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Milí čtenáři, zdravíme vás v novém roce, kdy naše 

novodobá husitská církev slaví sto let. Její výročí 

provází motto „100 let služby Bohu, 100 let pomoci 

člověku“ a logo. Součástí loga jsou řecká 

písmena alfa a omega. „Alfa značí 

počátek, omega je konec, závěr, 

dovršení… Kristus je počátkem 

i završením všeho, mezi tímto začátkem 

a výhledem k dovršení všeho v Božím 

království se nachází i naše cesta Církve 

československé husitské. Chceme i tento 

rok začít s Bohem, s Ježíšem Kristem 

v bdělé modlitbě, pokoře, skromnosti ve 

střízlivém a kritickém pohledu na sebe 

sama, ale i s nadějeplným a trpělivým 

očekáváním. Blaze tomu, kdo doufá 

v Hospodina!“ 

(citace z poselství br. patriarchy Tomáše Butty) 

 

Kázání ke stému výročí Církve československé 

husitské 

Texty: 2 Pa 5, 6–7.13–6, 2; 1 P 2, 5–10; J 2, 13–22  
Tyto dny jsou pro naši církev památné. Připomínáme 

si, co se stalo před sto lety. Připomeňme si, že už od 

svého vzniku v lednu roku 1920 se naše církev 

profilovala jako církev otevřená vůči společnosti 

a snažila se kultivovat její hodnoty svobody, 

demokracie a její vlastenecký entuziasmus. 

Uvědomovala si, že bez svobody svědomí před Bohem 

žádný národ skutečné svobody a demokracie 

nedosáhne. 

V biblickém slově dnes čteme o chrámu, Chrámu, 

který nechal vybudovat král Šalomoun a viděl v něm 

Hospodinovu slávu. Chceme mluvit o chrámu jako 

duchovní stavbě, která vychází z Ježíše Krista 

a završuje se v Něm. O chrámu, jak čteme v Petrově 

epištole, kde je každý jeden věřící živým kamenem, 

z něhož se staví duchovní dům, a kde věřící a Bohu 

oddaní jsou tím svatým kněžstvem a přinášejí svým 

životem a láskou duchovní oběti milé Bohu. 

V poslední řadě chceme pochopit pojem chrám jako 

duchovní dům, do kterého náležíme i my v Církvi 

československé husitské. 

Chrám hrál v životě Izraele biblických dob 

významnou roli. Ze stránek SZ se dozvídáme, že Bůh 

se setkával s lidmi různými způsoby, různě se k nim 

přibližoval. A jedním z takových způsobů byla i Boží 

přítomnost v chrámě. O Bohu v Bibli na jedné straně 

čteme: ‚Mým trůnem je nebe a země podnoží mých 

nohou! Jaký chrám mi můžete vystavět, praví 

Hospodin, a je vůbec místo, kde bych mohl spočinout? 

Což to všechno nestvořila má ruka?‘(Sk 7, 49–50). 

Tato slova vyjadřují prostou pravdu, že Bůh je větší 

nade všecko pozemské a lidské a že Jej nelze vtěsnat 

do lidských představ a míst, byť by to byla místa 

velkolepá. Bůh je větší. Na druhé straně však platí, že 

ačkoliv nad nebesa strmí jeho sláva (Ž 113, 4), tak se 

přece Pán Bůh rozhodl, že bude zvláštním způsobem 

spjat s jedním místem na zemi – a to byl právě chrám 

v Jeruzalémě. O tomto chrámu sám Bůh zaslíbil: 

Oddělil jsem jako svatý tento dům ... a dal jsem tam 

spočinout svému jménu navěky. Mé oči i 

mé srdce tam budou po všechny dny (1 Kr 

9, 3). Tak jsou Boží oči a Boží srdce 

spjaty s chrámem v Jeruzalémě. 

