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Milí přátelé, zdravíme vás s naším prvním vydáním 

v letošním roce. Těšíme se na to, co nám Pán Bůh 

připravil. Ať už to bude radostné, nebo smutné, víme, 

že On je s námi a že nás vším provede. 

Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho 

hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána 

Ježíše Krista. On zemřel za nás, abychom my, ať živí 

či zemřelí, žili spolu s ním. Proto se navzájem 

povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již 

činíte. (1 Te 5, 9–11) 

Právě vzájemné podpoře při budování společenství 

bychom se chtěli v tomto i v dalších vydáních zabývat. 

Na našem adventním soustředění jsme se domluvili, že 

bychom si měli pro sebe i do Nahoru odpovědět na 

otázky: Co očekávám od sboru? Co si myslím, že 

sbor očekává ode mě? Co mohu nabídnout? 
Zamyšlení na toto téma již připravili bratr farář 

Stanislav Jurek a sestra Pavla Vlková. Doufáme, že se 

příště připojíte i vy, naše Boží rodina. 

Také podáváme zprávu o radosti v nebi i v našem 

sboru, že do Boží rodiny byla přijata sestra Pavla 

Schillerová. Náš zpravodaj tak můžeme zahájit 

připomínkou křestního závazku. 

 

Význam křtu pro nás 

Iz 42, 1–4, Ř 6, 1–6, L 3, 1–3.21–22 

Sestry a bratři, milí přátelé, je to radostný den, když 

Bůh přidává nové lidi do své církve. Dnes máme 

společně jedinečnou příležitost obnovit své křestní 

sliby, protože budeme svědky křtu naší sestry Pavly 

Schillerové. Vítám ji do společenství Božího lidu. 

Vítám též její kmotru Zdenu Chaloupkovou a vás, 

kteří budete svědky jejího křtu.  

Součástí dnešní svátosti má být i připomenutí toho, co 

je na křtu tak důležitého a proč ho vlastně konáme. 

Křest podle apoštola Pavla nám připomíná, že jsme 

zemřeli hříchu. Víme, přece, že starý člověk v nás byl 

spolu s Kristem ukřižován. (Ř 6, 6) Pravda však je, že 

křesťan po křtu zhřeší, ale nemůže žít v hříchu a pro 

hřích. To je přece rozdíl, zaprášit si nohy, nebo válet 

se ve špíně. Je rozdíl upadnout do hříchu, nebo v něm 

žít. Proto křest není pouhý obřad, ale vyznání 

definitivního rozchodu s dřívějším životem. To je 

výzva apoštola Pavla pro nás, vyzývá nás k tomu, 

abychom žili s Kristem, a ne v hříchu. Ve křtu jsme 

ztotožnění se smrtí Krista. Co to znamená? Znamená 

to, že hřích byl zbaven moci a my už hříchu 

neotročíme. 

Kristova smrt má tedy věčný aspekt, který nám 

ukazuje, že to nebyla jen minulá událost, ale událost, 

která dosáhne do přítomnosti a mění naše životy. Křest 

nám připomíná Kristovu zástupnou smrt za nás a také 

smrt našeho starého člověka. Křest není jen konec 

něčeho, ale označuje také začátek něčeho jiného. 

Začátek života s Kristem a naroubování do Božího 

společenství. 

Prorok Izajáš, který mluví o prorockém poslání, vidí 

proměnu, kterou přináší život s Kristem. Křtem tedy 

získává křesťan podíl na Ježíšově prorockém poslání 

a začleňuje se do Božího lidu, který On sám zakládá. 

Už samotné jméno „křesťan“, kterým se od tohoto 

okamžiku má právo označovat, znamená „pomazaný“ 

nebo „zasvěcený“, a to společně s Kristem.  

