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Milí čtenáři, zdravíme vás v novém roce a přejeme 

užitek ze čtení tohoto postního vydání Nahoru. Kéž 

touha po Božím království, které se uskutečňuje mezi 

námi, naplní i vaše srdce! 

 

Pevně věřme evangeliu 

Gn 9, 8–17; 1 P 3, 18–22; Mk 1, 9–15 

Sestry a bratři, společně jsme dnes vykročili do 

postního období. Je to již téměř rok od té doby, kdy 

nás zasáhla stále trvající pandemická situace. Tehdy 

bylo postní období překvapivé a zvláště intenzivní. 

Nyní vstupujeme již do dalšího postního období v čase 

pandemie. Po téměř ročních protiepidemických 

opatřeních je často naše odhodlání slabé a počáteční 

snaha pojmout tento čas jako čas intenzivnějšího boje 

se může zdát nemožná. Ale jak nám pomáhá víra 

v takové situaci a koho volá dnešní evangelium 

k obrácení? Evangelium volá nás všechny, kteří jsme 

unavení, nemocní a máme starosti ze všeho kolem nás. 

Jestliže sám Ježíš, Boží Syn, musel v plnosti svého 

lidství zakusit námahu a tvrdost duchovního boje, oč 

více musíme my, křesťané! Zkušenost, kterou Ježíš při 

křtu prožil, když byl svým Otcem nazván „milovaným 

Synem“ (Mk 1, 11), mu neotevřela „širokou cestu“ 

chráněnou před zkouškami, 

naopak: ihned potom, co byl Janem 

Křtitelem ponořen do řeky Jordán, 

je Duchem vyveden na poušť.  

Na poušti Ježíš pobýval 40 dní, 

v místech, kam ho vedl duch, a tam 

byl po 40 dní zkoušen. My všichni 

víme, jak vypadá poušť. Co ale 

poušť znamená v duchovním slova 

smyslu? Naše životní situace (ať je 

to tato pandemie, nebo něco 

jiného) nás může také vystavit 

poušti. Na poušti jsme 

konfrontováni s různými stíny 

a člověk s nimi musí zápasit. 

V tomto zápase v nás může uzrát 

to, co je pravé, to, co nás otevírá, abychom slyšeli 

tichý Boží hlas. 

Ježíš, jak čteme, byl vyveden na poušť, kde ho mezi 

dravou zvěří andělé obsluhovali. To je zajímavý 

kontrast, dravá zvěř a obsluhování anděly. Ten text 

nám říká, že se i my máme pokusit sami v sobě rozlišit 

hlasy divokých zvířat, což je symbol pro naše temné 

stránky – ty nás někdy přespříliš ovlivňují a odkloní 

od lásky Kristovy. Myslíme málo na Boží věci, 

necítíme potřebu se modlit, duchovní život pak pro nás 

není příliš důležitý. V podstatě nám naše jednání 

zabrání, abychom mohli zaslechnout tichý Boží hlas, 

abychom mohli být “obsluhováni anděly”.  

Postní doba je k tomu, abychom se zklidnili a pokusili 

se slyšet tichý Boží hlas v sobě. Ježíš Kristus je tedy 

na poušti pokoušen, prochází určitou zkouškou. Když 

uplynulo čtyřicet dní, odchází Ježíš z pouště, aby se 

vydal ve stopách Jana Křtitele, protože – jak je psáno 

– se naplnil čas. Naplnil se čas a přiblížilo se 

království Boží.  

Čiňte pokání a věřte evangeliu. I tato slova dnes 

zazněla. Text nám říká, že Boží království se 

přibližuje, že není jen někde v neznámu a nedostupně 

vzdálené. Na toto vědomí máme odpovědět 

otevřeností svého srdce, obrácením. Máme odpovědět 

vyjitím ze svých pohodlných míst a zapojit se aktivně 

do života našeho sboru a služby Bohu. To “čiňte 

pokání” znamená změnit směr tak, jako kdybychom 

se otočili za někým, kdo na nás na ulici zavolal.  

Stejně tak nás dnes volá Bůh. A neznamená to, že 

potom vykročíme a jdeme za někým nebo za Bohem 

slepě. Naopak to “čiňte pokání” znamená, že 

dostáváme jiskru porozumění, kam a ke komu vlastně 

máme jít. Tedy máme se obrátit a přijmout směr, který 

evangelium ukazuje, to je význam onoho “věřte 

evangeliu”. Jenom tehdy, když pevně věříme, budeme 

si moci uvědomit i důležitost společenství. Důležitost 

pevného vztahu s Bohem, který nás volá a chce 

přebývat v našich životech.  
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K tomuto poznání potřebuje každý z nás schopnost 

umět rozlišovat – a chvíle na poušti (ve tmě) jsou 

právě těmi chvílemi, které nás tomu učí, dávají nám 

schopnost rozlišení. 

Sestry a bratři, i když se nechystáte na poušť, ba ani 

na pobyt ve tmě, tak přesto je tu možnost, a tou je 

právě postní doba, kterou lze prožít stejně jako čas na 

poušti – vědomě se začít osvobozovat od věcí, které 

nás sužují, které nás rozčilují, které nás jenom a pouze 

povrchně baví, ale vnitřně nás nechávají chladnými. 