Bůh, který je větší nade všecko, se 

rozhodl, že bude takovým zvláštním, 

zvlášť intenzivním způsobem přebývat na 

jednom místě světa – v chrámě 

jeruzalémském. Proč tak učinil? Právě 

proto, aby se ten veliký, vše převyšující 

Bůh sklonil, přiblížil k člověku. K Izraeli, 

svému vyvolenému národu, ale i ke všem 

ostatním národům, které též směly a měly 

hledat Hospodina a klanět se Mu 

v chrámě, jak to vyhlíželi proroci: Mnohé národy 

půjdou a budou se pobízet: „Pojďte, vystupme na horu 

Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit 

svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit“ 

(Iz 2, 3). V době Ježíšově byl chrám v Jeruzalémě 

uzpůsoben tak, aby tam směli chodit jak Židé, tak 

pohané (byť každý na jiné nádvoří). Chrám tedy pro 

Izraelce představoval navýsost posvátné místo, Boží 

příbytek mezi Jeho lidem. Sem přicházeli, aby 

přinášeli oběti Bohu. A mimo to byl, jak jsme to i dnes 

slyšeli, chrám „domem modlitby“. Představoval 

zkrátka příbytek Boží a místo, kde se lidé s Bohem 

mohli setkávat. 

Nicméně slyšeli jsme dnes také vypjatý dialog Pána 

Ježíše s Jeho odpůrci v Božím chrámu, když předtím 

vyhnal z chrámového nádvoří kupce a směnárníky. 

Rozhovor se vede o kompetenci Pána Ježíše konat 

změny zavedených zvyklostí v jeruzalémském 

chrámu. Ježíšovi protivníci zpochybňováním 

oprávněnosti tohoto činu ve skutečnosti sledují 

mnohem víc. Chtějí z Ježíšových úst prohlášení, které 

by Ho dostalo před soud. Proto hlasitě volají po právu, 

které sami upravili, aby všem, mimo Hospodina, 

vyhovovalo.  

Pána Ježíše ani v tak vypjaté situaci nevyprovokovali 

k žádoucímu prohlášení, a tak se uchylují pouze 

k urážkám a posměchu. Ježíš Kristus v následujícím 

vysvětlení naopak převádí sakrální dimenzi chrámu na 

chrám svého těla, které projde třetího dne tajemstvím 
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vzkříšení. Nikdo z přítomných v té chvíli určitě 

nechápe, o čem Ježíš vlastně hovoří. Až mnohem 

později, po Jeho smrti a vzkříšení, učedníci 

porozuměli, že mluvil o budoucnosti, kterou kdysi 

naznačil ženě ze Samaří u Jákobovy studny. Ale 

přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha 

opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. 

A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. (J 4, 23) 

Připomínáme si vzácné výročí vzniku naší církve. 

Tehdy, před sto lety, museli zakladatelé nové církve 

prožívat také vypjaté okamžiky: provést změny, jak 

přinést novodobému člověku světlo Kristovo, světlo 

víry v té nejčistější podobě. Hledali, jak uctívat Boha 

opravdově a v pravdě. Hledali, modlili se, dali 

myšlenky dohromady a nalezli nejenom formu, jak 

vyjádřit a prožívat v nové době křesťanskou víru, ale 

především obsah. Navázali na dílo a tradici reformace. 

Nechali zaznít evangelium Kristovo v jeho čistotě. 

Nejenom v kráse a srozumitelnosti mateřského jazyka 

pro tehdejší občany, ale s touhou naplnit celý současný 

život duchem Kristovým.  

Jejich odkaz nám dnes pomáhá naplňovat poslání 

našeho Pána Ježíše Krista – věrně Ho následovat ve 

slovech i skutcích. Je nyní na nás, sestry a bratři, 

abychom v jejich šlépějích kráčeli dál. Kéž se pro 

milosrdenství našeho laskavého nebeského Otce i my 

osvědčíme! Amen. 

Kázání 12. ledna 2020 Phanuel Osweto 

Ze života sboru 

Minulé zprávy jsme skončili druhou adventní nedělí, 

kdy sbor navštívil Mikuláš s andělem a obdaroval děti 

nejen dárky, ale i laskavým slovem.  

Třetí adventní bohoslužbu zahájily opět děti písní 

Ejhle, Hospodin přijde. Bohoslužbu sloužil bratr farář 

Phanuel Osweto a byla zaměřena na děti, které se jí 

účastnily i čtením biblických textů. Kázání na téma 

pokoje připravila sestra Katka Lukavská, zpráva 

o něm je v samostatném příspěvku. 

Na závěr dostali požehnání prosincoví oslavenci Enos, 

Lucinka, Martina a Phanuel, společně jsme to pak 

oslavili při prodloužené. 