Izajáš o tom mluví, když vysvětluje, v čem spočívá 

toto pomazání, přijaté námi od Ježíše: Vložil jsem na 

něj svého ducha, národům přinese právo… A jinde 

prorok Izajáš říká: Duch Panovníka Hospodina je 

nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl 

radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány 

zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu 

a vězňům propuštění. (Iz 61, 1). 

Křest má tedy pro nás nejenom velký význam 

svátostný, ale má také hluboký existenciální smysl: 

skrze něj jsme zasvěceni do služby spásy pro druhé, 

zvláště pro chudé, sklíčené, do služby ve všech 

oblastech našeho života, ať duchovních, nebo 

tělesných. Očekává se od nás rozdíl ve způsobu života.  

Tento proces můžeme vidět i v tom, že se sám Kristus 

nechal pokřtít. V Ježíšově křtu v Jordánu jsou 

přítomny všechny zásadní skutečnosti křesťanského 

křtu: odpuštění hříchů, udělení Ducha, Boží synovství 

a prorocké povolání stát se nástrojem spásy pro druhé. 

Prorocké poslání zve nás i pokřtěného k živému 

svědectví plnému naděje: máme vydávat svědectví 

o tom, že Bůh je proti hříchu.  

My dnes budeme křtít vodou, víme, že voda myje 

nejen špínu fyzickou. Voda umývá i špínu duchovní. 

Voda křtu je znamením milosti Boží. Křtíme sice my 

lidé druhé lidi, ale činíme tak z pokynu našeho Pána 

Ježíše Krista, který nám přikázal, abychom šli ke všem 

národům a získávali Mu učedníky. Jděte ke všem 

národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno 

Otce i Syna i Ducha svatého. (Mt 28, 19) To je docela 

důležitý příkaz, který si máme připomenout. Není to 

tedy jen naše lidské jednání, ale Ježíšův příkaz.  

Kristus byl vyslán Hospodinem a uposlechl tohoto 

volání. Svým vlastním jednáním předložil perfektní 

příklad, když se identifikoval s veřejnými hříšníky tak, 

aby mohl dokončit své poslání zachránit svět. To 
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učinil skrze svou obrovskou pokoru, tak abychom i my 

mohli následovat Jeho příkladu. Dnes jsme také 

přizváni k tomu, abychom byli součástí křtu tím, že se 

budeme učit pokoře a poslušnosti. Nikdo z nás nemůže 

tvrdit, že je bez hříchu, ale jen pokud budeme 

následovat Krista skrze poslušnost, můžeme pochopit 

význam spásy. Jak důležité je, že jednáme podle 

Ježíšova pokynu! Jsem rád, že za chvíli se sám Bůh 

přizná k sestře Pavle, za chvíli se tu ukáže, že Bůh je 

tak milostivý, že chce Pavlu přijmout za svou. 

Milá Pavlo, dostaneš příležitost, abys mohla být pod 

vlivem Boží lásky, budeš moci vrůstat do jedné velké 

Boží rodiny. Kéž nám všem dává Bůh dostatek 

moudrosti, abychom vedli k víře ty, kdo nám jsou 

svěřeni, abychom sami sebe stavěli na ten dobrý 

základ, kterým je Ježíš Kristus, a společně tak tvořili 

společenství poutníků do Božího království. Amen.  

Phanuel Osweto 23. ledna 2022 

 

 

Ze života sboru 

První adventní neděli zahájili zpěváci písní Ejhle, 

Hospodin přijde a bratr farář zapálil první svíci na 

adventním věnci.  

Kázáním posloužila sestra Ivana Doubravová.  

V neděli 5. prosince proběhla bohoslužba pro děti 

s návštěvou sv. Mikuláše. Liturgii opět zahájili 

zpěváci písní Ejhle, Hospodin přijde a zapálením 

druhé adventní svíce. Bohoslužbu pak sloužili bratr 

farář Phanuel Osweto a sestra Dana Klozbergová, 

která měla pro děti připravené kázání. Bratr farář také 

představil snoubence Zdeňku a Petra a ohlásil jejich 

svatbu. Po přijímání a závěrečném požehnání přišel do 

kostela sv. Mikuláš s andělem, povídal si s dětmi, děti 

mu recitovaly, zpívaly i hrály, každé pak dostalo 

dárek. Dárek dostaly i děti, které program sledovaly 

kvůli karanténě z domova. Závěrečné foto pak bylo 

s rouškami i bez nich. 