Postní doba, těch relativně krátkých 40 dní, nás zve, 

abychom šli hlouběji, abychom byli více otevření 

změnám, které nám mohou skutečně prospět. 

Abychom se ochotně učili vidět důležitost života 

s Bohem. V tomto úsilí pochopitelně nejsme sami: 

Kristus s námi odchází na poušť, abychom mohli 

bojovat proti zlu, které je uvnitř nás. On za nás a za 

naše hříchy zemřel jednou provždy, říká Petr 

v dnešním druhém čtení, spravedlivý za 

nespravedlivé, a to právě proto, aby nás přivedl 

k Bohu, a tak vlastně umožnil naše obrácení. Amen. 

Phanuel Osweto 21. února 2021 

Svědectví Pavly 

Moji milí bratři, moje milé sestry, 

vlastně ani nevím, jak tenhle příspěvek napsat. Popsat, 

jak se cítím? Vyjádřit, jak mi všichni chybíte? Nebo 

připomenout důležitost společenství obecně a v tomto 

čase zvláště? Povzbuzovat ty, které už povinnosti 

v rodině ubíjejí? Připomínat se těm, o kterých víme 

málo, kde nám chybí informace, jak se mají, jak se 

vyvíjí jejich duchovní život? Vyzdvihnout vnitřní 

svobodu člověka v každém čase? Začnu svědectvím, 

pak se uvidí… 

Je tomu tak pětadvacet let, kdy nám tehdejší farář 

Standa Jurek začal klást na srdce důležitost 

společenství. Nebyly to záležitosti „vařené z vody“, 

byly postavené na Písmu, hlavně na novozákonních 

epištolách. Konfrontoval naše postoje s Biblí. Někdy 

to byla drsná škola, ale načichli jsme tím, měnili se, 

ověřili si, že je to tak, že: království Boží je mezi námi. 

Touha po společenství v koronavirové době vedla 

některé z nás k pravidelnému večernímu virtuálnímu 

setkávání se sdílením a modlitbou. Živé setkání to 

nenahradí, ale bez těch večerních modliteb bych asi 

nezvládla to, co mám na starosti. Modlím se večer 

i ráno „v pokojíku“, ale modlitba ve společenství, byť 

přenášená technikou, je něco jiného. 

Jak to máte vy? Jak snášíte tu zvláštní dobu? Cítíte 

podobně jako my, kteří každý večer v sedm zapínáme 

PC, touhu být spolu? Modlit se za těžkosti spojené se 

současnou situací? Potřebujete v téhle době více Boží 

posily? Jak ji čerpáte? Jak vypadá váš duchovní život? 

A duchovní život vašich rodin? Jakou zkušenost 

získávají vaše děti? Ke komu či čemu upínáte svoji 

naději, kde čerpáte víru ve zlepšení situace či sílu 

unést její případné zhoršení? O mnohých z vás nevím. 

Nepotkávám vás v neděli na bohoslužbách, nevidívám 

vás na monitorech počítačů ani večer v sedm, ani na 

ženských skupinkách, středečních či čtvrtečních 

biblických hodinách. Chybíte mi. 

Každá doba má své těžkosti a nebezpečí. Domnívám 

se, že nebezpečí této doby se nazývá ODDĚLENÍ. 

Jsme odděleni od svých zaměstnání, koníčků, od lidí, 

které jinak běžně potkáváme. Technika nám umožňuje 

celkem pohodlně a bez časových ztrát toto oddělování 

kompenzovat. Ne možná plnohodnotně, ale takový už 

život bývá, nemíváme umetené cestičky. Prosím, 

nenechme se oddělit od Boží blízkosti ani od sebe 

navzájem. Využívejme příležitosti být spolu alespoň 

virtuálně, využívejme požehnání společných 

modliteb. Nevíme, zda se situace uklidní. Možná ano, 

možná naopak přijdou i horší věci. Konejme domácí 

pobožnosti, modleme se s našimi rodinami doma. 

Povídejme si o situaci, ve které se nacházíme, 

ukazujme našim dětem a blízkým, že spoléháme na 

Boží řešení a pomoc, že věříme, že všechno, co 

prožíváme, má nějaký význam, že je to Boží škola pro 

nás. To bude svědectvím pro naše děti, vnoučata, 

rodiny, kolegy v zaměstnání i další lidi okolo nás.  

Přiznám se, že když mi život plyne hladce a příjemně, 

mám tendenci si to užívat a začnu být duchovně 

liknavá. Ale když se přitvrdí, cítím naléhavou potřebu 

se k Bohu přiblížit. A u mě k tomu neodmyslitelně 

patří i společenství. Moc děkuju těm, kteří ho v Duchu 

Kristově tvoří. 

Pavla Vlková 

Svědectví Dany 

Od středeční výzvy k tomuto osobnímu svědectví 

jsem přemýšlela nad tím, co do něj napsat. Myšlenky 

pořád poletovaly kolem, ale ne a ne je uchopit. Nejsem 

moc obratný psavec.  