Odpolední bohoslužbu na Štědrý den zahájili malí 

i velcí zpěváci písní Ejhle, Hospodin přijde. 

Bohoslužbu sloužil bratr farář Phanuel Osweto se 

sestrou Renatou Chytilovou, na harmonium 

doprovázela Markéta Vlková. Po kázání zazpívali 

koledy členové sboru, natáčel je na video Kryštof 

Chytil (12 let), z videa jsme stáhli několik fotografií, 

tady je jedna z nich. 

Bohoslužbu na druhý svátek vánoční sloužil bratr 

farář Phanuel Osweto, kázání měla sestra Dana 

Klozbergová, hudební doprovod sestra Markéta 

Vlková. 

Rozloučení se starým rokem a narozeniny bratra 

faráře jsme prožili na Silvestra odpoledne 

s modlitbami, hostinou a zpěvem za doprovodu kytary 

(Miloš Feller) a flétny (Tomáš Vlk). Díky Pánu za vše, 

co odcházející rok dal i vzal, jak říkáme v liturgii, za 

vše příjemné i odporné. 

Na Nový rok dopoledne jsme se opět sešli 

v Komenského síni k modlitbám a chválám. 

Od neděle 12. 1. do pátku 17. 1. proběhl Týden 

modliteb za jednotu křesťanů. Program připravili 
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křesťané z Malty, jako téma zvolili biblický verš 

Zachovali se k nám neobyčejně laskavě (Sk 28, 2), 

který popisuje chování Malťanů, když na jejich 

ostrově ztroskotal apoštol Pavel. V našem sboru se 

konalo modlitební setkání ve středu 15. ledna, 

kázáním posloužil bratr farář Martin Chleborád 

(ŘKC). O společných setkáních otiskujeme 

samostatné příspěvky. 

Při bohoslužbě v neděli 19. 1. jsme slavili lednové 

narozeniny. Děti je oslavily na své skupince a pak 

ještě s ostatními při prodloužené. Tentokrát slavila 

narozeniny i naše církev (100 let) a sestry Vilma a 

Renata a bráška Oliver. 

Na pátek 31. ledna, kdy měly děti pololetní volno, 

připravila sestra Eva „pokusný“ výlet na Levý Hradec 

s geolokační hrou. Protože se dětem tento způsob líbil, 

připravila podobné výlety, na které se mohou těšit. 

O výletu také přinášíme samostatný příspěvek. 

Jarmila Chytilová 

Pololetkový výlet 

V pátek 31. ledna byly školní prázdniny a my jsme šli 

s tátou a sestrou na sborový výlet. Bylo nás 

i s dospěláky dohromady 12. Jeli jsme z Kladna 

autobusem do Roztok. 

Na výletě byla velká hra na mobilu, která se jmenuje 

Falešný kníže. Šli jsme podle jedné mapy. Na ní bylo 

zobrazeno 7 úkolů z historie. Bylo to docela zajímavé. 

Byly tam příběhy o knížeti Bořivojovi, měli jsme mu 

pomoci proti jeho nepříteli Vratislavovi. První čtyři 

úkoly byly docela snadné, další už byly těžší, ale 

dohromady jsme je zvládli. Hra se mi moc líbila 

a ostatním taky. 

Když to všechno skončilo, šli jsme do restaurace a dali 

jsme si palačinky a kofolu nebo malinovku. Zpátky 

jsme se zase vrátili autobusem. 

Kryštof Chytil, 12 let 

Letošní pololetkový výlet (děti měly 1 den volno, aby 

se mohly potěšit s pololetním vysvědčením ) byl na 

Levý Hradec, což je raně středověké slovanské 

hradiště na území města Roztoky u Prahy. Toto 

hradiště bylo pravděpodobně původním sídlem 

přemyslovského knížete Bořivoje I., který zde nechal 

postavit v 80. letech 9. století první křesťanský kostel 

v Čechách. Z tohoto dávného kostela, rotundy, se zde 

zachovaly pouze základy pod dnešní barokní lodí 

kostela ze 17. století. Kolem kostela je hřbitov, 

založený už v 11. století. Hradiště je vysoko nad 

levým břehem Vltavy, na ostrožně vytvořené 

Žalovským potokem, který se zde do Vltavy vlévá. Je 

odtud pěkný výhled na Vltavu a protější břeh. 