V sobotu 11. prosince si manželskou svátostí 

posloužili Zdeňka Chaloupková a Petr Živný. Již delší 

dobu šli životem spolu, teď svůj závazek potvrdili před 

Bohem a před společenstvím. Blahopřejeme! 

Čtvrtá adventní neděle byla spojená s požehnáním 

oslavencům. Bohoslužbu zahájili opět zpěváci písní 

Ejhle, Hospodin přijde a zapálením čtyř svící na 

adventním věnci. Bohoslužbu sloužil bratr farář 

Phanuel Osweto, na harmonium doprovázel bratr 

Samuel Gallat. Závěr bohoslužby patřil prosincovým 

oslavencům Lucince, Natálii a Martině, která byla pro 

covid připojena online, patřil mezi ně tentokrát i bratr 
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farář. Jemu i ostatním požehnala sestra Pavla Vlková, 

také připojená kvůli covidu online. Všem oslavencům 

blahopřejeme a covidovým pacientům přejeme úplné 

uzdravení a dobrou rekonvalescenci! 

Na Štědrý den jsme měli dvě bohoslužby. Odpolední 

bohoslužbu zahájili opět zpěváci písní Ejhle, 

Hospodin přijde. Bohoslužbu sloužili bratr farář 

Phanuel Osweto a sestra Renata Chytilová, na 

harmonium doprovázela sestra Markéta Vlková. 

Zpěvem koled potěšila sestra Anežka Krucká. 

Bohoslužbu na památku prvomučedníka Štěpána 

26. prosince sloužila sestra Zdeňka Chaloupková.  

Rozloučení se starým rokem proběhlo jako každý rok 

v Komenského síni se zpěvem a občerstvením. 

Nový rok jsme přivítali také v Komenského síni 

modlitebním setkáním. 

Ekumenický týden modliteb za jednotu křesťanů 

proběhl v týdnu od 16. do 20. ledna. Modlitebníci se 

scházeli v modlitebnách jednotlivých sborů, u nás 

jsme se sešli ve středu. Téměř všech setkání se účastnil 

bratr Jiří Tučan. Pro příště slíbil příspěvek o ekumeně. 

Bohoslužbu 23. ledna 2022 se svátostí křtu 

a s požehnáním k narozeninám sloužil bratr farář 

Phanuel Osweto. Křest přijala sestra Pavla Schillerová 

s křestním jménem Zdislava. Kázání ke křtu je 

v úvodu našeho zpravodaje, sestra Pavla nám o svém 

vyznání také napsala příspěvek.  

Požehnání k lednovým narozeninám patřilo sestře 

Renatě. Sestře Vilmě, která se také narodila v lednu, 

popřál bratr farář v nemocnici, kde se zotavuje po 

zlomenině. 

Všem našim sestrám srdečně blahopřejeme 

a vyprošujeme Boží požehnání. 

V neděli 30. ledna jsme měli zase po delším čase 

bohoslužbu se songovou liturgií. Bohoslužbu sloužili 

bratr farář Phanuel Osweto a sestra Dana 

Klozbergová. Zpěv vedla a na kytaru doprovázela 

sestra Eva Gallatová, na klávesy hrál Samuel Gallat. 

 

Ve středu odpoledne se od 16 hod. scházíme ke sdílení 

a modlitbám a k biblickému studiu v Komenského 

síni. Chodí nás málo, jsme rádi, když se povede číslo 

plnosti sedm. Pro ty, kteří nemohou odpoledne, se ve 

středu nabízí ještě večerní biblická hodina online, a to 

jednou za dva týdny, Zatím se úspěšně rozeběhla, bývá 

nás kolem osmi účastníků. Připojte se k nám! 