Na pátečním modlitebním online setkání Pavla tak 

lehce a jednoduše pojmenovala to, nad čím jsem si 

lámala hlavu několik dní… “Jsme tím, čím se 

krmíme.“ Ano, ve veškerém našem jednání se odráží, 

čeho jsme plní. V Bibli je napsáno, jak si Hospodin 

představoval, že se budou jeho lidé krmit jeho zákony 

a nařízeními: A tato slova, která ti dnes přikazuji, 

budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům 

a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma 

nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat. 

Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako 

pásek na čele mezi očima. Napíšeš je také na veřeje 

svého domu a na své brány.  

Tak tedy, čím se v této době krmím? Lovím ve své 

mysli… Jistě – snažím se číst Boží slovo a modlit se 

každý den, ale sycení o samotě není úplně ono. 

Nejvíce mě v této době posiluje setkávání ve 
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společenství, i když je povětšinou jen virtuální. Je to 

až neuvěřitelné. Mohu si zapnout počítač a rázem jsem 

v domovech ostatních bratrů a sester, kteří mě tam 

ochotně pouští. Vidím známé tváře, úsměvy, slyším 

svědectví o jejich každodenním životě. Nasloucháme 

Božímu slovu. Modlíme se. Je to jiné než o samotě. 

Cítím sílu Ducha, který nás spojuje. Neseme se 

vzájemně na modlitbách, přimlouváme se za sebe, za 

společenství, za tuto dobu… A cítím, že každý z nás 

přichází proto, aby tam nechal kousek sebe, aby 

povzbudil a potěšil toho druhého – to je tou největší 

radostí. Díky Bohu za to! 

Dana Klozbergová 

Jak se mi žije v době pandemie 

Současná doba je náročná, pro každého trochu jinak, 

ale náročná je dle mého pro každého. Já už naštěstí 

nemusím řešit obavu ze ztráty živobytí ani děti na 

distanční výuce. I tak je to náročné. Kvůli manželovu 

zdravotnímu stavu jsme minimalizovali všechny 

kontakty. Jediné povyražení nám přinášejí vycházky 

do přírody a občas i desková hra. Chybí nám rodinné 

oslavy, setkávání a společenské akce. 

Na druhou stranu je to doba, kdy si více než jindy 

uvědomuji svou naprostou závislost na Bohu. Je 

celkem zřejmé, že i přes veškerou opatrnost nemáme 

situaci ve svých rukou a kdykoli se něco může pokazit. 

To mě přivádí mnohem častěji na kolena, kde můžu 

všechny obavy složit. A čerpat pokoj. A tak to dělám, 

častěji než kdy jindy. Naštěstí je ke komu se obrátit . 

Vnímám také, že kromě tohoto osobního niterného 

setkávání s Bohem je také velmi posilující setkávání 

se s Bohem skrze bratry a sestry. Příležitostí je k tomu 

díky technice dost, a tak je maximálně využívám. Je 

milé vidět ostatní na obrazovce, i když to není totéž co 

osobní setkání. Každý večer mi to udělá radost, vidět 

všechny ostatní a moci se společně pomodlit za ty naše 

starosti. Upřímně doporučuji. 

Eva Bodláková 

Jak to vidí Kamila  

(parafráze toho, co Kamila říká na každodenních 

modlitebních setkáních) 

U nás nic nového. Máme se dobře. Klukům se dnes do 

školní práce nechtělo, ale něco udělali. Ještě tam po 

modlitební půjdu, ještě něco budou muset udělat, 

nechce se jim, bude to asi zase boj… 

Pohled zvenčí 

Kamča má dnes narozeniny. O tom, že se známe už 

dost dlouho, svědčí fakt, že jako svobodná dívka 

hlídala moje dvě malé děti, Markétku a Martinku, 

abych od nich mohla jednou za týden odejít na 

biblickou hodinu. A slíbila jsem jí, že příspěvek o tom, 

jak vnímá současnou situaci, napíšu za ni. Protože, a to 

myslím všichni víme, Kamila má opravdu hodně práce 

a není moc psavec. Všimli jste si někdy (no, v době 

společné dovolené určitě všichni), co všechno ta holka 

stihne? A dobře? Slyšeli jste ji někdy křičet? Rozčílit 

se? Patrně ne. Zkušenost jejích tří dorůstajících 

ratolestí je prý jiná (alespoň jak Kamča říká). 