S dětmi jsme se vydali autobusem do Roztok, kde 

nedaleko železniční zastávky Roztoky Žalov děti 

začaly poslouchat příběh o Bořivojově boji 

s nepřátelskými Lučany. Cestou na Levý Hradec 

a vrch Řivnáč musely plnit úkoly spojené 

s Bořivojovým bojem. Trasa nebyla dlouhá, ale trochu 

nahoru a dolů . Došli jsme do železniční zastávky 

Úholičky, odkud jsme se vlakem podél řeky vrátili do 

Roztok. V Roztokách bylo trochu času na obhlédnutí 

zámku či menší občerstvení. 

Ráno, když jsme s Karlem za drobného deště čekali na 

přihlášené účastníky před Oázou, říkali jsme si, jestli 

děti s rodiči vůbec přijdou. Nejenže pršelo, také 

foukalo a nebe bylo zatažené široko daleko. Tentokrát 

však byli doprovázejícími rodiči samí tatínci, a ti to 

nevzdali . Nakonec nejenže přestalo brzy pršet, ale 

krátce po poledni, když jsme došli na krásnou 

vyhlídku Řivnáč, vítr dokonce natolik rozfoukal 

mraky, že jsme se mohli radovat ze sluníčka 

a krásného dalekého rozhledu. Viz společná fotografie 

od Karla. 

Výletu se zúčastnili: Petr Chytil s Kryštofem 

a Esterkou, Jirka Lukavský s Vítkem a Zuzou, sestra 

Lucie Vopálkové s dětmi Maruškou a Vašíkem 

Vopálkovými, Marian, Karel a já. 

Ohlasy jsem slyšela jen pozitivní, a tak budou další 

podobné výlety! 

Eva Bodláková 
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Kázání o pokoji 
Kázání pro dětskou bohoslužbu 15. prosince 2019 

připravila sestra Kateřina Lukavská ve spolupráci se 

svou rodinou – manžel Jiří ukazoval obrázky, které 

namalovali (syn Víťa: věž; bratr Jiřího Láďa: válku 

a mír; dcera Zuzanka: holčičku). Kdo by si ho chtěl 

přečíst celé, je na našem webu i s obrázky, zde 

uvádíme ten obrázek, který na závěr dostaly děti. 

http://ccshkladno.unas.cz/kazani-o-pokoji-15-

prosince-2019-detska-bohosluzba/ 

 

Ekumenicky nejen v lednu 

Milí bratři a sestry, těm, kdo neměli možnost to zažít 

osobně, bych chtěla napsat o takovém – vlastně 

zázraku. Jeden týden v lednu jsme v kostele prožívali 

jako tzv. "alianční". Každý den bylo ekumenické 

setkání kladenských křesťanů. Každý den v jiném 

sboru, kázal tam duchovní jiného sboru než domácího, 

celý týden byl postupně čten vybraný text. Je to akce 

mezinárodní (tj. koná se v různých místech světa), 

kterou připravují vždycky křesťané nějaké země, 

tentokrát z Malty. Dříve byla tato setkání víceméně 

formální, lidé chodí do práce, nemohou být všude celý 

týden, návštěvnost bývala nízká. Ne tak nyní. Ale 

hlavně, co je vlastně za tím. 

Kdysi ještě náš bývalý farář velmi stál o to, aby se 

duchovní církví na Kladně setkávali. Tak to podivně 

skomíralo, nějak to prostě nešlo. Teď už se to asi tři 

roky děje, a to s takovou radostí a vůlí, že nad tím jen 

kroutíme hlavou. Každý měsíc se setkávají vedoucí 

VŠECH KLADENSKÝCH KŘESŤANSKÝCH 

SBORŮ, spolu se modlí a povídají si, sdílejí se. 

Poznali se, panuje mezi nimi vstřícná atmosféra a na 

ekumeně je to znát. Tak z toho mám opravdu radost 

a vnímám tu neobyčejnost a požehnání takové situace. 