Jarmila Chytilová 

Nikdy neříkej nikdy aneb má cesta k víře 

Před pár lety byla pro mne víra v Boha něco 

nepředstavitelného. Vždy jsem v něco věřila, ale 

v Boha? Jako velký realista jsem byla ochotna vést 

dlouhé diskuse o jeho neexistenci, kladla jsem otázky 

typu: a jak to mohl Bůh dopustit, proč je tolik bídy, 

zla, nenávisti kolem nás. Prostě klasický bezvěrec. 

A jak se tedy stalo, že jsem se 23. 1. 2022 skoro v 50 

letech nechala pokřtít? 

Všechno začalo pozvolna tím, že má sestra začala 

studovat teologickou fakultu. Při přepisování 

seminárních prací a diskusemi nad nimi jsem postupně 

získávala více znalostí, více informací, více všeho, co 

s Bohem souvisí. 
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A pak jsem jednou navštívila husitský kostel na 

Kladně, kde jsem potkala Phanuela a mnoho dobrých 

lidí. Nikdo mne do ničeno netlačil, nebylo to 

o „musíš“, ale o „chceš“. Z počátku jsem pouze 

sledovala, jak Bůh pomáhá těm, kteří v něj věří, 

a poslouchala kázání o jeho skutcích. 

V komunitě, v nové rodině, což opravdu není jen 

fráze, jsem se cítila velmi příjemně. Najednou jsem 

pochopila, že víra je to, co mi v životě vždy chybělo. 

Ta jistota, že někam patřím a že mne Bůh neopustí. 

Vždy tady bude, a nejen pro mne, ale pro všechny, kdo 

přijímají víru. Prostě všechno zapadlo do sebe a vše 

bylo najednou jasné. Rozhodnutí nechat se pokřtít pak 

již bylo jen dalším krokem být blíže Bohu a celé mé 

nové rodině. 

Křest byl pro mne velký emocionální zážitek a radost. 

Jsem moc ráda, že jsem našla víru a že mám kolem 

sebe lidi, kteří mne neopustí a kterým i já mohu být 

oporou. Díky, že vás mám. 

Pavla Schillerová 

 

Co očekávám od sboru? Co si myslím, že 

sbor očekává ode mě? Co mohu 

nabídnout? 