V průběhu celého koronavirového období, které trvá 

už bezmála rok, drží otěže neúplné rodiny, má 

náročnou práci, kterou dělává do noci, staví hranice 

odbojné (což je ve věku jejích dětí normální) mládeži, 

která to nikdy a v této době zvláště nemá vůbec 

jednoduché. Má na starosti domácnost, sboru vede 

účetnictví, a když se v kostele něco opravuje, 

přestavuje, renovuje, kdo myslíte, že jedná 

s řemeslníky? O letní dovolené tu už řeč byla, o vodě 

ještě ne, takže to připomínám (poslední dva roky se 

jelo dokonce dvakrát!). Když jsme se tento večer jako 

každý den virtuálně sešli k modlitbám, Kamča tam 

byla, jako ostatně skoro vždycky. Myslím, že dalších 

slov netřeba. Tohle je svědectví životem. Když se 

o Kamile bavím s ostatními, znějí ze všech stran slova 

nadhled a neproblematická. Přeji Kamile (a se mnou 

jistě celý sbor) k narozeninám hodně požehnání, síly, 

Božího ducha, moudrosti, zdraví... Jejím dětem pak 

přeji dobré vnitřní vidění, aby za tou neústupností, 

pruzením a náročností viděly to, co my dospěláci 

vidíme a víme – že tam jsou láska, velká obětavost, 

zodpovědnost a zájem spojené se srovnanými 

prioritami a jasným vědomím, na čem záleží.  

Přála bych ti taky štěstí, Kamčo. 

Pavla Vlková pro Kamilu Kruckou 21. 2. 2021  

Osobní pocity z dnešní doby 

Dnešní doba je opravdu přepodivná. Vždycky jsem si 

říkal, že už mě v životě nemůže nic převratného 

překvapit, a najednou bum ho! 

Až dosud jsem za největší aférku v životě považoval 

srpen 1968 a nikdy mě nenapadlo, že může být hůř. 

A vida, může. Tenkrát jsem jenom někdy 25. srpna za 

rodinu úspěšně odstál frontu na chleba, ne vinou vojsk, 

ale spíše toho, že tehdy ještě nebyl zvykem nedělní 

prodej.  28. jsme šli na první fotbal a od 1. září mladší 

brácha pěkně makal na gympl, kdežto já, čerstvý 

vysokoškolák, měl na školičku ještě měsíc čas. Že by 

mě Brežněvovic dědek nutil nosit nějaké hadry na 

ústech nebo že by zakázali školu, zpěv, sport, obchody 

a jiná povyražení, o tom žádná. Celá mimořádná aféra 

trvala snesitelných deset dní. 

Protože nic si nenamlouvejme. 

Nežijeme v lidsky normální situaci, trvá to už dlouho 

a konce nevidět. Nevíme, jaký cíl si vytyčili papaláši 

všech zemí, čeho chtějí vlastně dosáhnout. Denně nás, 

lidi, napomínají, že se příliš chováme jako lidi. 

A obávám se, že virovi se tu zalíbilo a bude strašit 

ještě dlouho.  
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Jsme oběťmi této korektní společnosti, pro kterou je 

nemyslitelná představa, že někdo taky občas na něco 

umře, a že to nakonec bude každý z nás. Řečeno slovy 

postavou malého velkého Karla Kryla z roku 68: Tato 

noc nebude krátká. 

I když prožíváme takovou situaci, doufám, že Bůh 

nám pomůže ji překonat. 

Nezlobím se na nešťastného netopýra, který to snad 

všechno odstartoval, protože příčiny našich 

současných trápení nejsou v koronáči, ale v naší 

současné liberální společnosti, která se chce 

unifikovat, a proto se snaží znehodnotit pojmy jako 

vlast, rodina, čest, pravda a samozřejmě i Bůh a Jeho 

stvořitelské dílo včetně nutnosti jednou z tohohle 

světa odejít k Němu.  

Nemyslím, že je ve skutečnosti tak zle, aby musel Bůh 

zasáhnout. Většinu problémů jsme si způsobili sami. 

Taky nemyslím, že je to nějaký Boží trest za naši 

rozmařilost. Co by potom musel udělat v roce 1945 

s Němci, že? 

Denně prosím Boha ve střelných modlitbách, aby mi 

zachoval zdravý a kritický rozum, abych se nedal 

zastrašit hlasateli špatných zpráv. A také, aby to nikdo 

z blízkých nechytil. I když vím, že to už není problém 

Boží.  A abych se dočkal konce.  

Jako společnost, myslím tím takzvaně civilizovaná, se 

nejspíš budeme muset připravit na nějakou formu 

Sofiiny volby. Přitom si uvědomuji, že i já můžu být 

tou horší částí oné volby. Ale i to by měl křesťan, 

a nejen on, umět přijmout. 

Jiří Tučan (redakčně zkráceno) 

Čas nám daný 

Každý z nás má svůj čas vyměřený a svou cestu, záleží 

na každém, co zvolí. Dostali jsme svobodnou vůli – 

kudy se vydáme, záleží na nás. Vykročit a počítat 

s Boží pomocí a věřit, že i když se nám nedaří, je to 

pro nás jen poučné. Teď právě v této nejisté době, 

kterou prožíváme, je na nás, abychom žili s Pánem 

každý den a děkovali mu za dar víry. Mysleli na sebe 

a svou rodinu, ale modlili se i za celou duchovní 

rodinu, jak víme podle Písma. Využijme každé chvíle, 

abychom se vyrovnali se s tím, co nás jako národ 

potkalo. Ale tímto virem je zachvácen celý svět. Co 

jsme minulý rok dokázali sami sobě, ale i světu – 

pomáhat jeden druhému, mít se rádi? Něco říkáme, ale 

skutek je jiný. Politika, lež, nezodpovědnost, hlavně 

peníze. Čertovo kopýtko! Taková přišla doba, ale my 

jako věřící víme, že můžeme žít s Pánem, máme 

Písmo, kde najdeme všecko. To, co je, již dávno bylo, 

a to, co bude, již bylo. 