Myslím, že už minulý rok jsem o tom psala, tento rok 

byla ještě vyšší návštěvnost akcí – přestože byly 

pracovní dny, u nás se musely ještě přinášet židle 

z kanceláře, aby si všichni sedli. S Bárou Řezníčkovou 

jsme se postaraly (už druhý rok) o hudební doprovod 

čtvrtečního setkání v kapli sv. Floriana, zpívala jsem 

žalm, takže to bylo ekumenické i na kůru. Není to 

běžné, není to samozřejmé a já to opravdu vnímám 

jako Boží zázrak. 

Pavla Vlková 

Foto ze setkání farářů 

 

Týden modliteb 
Začal v neděli 12. ledna a končil 17. ledna. Zúčastnila 

jsem se pětkrát. Těšila jsem se na každé setkání 

s příslušníky jiných církví. Mám třeba hezký vztah – 

oba jsme skauti – s bývalým děkanem katolické církve 

bratrem Jiřím Nelibou, setkání s ním bylo velmi 

srdečné. 

Další dny mě také potěšily, účast byla dobrá. Velikou 

radost jsem však měla ve středu 15. ledna, kdy na moje 

narozeniny byla u nás účast opravdu velká. 

Všichni duchovní k nám měli vždy to správné slovo, 

které jsme měli slyšet. 

Díky, Bože, za ty chvíle, při kterých jsi byl přítomen. 

Jistě se budou v příštím roce opakovat. 

Díky. 

Vilma Pokorná 

Trochu něco o naší mladší mládeži 

Od září se, již tradičně, schází jednou v měsíci holčičí 

skupinka. A protože jsou holky přes týden opravdu 

činné a zaneprázdněné, jediným vhodným časem se 

ukázala sobota dopoledne. A i díky tomu se skupinka 

rozrostla o další pravidelnou „členku“ Esterku 

Chytilovou. Často padá otázka, co na skupinkách 

děláme, takže: povídáme si, uklízíme kostel, 

povídáme si, pečeme, povídáme si, tvoříme 

a malujeme a také jsme se věnovaly našim 

křesťanským kořenům…  

http://ccshkladno.unas.cz/kazani-o-pokoji-15-prosince-2019-detska-bohosluzba/
http://ccshkladno.unas.cz/kazani-o-pokoji-15-prosince-2019-detska-bohosluzba/
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Od ledna přibylo další pravidelné setkávání mladší 

mládeže – tentokrát smíšené. Mladší mládež se schází 

téměř každou neděli od 17 hod. (kromě víkendu, ve 

kterém je holčičí skupinka). 

Tato společná setkávání jsme připravovali opravdu 

pečlivě a dali jsme si trochu načas. Odměnou a radostí 

(nejen nám, ale jistě i Hospodinu) je živá skupina se 

zájmem o Boží slovo a sebe navzájem. Budeme 

vděční, když nás ponesete na modlitbách. Potřebujeme 

to nejen my, co skupinky vedeme, ale především naše 

děti. 

Dana Klozbergová 

Můj pradědeček Mojmír Beneš 

Narodil se v Kostelci nad Orlicí r. 1906. V Kostelci 

přednášel Farský, a proto se stal farářem. Původně 

chtěl být režisér. Kázal v Mladé Boleslavi, pak se 

přestěhoval do Pardubic. Měl se stát biskupem, ale 

nestal se kvůli politickému režimu, protože s nimi 

nechtěl spolupracovat. Od roku 1955 začal pracovat 

jako farář na Kladně. V roce 1968 dostal doktorát 

a začal učit bohoslovce. Napsal pro studenty skripta 

a v Německu mu vyšla jedna kniha. Jeho kázání byla 

často v Českém zápase. Zemřel v r. 1977. 

Ester Chytilová, 10 let, zpráva pro dívčí skupinku  

Informace z prvního setkání mladší 

mládeže (text mailu) 

Poznámka č. 1 místo perexu: Nejprve jsem chtěla text 

nějak „učesat“, ale pak jsem si řekla: proč vlastně? 

Tak posílám do Nahoru rozcuchané, avšak o to 

živější… 

Ahoj, posílám informace o prvním setkání mládeže. 

Byli všichni (vč. dvou Almadovců) kromě Esterky O. 

(nemoc) a Mariana (rozhodl se tak). 

Uspořádání: šest stolů, aby se dalo sedět dokola + dva 

stoly každý zvlášť mimo, kdyby někdo potřeboval být 

při činnostech sám, aby mu nikdo nekoukal pod ruku 

(nevyužili). 

