky z bohoslužby i všeho kolem 

a pozvání ke zhlédnutí televizního přenosu 

z celobrněnské husitské bohoslužby připravované na 

10. března v 10 hod. na ČT2 (pro ty, kteří zrovna 

nebudou moci být v tu dobu v kostele). 

Pavla Vlková 

Informace z rady starších 

Rada starších v lednu především plánovala akce na 

nový kalendářní rok. 

Podařilo se nastavit harmonogram setkávání 

k biblickému studiu pro pracující, kteří obvyklé 

středeční biblické hodiny nestíhají. Proto se k prvnímu 

večernímu biblickému studiu sešli ve čtvrtek 7. února 

v 19 hodin, další setkání budou pak ve stejnou dobu 
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v tyto čtvrtky: 21. února, 7. a 21. března, 4. a 18. 

dubna, 2. a 16. května a 13. a 27. června.  

V lednu se začala scházet skupinka mladší mládeže, 

a to zhruba 1x měsíčně, vždy v pátek od 18:30 hod. 

V únoru a v březnu připravujeme vzpomínky na oběti 

holocaustu. Během bohoslužby 24. února 

vzpomeneme na ty, kteří z Kladna v těchto únorových 

dnech v roce 1942 odjeli ve dvou transportech do 

Terezína a zahynuli pak v Osvětimi či jiných 

koncentračních táborech. Dne 17. března si opět 

připomeneme také oběti největší masové vraždy 

občanů židovského původu z Čech a Moravy, ke které 

došlo 8. března 1944. 

V neděli 17. února a 3. března proběhne bohoslužba se 

songovou liturgií, dětská bohoslužba se zkrácenou 

Farského liturgií bude v neděli 17. března. 

23. března se bude konat přednáška bratra faráře 

Vogela na téma Proč je na světě zlo, když je nad námi 

dobrý Bůh?  

Výroční shromáždění připravujeme na neděli 

24. března po bohoslužbě. 

Pro děti připravila Dana Klozbergová dětské 

odpoledne, pokračují výlety pro kluky, občas i pro 

děvčata a příznivce. Nejbližší klukovský výlet je 

23. února, v březnu bohužel žádný nebude, plánovaný 

termín koliduje s přednáškou. 

Velikonoční bohoslužby budou v podobných časech 

jako v posledních letech. Na Zelený čtvrtek se 

sejdeme v 17:30 hod., na Velký pátek v 15 hod., 

v neděli pak v 9 hod. 

Rada starších věří, že nově naplánovaná večerní 

setkání k biblickému studiu i setkávání mladší 

mládeže vaší pozornosti neuniknou a odměníte tak ty, 

kdo je připravují, svou účastí! 

EB 

 

Připravované akce 

So 23. 2. klukovský výlet 

Ne 24. 2. pietní vzpomínka na oběti holocaustu 

z Kladna při bohoslužbě 

Pá 1. 3. v 18 hod. Světový den modliteb 

v modlitebně Církve adventistů (CASD), program 

připravily sestry ze Slovinska na téma Pojďte, vše je 

připraveno. 

Ne 17. 3. v 17 hod. Vzpomínková akce PAMATUJ!. 

8. března 1944 bylo v plynových komorách 

koncentračního tábora Osvětim-Birkenau zavražděno 

během jediné noci 3 792 mužů, žen a dětí. Jako 

vzpomínka a vyjádření úcty zazní písně, které měli na 

rtech lidé, kteří šli tehdy na smrt. Následovat bude 

krátká přednáška PaedDr. Ireny Veverkové o židovské 

rodině Františka Deutschmanna (Dečmara), 

kladenského rodáka. 

So 23. 3. v 17 hod. přednáška Jiřího Vogela: Proč je 

na světě zlo, když je nad námi dobrý Bůh?  

Ne 24. 3. výroční shromáždění po bohoslužbě 

Ne 12. 5. Svátek matek 

Pá 24. 5. Noc kostelů 

Velikonoční bohoslužby 

Čt 18. 4. Zelený čtvrtek v 17:30 hod. – sejdeme se 

kolem stolu v Komenského síni, připomeneme si 

poslední večeři Pána Ježíše 

Pá 19. 4. Velký pátek v 15 hod. – budeme číst 

pašije, po nich zazní duchovní hudba 

So 20. 4. sederová večeře v 15 hod. ve Slaném  

Ne 21. 4. Hod Boží velikonoční v 9 hod. – 

bohoslužbou oslavíme vzkříšení našeho Pána, po ní 

bude prodloužená, kdy poděkujeme za životy 

narozených v dubnu 

Společná sborová dovolená 
proběhne ve dnech 10.–17. srpna 2019 v chatě 

Jedlová, Deštné v Orlických horách 

(http://chatajedlova.cz/). 

Ubytování s polopenzi činí 3500 Kč (dospělí vč. dětí 

nad 13 let), děti 2800 Kč, případně předškoláci za 

1750 Kč (bez vlastní postele). Bližší informace 

u sestry Kamily Krucké, nezapomeňte se u ní přihlásit 

a zaplatit zálohu 50 % z ceny! Kdo už nyní víte, jaká 

byste uvítali témata večerních setkání, určitě dejte 

vědět! 

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 1 

Čtvrtek 19 hod. biblická hodina 2 – sudý týden 

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 
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