Nechme politiku a mysleme v modlitbách na ty, kteří 

trpí, umírají, aby ti, co se o ně starají, celý tým 

zdravotníků, měli sílu a vydrželi. Naše zdravotnictví 

je na vysoké úrovni, nechť s pomocí Boží vydržíme – 

to jsou naše prosby a modlitby. Co já můžu radit, 

nechte se očkovat, pokud máte možnost. Mám už obě 

dávky, vše prochází jako jiné očkování, máte nějakou 

jistotu. 

V tuto chvíli jsme se dostali na tenký led, a proto 

s pomocí Boží a pod jeho ochranou vše zvládneme. Já 

jako starý člověk jsem již prošla vším možným. 

Skončila jsem měšťanku, zabralo nás Německo, 

tvrdých pět roků totálního nasazení – bída – vše 

odevzdat Němcům – výdech dva roky, opět zlo 

a nenávist. Konečně svoboda, volnost, a co z toho 

vzešlo. Kdo tím prošel, vidí život jinak a raduje se 

z každé maličkosti. Víc lásky dej mně, můj Ježíši, na 

každý den! 

Růžena Adamová, 95 let 

Immanuel – s námi Bůh (Iz 7, 14) 

Toto jméno mi často znělo v mém povánočním 

marodění. Immanuel – Bůh byl se mnou, Pán Ježíš mě 

provázel a také vědomí ochranného oblaku modliteb 

mých milovaných bratří a sester ze sboru.  

Jak mnozí víte, začátkem listopadu jsem zežloutla 

a následně pobyla necelé tři týdny na chirurgii 

v kladenské nemocnici. Po všelijakých nic moc 

vyšetřeních jsem dostala na výběr – buď dostat do těla 

kovovou hadičku a čekat, co bude dál, nebo podstoupit 

těžkou operaci s vyjmutím několika orgánů. S pomocí 

Boží jsem tedy zvolila operaci, takové to – buď to 

vyjde, nebo ne. Pane, jestli mě tu ještě potřebuješ, tak 

jdu na to. Přitom mi byli stále oporou moji blízcí 

z rodiny i z duchovní rodiny. Před Vánocemi jsem 

přijala svátost posily nemocných a 28. prosince 

nastoupila do pražské nemocnice Na Homolce. 

Bylo to zvláštních jedenáct dní. Byla jsem hýčkána, 

opatrována, sice napojena na mnoho hadiček, které 

byly postupně odstraňovány, ale stále v Boží blízkosti. 

Když mi někdy začalo být ouvej, např. mi vadily 

hadičky v nose, soustředila jsem se na dýchání a držela 

se Pána Ježíše za ruku. Věřte, nevěřte, držela jsem se 

ho pevně pravou rukou a bylo to super. Immanuel – se 

mnou byl Bůh. 

Moc milé byly dvě návštěvy nemocničních kaplanů, 

ale hlavně mě těšily zprávy ze sboru - sms, telefony, 

vzkazy. Díky všem, kteří jste to se mnou prožívali. 

A ta radost, když jsem se s vámi všemi zase po návratu 

mohla vidět na obrazovce počítače a konečně teď 21. 

února i naživo v kostele! Díky za modlitby, za všechna 

setkání, díky, Pane, za lékaře i sestřičky, díky za to, že 

operace i rekonvalescence probíhaly bez problémů. 

Když píši tuto zprávu, je to právě 8 týdnů, kdy jsem 

měla dodržovat klidový režim po operaci. Teď už mě 

čekají jen kontroly na onkologii (když Pán Bůh dá ) 

a pokračování ve službě v rodině a ve sboru. Chvála 

Pánu! 

Jarmila Chytilová 23. 2. 2021 
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Vzpomínka na Tomáše 

Milí bratři a sestry, v předvánočním čase mi zemřel 

manžel Tomáš Vlk. Nebylo to náhlé, věděli jsme, že 

je těžce nemocný. Přesto – člověk není nikdy 

připraven na to, rozloučit se s celoživotním partnerem. 

Prosím o modlitby za jeho duši a za naději věčného 

života pro něho. Připojuji pár svých vzpomínek na něj. 

S Tomášem jsme se seznámili v předvánočním čase 

při zkouškách na Rybovu mši vánoční. Tomáš hrál ve 

studentském orchestru na flétnu, já zpívala ve sboru. 

Po zkoušce ke mně přišel takový hubený brýlatý kluk 

a dával mi do ruky nějakou pozvánku někam… Po 

samotném vystoupení jsem se ptala na podrobnosti, 

ale pak jsem všechno pustila z hlavy. A nebýt toho, že 

jsme se pak začali potkávat také v menze Na Větrníku, 

asi by se naše životy neprotnuly. Nicméně se tak stalo, 

a tak se ten kluk, který si to přihasil s tácem ke stolu, 

u kterého jsem v menze seděla, stal mým životním 

partnerem. Vážila jsem si ho pro jeho lásku k pravdě, 

pro jeho opravdovost a charakter, sdíleli jsme radost 

z výchovy dětí a překonávali i těžká období. Tomáš 

mě naučil vidět věci více rozumově, nedat až tak na 

emoce a přemýšlet, kde je pravda – padni, komu padni. 