Začátek a konec: Phanuel modlitba 

Úvod: 

 biblický verš: Př 1, 7a Počátek poznání je bázeň 

před Hospodinem. 

 seznámení s cílem a náplní skupiny: 

o cílem vedoucích a východiskem všech aktivit: 

vztah s Bohem má nejvyšší důležitost pro život 

člověka; snaha to důležité předat; 

o křesťanský rámec všech aktivit (úvod, závěr, 

prezentace vztahu všech témat k víře, vyjádření 

postoje věřících, tj. vedoucích skupiny, 

k tématům); 

o dobrovolnost (nevyžadujeme souhlas 

s křesťanskými postoji, ale dobrovolnou účast na 

setkání – probrat podrobněji). 

Roviny aktivit: 

 poznat jeden druhého (budeme mluvit o tom, jací 

jsme, co nás baví, …) 

 společně přemýšlet o Bohu a nakonec o církvi. 

Praktické zásady: 

 nepřekřikovat se, nechat každému prostor 

(kolečka) 

 vše se říká do skupiny 

 mluvit osobně, nepouštět se do polemik a sporů 

 nebát se ticha 

 vypnout mobily, pokud jejich zapnutí nebude 

součástí programu 

Program – Rodinná úsloví 
Zásady, mravní ponaučení, etické hodnoty, fráze nebo 

průpovídky, které se doma říkaly, nosí každý hluboko 

pod svou kůží. Můžeme k nim mít značně 

ambivalentní vztah, můžeme s nimi i zápasit. Přesto je 

to pro nás hodně důležité. 

Jaké heslo v rodině se říkalo? Jaké vám utkvělo 

v hlavě (nemuselo se říkat doslovně)? 

Které vás provokovalo? Přistihli jste se, že nějaké 

užíváte taky? Je mezi nimi takové, že vám připadá: 

tohle nám rodiče chtěli sdělit, předat nejvíc (nebo 

nechtěli, a stejně předali). 

Biblické verše k tématu: Ef 6, 1–4 

Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé 

před Bohem. ‚Cti otce svého i matku svou‘ je přece 

jediné přikázání, které má zaslíbení: ‚aby se ti dobře 

vedlo a abys byl dlouho živ na zemi.‘ Otcové, 

nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je 

v kázni a napomenutích našeho Pána. 

Všichni poslouchali, byli klidní, nevyrušovali, 

nepřekřikovali se, spolupracovali. Každý prezentoval 

své věty sám, nikdo nevypadal, že by se nechtěl sdílet. 

Nálada byla příjemná, myslím, že je to bavilo. 

Volnější zábava (cca 10 minut na konci při čaji 

a koláči) – děti (vlastně mládež) se nezvedaly 

a povídaly si. 

Nestihli jsme spoustu věcí, včetně domluvy, co by 

mládež na schůzkách chtěla dělat. Mám seznam 

nápadů, předám Kamče, která by měla mít příští 

mládež. Mám připraveno (to jsme nestihli) téma: Jak 

se změnil svět za posledních 30 let. Myslím, že to dost 

souvisí s mobily a PC, což je nosné téma pro všechny. 

Slíbila jsem modelovou situaci: Máte domluvenou 

schůzku s kamarádem (rodičem, …), je deset minut po 

domluveném čase a kamarád nejde. Co uděláte? Co by 

udělali rodiče před 30 lety? 

Zapsala: Pavla Vlková 

Deset let působeni projektu Afrika Africe – 

2010–2020 

Milí v Kristu, chceme vám tímto srdečně poděkovat za 

podporu našemu projektu Afrika Africe. Letos 

slavíme už deset let působení tohoto projektu v Keni. 

Když jsem projekt v Kladně poprvé prezentoval na 

jaře 2009, byla to ještě jen myšlenka na papíře, kterou 

jsme pak i díky vám mohli dne 29. května 2010 

realizovat v Nairobi. Od té doby jsme tam nejen 
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založili počítačové středisko, ale také začali 

podporovat sirotčinec. 