Život s ním mě nutil k větší samostatnosti 

a nezávislosti, což někdy nebylo až tak příjemné, ale 

vedlo k dobrému a užitečnému. 

Když jsme si někdy v poslední době vážněji povídali, 

byl klidný a měl dobrý pocit, že už „má hotovo“. 

Miloval obě naše dcery a byl na ně hrdý. Čím déle 

jsme spolu byli, tím více jsem ocenila i jeho smysl pro 

humor. V posledních měsících a týdnech projevil také 

velkou statečnost. Jsem moc ráda, že jsme se rozhodli 

prožít život spolu a že se nám to s Boží pomocí 

podařilo. 

Za tvé šedivé skráně 

za prst vložený v ráně 

za děti, které miluji 

ti celým srdcem děkuji. 

 

Sraz při nebeské bráně… 

Pavla Vlková 

Ze života sboru 

Naše minulé zprávy ze života sboru jsme končili 

radostnou zprávou, že na Mikuláše již mohlo být 

obsazeno 30 % míst (tj. 45 účastníků) a zpívat 10 lidí. 

Tato radost však netrvala dlouho, již od 18. prosince 

došlo ke zpřísnění stávajících ustanovení tak, že se 

kapacita kostelů snížila na 20 % a od neděle 27. 12. 

2020 na 10 % (tj. 15 účastníků), zpívat mohlo jen 

5 lidí. 

Život sboru se tak přesunul více na internet, ale 

bohoslužby v kostele se nadále konaly, aby měli 

duchovní potravu a kontakt se sborem i ti, kteří nemají 

přístup k internetu. Ostatní setkání se již v kostele 

konat nemohla. Více o setkáních online nám napsala 

sestra Eva Bodláková a o péči o děti sestra Dana 

Klozbergová. Ale vezměme to popořádku. 

V neděli 13. prosince jsme se po bohoslužbě 

naposledy rozloučili s bratrem Zdeňkem Kolářským 

za účasti jeho rodiny. Zpěváci mu zazpívali a za rodinu 

promluvila sestra farářka Jana Špaková, jeho rodná 

sestra. 

O odchodu bratra Zdeňka k Pánu jsme psali již 

v minulém vydání. 

Na Štědrý den se opět konaly dvě bohoslužby. 

Vzhledem k zákazu vycházení po 21. hodině se první 

bohoslužba konala v 10 hod. dopoledne a druhá v 15 

hod. dopoledne. 
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Dopolední bohoslužbu sloužil bratr farář Phanuel 

Osweto, na harmonium doprovázela Esther Osweto. 

Bohoslužbu zahájili zpěváci písní Ejhle, Hospodin 

přijde a zapálením čtyř svící na adventním věnci. 

Odpolední bohoslužbu sloužil bratr farář Phanuel 

Osweto spolu se sestrou Renatou Chytilovou, na 

harmonium doprovázela opět Esther Osweto. 

 

V pátek 26. prosince na sv. Štěpána sloužila 

bohoslužbu sestra Zdeňka Chaloupková se sestrou 

Danou Klozbergovou. 

Nový rok kladenské církve oslavily společnou 

ekumenickou bohoslužbou „Modlitby za Kladensko“ 

na náměstí Starosty Pavla odpoledne v 15 hod. O ní 

nám napsala sestra Anička Lukavská. 

Ve čtvrtek 14. ledna se v rámci Týdne modliteb za 

jednotu křesťanů konala jen jedna ekumenická 

bohoslužba, a to v Domě techniky na Sítné, kde se 

schází Církev bez hranic. Téma: Zůstaňte v mé lásce 

a ponesete hojné ovoce (J 15, 5–9). 

V neděli 17. ledna sloužil bratr farář Osweto 

bohoslužbu stále za podmínek nouzového stavu. Na 

závěr bohoslužby poděkoval za život sestry Vilmy 

Pokorné, která slavila 85. narozeniny, požehnal jí 

a předal upomínku na život v církvi – zarámovanou 

fotografii našeho společenství se vzkazy od 

jednotlivých členů. 

A tak se život sboru odehrává částečně v kostele, 

částečně online:  

Neděle 24. ledna na odpolední online bohoslužbě „ve 

Slaném“. 

 

Neděle 21. února na dopolední bohoslužbě v kostele 

v Kladně. (Připomněli jsme si jména obětí 

z kladenských transportů do Terezína v r. 1942.) 

 

Kéž by se každý z nás účastnil aspoň některého ze 

setkání! 

Jarmila Chytilová 

 

Novoroční setkání 

Vánoční čas pro toho, kdo žije ve společenství, je čas 

plný setkávání, čas zpěvů a koncertů. Najednou 

přijdou Vánoce s přísnými opatřeními. Být pohromadě 

se smí jen v omezeném počtu a zpěv je utlumen. Ale 

i v takovém čase dochází k překvapení, které potěší 

a posílí na duši. 

Tím letošním překvapením bylo pozvání osmi 

křesťanských církví zastoupených v Kladně na 

ekumenickou bohoslužbu pod názvem „Modlitby za 

Kladensko“ s mottem: Pane, ke komu bychom šli? Ty 

máš slova věčného života (J 6, 68). 

Na letáčku byl i přidaný text o čem to bude: Chceme 

v lásce a porozumění děkovat Bohu za uplynulý rok, 

který nebyl vůbec lehký, a prosit o požehnání pro rok 

2021. 

Setkání se uskutečnilo 1. ledna na nám. Starosty Pavla. 

Slunce již od rána vítalo svou září nový rok 2021. 

Možná, že i to rozhodovalo, jak někteří naloží se svým 

volným časem. Vše Bohem nachystané se začalo 
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odehrávat odpoledne od 15 hod. Hudba varhan se 

rozléhala po okolí a vítala návštěvníky. Objevil se 

malý průvod, spíš malý hlouček kněží, kteří kráčeli od 

synagogy směrem ke kostelu Nanebevzetí P. Marie. 

Nad schodištěm kostela ve vstupu se skupinka 

zastavila a zaznělo vstupní slovo od katolického kněze 

Jiřího Neliby. 

Z improvizovaného stánku před kostelem se řinula 

živá hudba produkovaná zástupci Křesťanského 

společenství.  

Následovalo čtení z Písma, na které navazovaly 

děkovné modlitby od evangelického kazatele L. Teca. 

Děkování patřilo uplynulému roku a početným darům 

v něm nabytým. 

Kázání se ujmul kazatel Z. Martásek ze sboru CASD. 

Slyšeli jsme povzbuzující slovo na scénu z Matoušova 

evangelia, kde jsou učedníci s Ježíšem na lodi 

a přichází nezvladatelná bouře. Ježíš je v klidu a spí. 

Když ho probudí, udiven jejich strachem jim vysvětlí, 

že divoké bouře se prostě stávají, ale pokud On je 

přítomen, jsme v bezpečí. Pokud si vybereme druhou 

možnost, že nepříznivou situaci chceme zvládnout 

sami, koledujeme si o podlehnutí ještě většímu 

strachu. 

Všichni jsme mysleli na současnou bouřlivou dobu 

s covidem a zda to opravdu zvládáme s Ježíšem. Opět 

zazněly varhany a hudba nám poskytovala čas na 

ukotvení řečených slov. 

Přímluvy přednesené z různých církví byly prosby za 

uzdravení, za odlehčení všem, kterým nemoc změnila 

život, za obětavou práci všech zdravotníků, 

dobrovolníků, za rodiny s dětmi, za každého z nás, 

protože není nikdo, koho by se změny netýkaly. Vše 

bylo ukončeno společnou modlitbou Otčenáše. 

Na závěr zaznělo poslání z Žalmu 142 přečtené 

Phanuelem Osweto. Následně navazovalo požehnání 

nám všem i celému městu. 

Pomalu jsme se rozcházeli zahřátí Božím slovem 

a děkovali v duchu Bohu, že s Jeho pomocí se na 

Kladně zástupci církví dovedou scházet, že si rozumí 

a že vzniká něco krásného a obohacujícího. 

Anna Lukavská 

Setkání v synagoze 

Na začátku ledna mne zastihl telefonát jistého pana 

Müllera v domě u Kamily, naproti kostelu. Říkal, že 

by se se mnou rád sešel a poděkoval mi za to, že jsem 

se jemu a jeho kolegyni asi před dvěma lety věnovala 

a umožnila jim vstup do synagogy. 

Po nějaké době jsem si na jeho návštěvu a návštěvu 

paní Sheily Pallayové vzpomněla. Sheila si udělala pár 

fotek a ani se mi příliš nepodařilo strhnout je 

k vyslechnutí všech našich zážitků ze setkání 

s americkými a britskými Židy. Poměrně brzy odešli. 

Občas se ozvou potomci kladenských Židů, většinou 

prostřednictvím dr. Ireny Veverkové, kteří si chtějí 

prohlédnout město svých předků i synagogu. Ráda je 

vždycky provedu a bývají to milá setkání. Často jim 

společně s dr. Veverkovou věnujeme i poměrně dost 

času. Návštěva pana Müllera se Sheilou byla spíše 

pracovní a krátká. Paní Sheila společně s Juliem 

Müllerem připravovala knihu o místech, odkud 

pocházejí svitky Tóry, které spravuje Memorial 

Scrolls Trust. Tuto práci prováděla paní Sheila jako 

fotografka ve prospěch právě Memorial Scrolls Trust, 

který tuto knihu nedávno vydal. A právě autoři 

i vydavatel knihy, kterou nazvali Světlo zpoza stínů, 

se rozhodli darovat našemu sboru jeden český a jeden 

anglický výtisk této knihy. 

Bylo to pro mne opravdu velké a milé překvapení . 