Už minulý rok projekt Afrika Africe oslavil velký 

milník, tj. historickou podporu 432 mladých lidí 

formou obecného vzdělávání nebo v oboru IT. Jsme 

vděční každému, kdo nám pomohl tento velký sen 

uskutečnit. Nabídnout pomocnou ruku společensky 

znevýhodněným dětem je velká čest a radost a to vše 

je možné díky vaší podpoře. Sdílíme s vámi několik 

momentů z další promoce v našem IT centru Nairobi 

– je to již 9. ročník graduace studentů výpočetní 

techniky. V roce 2019 úspěšně dokončilo naše IT 

školení s certifikátem celkem 42 studentů. Ještě 

jednou vám všem děkujeme za to, že jste s námi na 

této úspěšné cestě, a za vaši trvalou podporu našich 

programů. 

Phanuel Osweto 

Připravované akce 

Neděle 16. 2. od 17 hod. koncert Tradiční židovské 

písně a dueta, pořádaný k 78. výročí transportů 

židovských obyvatel z Kladna. Zpěv Dana Krausová, 

akordeon a zpěv Jaroslava Kopecká 

Neděle 23. 2. vzpomínka na oběti holocaustu při 

bohoslužbě 

Pátek 6. 3. od 18 hod. Světový den modliteb, který 

připravily křesťanky ze Zimbabwe na téma: Vstaň, 

vezmi své lože a choď! (J 5, 8) 

Pátek 13. 3. od 18 hod. přednáška Násilí ve Starém 

zákoně, ThDr. Jiří Beneš 

Neděle 23. 3. od 11. 30 hod. výroční shromáždění (po 

bohoslužbě) 

Sobota 4. 4. soustředění rady starších 

Neděle 12. 5. bohoslužba s oslavou Svátku matek 

Neděle 17. 5. pietní vzpomínka v Terezíně, 75 let od 

osvobození terezínského ghetta 

Sobota 23. 5. svatodušní soustředění sboru 

Pátek 5. 6. Noc kostelů. Letos je téma: Učinil jsi měsíc 

k určování času… Přivádíš tmu, noc se snese… Slunce 

vychází… Člověk vyjde za svou prací. (Ž 104, 18–23) 

Výlety 
Sobota 22. 2. pro děti a příznivce na Budeč 

s geolokační hrou Skryté příběhy 

Pátek 13. 3. pro děti v době jarních prázdnin 

Sobota 25. 4. sborový výlet 

Velikonoční bohoslužby 

Čt 9. 4. Zelený čtvrtek v 17:30 hod. – sejdeme se 

kolem stolu v Komenského síni, připomeneme si 

poslední večeři Pána Ježíše 

Pá 10. 4. Velký pátek v 15 hod. – budeme číst 

pašije, po nich zazní duchovní hudba 

So 11. 4. sederová večeře v 15 hod. ve Slaném  

Ne 12. 4. Hod Boží velikonoční v 9 hod. – 

bohoslužbou oslavíme vzkříšení našeho Pána 

Společná sborová dovolená 
proběhne od pátku 24. do pátku 31. července 2020 

v penzionu Vápenka, Horní Albeřice, Krkonoše. 

Nezapomeňte zaplatit zálohu ve výši 50 % z celkové 

ceny na sborový účet 2100242006/2010, případně lze 

předat i hotovost. Ceny: dospělí a děti nad 15 let: 3 465 

Kč, děti od 9 do 15: 2 625 Kč, děti od 3 do 9: 1 715 

Kč, děti do 3 let bez nároku na lůžko a jídlo jsou 

zdarma, psi: 200 Kč. Dospělí budou platit rekreační 

poplatek 10 Kč/den, tj. se zvýší cena za týden o 70 Kč, 

ale to do zálohy není nutné započítat. 

Témata zatím nemáme, uvítáme vaše návrhy. 

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 hod. sdílení a modlitby 

17 hod. biblická hodina 1 

Čtvrtek 19 hod. biblická hodina 2 – dny dle domluvy 

Starší i mladší mládež se schází podle domluvy. 

Otevřený kostel 

je k dispozici každou středu od 14 do 15:30 hod.  

Úřední hodiny 

pro vyřízení potřebných záležitostí jsou ve čtvrtek 

od 9 do 11 hod. a ve středu od 14 do 15:30 hod. 

Toto Nahoru, další zprávy, nedělní kázání, aktuality 

i fotografie naleznete na našem webu 

http://ccshkladno.unas.cz. 
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