Kniha je totiž moc povedená, není příliš odborná, 

přesto se člověk mnohé dozví. Vřele ji každému 

doporučuji k přečtení. 

A tak jsem se s panem Juliem Müllerem opět sešla 

před synagogou, kde mi knihy s děkovným dopisem 

předal. Knihu si můžete půjčit ve sborové knihovně. 

Eva Bodláková 
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Bohoslužby a setkávání v době omezení 

souvisejících s koronavirovou pandemií 

Omezení související s pandemií se od jejího počátku 

různě měnila, mění a nejspíše ještě měnit budou. 

Současná opatření trvají již druhý měsíc a zatím se 

zdá, že budou v nějaké podobě trvat ještě určitou dobu. 

Proto je nyní nastaven program setkávání v podstatě 

tak, jak jsme zvyklí, jen se odehrává online. Zdá se 

nám totiž důležité, aby život společenství nebyl 

utlumen, zvláště v této těžké době. 

Nedělní bohoslužby se konají v kostele v obvyklém 

čase, je však omezen počet účastníků. V našem 

případě může být v kostele v jednu chvíli jen 15 osob, 

ale často je nás i méně. Pokud se chystáte přijít, zvláště 

s celou rodinou, dejte prosím vědět předem Daně 

Klozbergové. 

V neděli je také možné se připojit k online bohoslužbě 

slánského sboru, a to ve 14 hod. Příslušný odkaz Dana 

Klozbergová pravidelně posílá. 

V pondělí a v úterý se scházejí mužská a ženská 

skupinka, skupinky jsou online v pravidelných časech. 

Muži v pondělí v 17 hod., ženy v úterý v 15:30 hod.  

Ve středu se od 16 hod. koná online sdílení a biblická 

hodina. Pro pracující se koná večerní biblická hodina 

ve čtvrtek jednou za 2 týdny od 20 hod., počínaje 

čtvrtkem 18. 2. 2021. 

Starší mládež se schází online s Phanuelem, mladší 

mládež se schází každou neděli online, lektoři se 

střídají. 

Kromě těchto sdílení a biblických setkání se 

s výjimkou úterý a středy lze každý den spojit 

s ostatními členy sboru ke sdílení a modlitbám, a to 

v 19 hod. 

Všichni členové sboru jsou zváni k těmto online 

setkáním, rádi Vás na nich uvidíme . Pozvánky 

pravidelně rozesílá Dana Klozbergová. Pokud si nejste 

jisti, jak se připojit, dejte vědět, nějak si s tím 

poradíme . 

Za radu starších EB 

 

Setkávání dětí a mladší mládeže 

Každou neděli od 17 hodin se konají setkání mladší 

mládeže po Skypu, jako vedoucí skupinek se střídají 

Phanuel, Dana, Kamila a Martina. Rodičům menších 

dětí jsme nabídli vždy jednu sobotu v měsíci 

stmelovací vycházky, první se bude konat v sobotu 

6. nebo 13. března 2021. 

Jednou za 14 dní proběhne krátká (cca 20 minut) 

online skupinka s cílem udržet děti v kontaktu 

a připomenout si základní biblické příběhy. Přesný 

termín setkávání zatím ještě není znám, je v procesu 

domlouvání s rodiči. 

I nadále se každý druhý měsíc konají dětské 

bohoslužby, tentokrát bude bohoslužba poslední 

únorovou neděli. Slovem poslouží sestra Pavla 

Vlková. 

Dana Klozbergová 

 

Připravované akce 

Národní týden manželství, který bývá v týdnu kolem 

14. února, posuneme na teplejší období.  

Světový den modliteb, který bývá první pátek 

v březnu, posuneme do doby, kdy bude možno se 

scházet. Program připravily ženy z Vanuatu na téma: 

Na čem stavíme (Mt 7, 24–27). 

Výroční shromáždění bude 21. března po bohoslužbě 

Sčítání lidu by mělo proběhnout koncem března. 

Budeme opět dotazováni i na své náboženské vyznání. 

Jelikož se jedná o nepovinný údaj, chceme vás vyzvat 

k tomu, abyste se přihlásili ke své církvi a napsali do 

dotazníku její plný název Církev československá 

husitská.  

Noc kostelů je plánovaná na pátek 28. května. 

 

Velikonoční svátky  

Velikonoce – nejdůležitější křesťanské svátky – jsme 

odhodláni oslavit společně. Pokud se nebudeme moci 

setkat osobně v kostele, poslouží nám technika. 

Kdybyste s ní potřebovali pomoci, volejte bratru 

faráři, pomůžeme problém vyřešit (zapůjčením, radou, 

vysvětlením…). 

 

Společná sborová dovolená 2021 

proběhne opět od pátku 30. 7. do pátku 6. 8. 2021 

v hotelu Myslivna, Nedvědice. Cena: dospělí 4 200 

Kč a děti do 12 let 2 800 Kč. Další podrobnosti se 

teprve dolaďují. 

Toto Nahoru, další zprávy, nedělní kázání, aktuality 

i fotografie naleznete na našem webu 

http://ccshkladno.unas.cz. 
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