Sbor bratří a sester je takové zvláštní uskupení. Jeho 

složení by mělo být dílem Božího ducha. Očekávám, 

že pro ty, kteří ho tvoří, bude vztah k Bohu nejvyšší 

prioritou. Očekávám, že budeme sdílet křesťanské 

přesvědčení, že to, co nás spojuje, je Duch Kristův. Že 

se budeme učit poznávat a uvádět do života ono 

biblické království Boží je mezi vámi, tedy pracovat na 

tom, aby byl sbor skutečně místem, kde se lze 

s předjímkou Božího království setkat a kde ho lze 

zažít. Kde na rozdíl od jiných skupin, zájmových 

uskupení a kroužků není rozhodující to, co rádi 

děláme, co nás baví, dokonce ani to, jak jsme si 

sympatičtí, ale to, komu jsme uvěřili. A že tam člověk 

najde přijetí, pomoc a přátelství, je podle mě nakonec 

jen důsledkem výše popsaného. Sbor je místem, kde 

platí Boží slovo, jiné principy než „ve světě“. Kde se 

s Boží pomocí měníme ke Kristovu obrazu. Sbor je 

skvělým tréninkovým polem, kde se tříbíme, 

obrušujeme navzájem hrany svého sobectví, 

sebestřednosti, pohodlnosti a jánevímčehoještě. Kde 

se učíme mít rádi druhé i sebe, kde lze léčit duši. Kde 

očekáváme pomoc, povzbuzení i napomenutí a jsme 

ochotni totéž poskytovat. Kde touha po plnosti, lásce 

a pokoji dochází naplnění v Kristu, který je uprostřed 

nás, abychom z tohoto bezpečí mohli vycházet 

a svědčit svým životem, že jsme Kristovci. Možná 

jsou to příliš silná slova, vím, že se jedná většinou 

„jen“ o směřování, nikoli stálé prožívání. A že 

konkrétní kroky vedou přes zdánlivé maličkosti 

a jednoduchosti jako posloužit drobnou službou, 

překonat vlastní lenost, omluvit se za slovo, které ve 

vzteku ujede, vstát v neděli ráno a dojít na bohoslužbu, 

odpustit křivdu (pardon, tohle teda k maličkostem 

neřadím),… To očekávám a na tom jsem připravená se 

podílet. 

Myslím, že ode mě sbor očekává, že s tím staršovstvím 

ještě neseknu. Pořád doufám, že se nějaký duchovně 

zbudovaný muž pochlapí a ujme se toho. (Trochu 

s nadsázkou: pomněte, jaké jsou v Bibli nejvíce 

ohrožené skupiny – sirotci a vdovy! A zatím já tady…) 

Ale dokud to budu mít na hrbu, prostě to ode mne 

uslyšíte: vím, že jste všichni velmi zaměstnaní 

a zaneprázdnění, ale stejně od členů sboru očekávám, 

že budou mít na prvním místě Krista a že to bude vidět 

na praktických věcech, které se sboru týkají – že se to 

prostě pozná. Přeji nám všem moudrost při 

rozhodování, komu a čemu věnovat své síly, čas… 

život. 

Pavla Vlková, předsedkyně RS 

PS: Tak, tohle je prosím „výkop“ za předsedkyni RS. 

Teď ještě já. 

Jste pro mě rodina. Ne všichni si sedíme, ale to 

důležité máme společné. Když mi je smutno, vím, že 

Slib 

(Pavle ke křtu) 

Cestu máš před sebou 

neznámo 

víry vykročení 

svatosti tušení… 

Rty jinak nemohou 

než říci: 

ANO, s pomocí Boží. 

Pavla Vlková 
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na mě někdo bude mít čas, že mě povzbudí, potěší, ale 

i řekne, když se mu bude zdát, že někam „ujíždím“. 

Učím se říkat věci na rovinu (to mi nikdy moc nešlo) 

a vy mi v tom pomáháte. Chodím si do sboru pro 

posilu, abych zvládla žít. Když je pro mě Kristus 

vzdálený, když ho necítím blízko a potřebuju ho, 

vidím a cítím ho na vás. Vím, že nikdy nebudu 

osamocená. 

Jsem připravená se podílet na budování vztahů ve 

sboru na biblických základech a očekávám přímost, 

zájem, ochotu pomáhat, zájem o Boží slovo, jeho 

studium i uvádění do praxe, prostě RŮST pro Boží 

království. Těším se tam, budeme tam spolu. 

Pavla Vlková 

Co očekávám od sboru?  

Očekávám povzbudivý stupeň zralosti ovoce Ducha 

Svatého: lásky, radosti, pokoje, trpělivosti, laskavosti, 

dobroty, věrnosti, tichosti, sebeovládání (Ga 5, 22–

23). Tam, kde ovoce Ducha vytrvale zraje, můžeme 

zažívat počátek a růst Božího království. A co může 

být lepšího? 

Co si myslím, že sbor očekává ode mě?  

Jsem přesvědčen, že sbor ode mne očekává 

přiměřenou zralost ovoce Ducha. Nebo se mýlím?  

Co mohu nabídnout? 

Přímluvy za sbor, v němž bude ovoce nás všech 

dozrávat. 

Stanislav Jurek, farář 

Ester v edici Dennodenně 

Nakladatelství, která se zabývají duchovní literaturou, 

je bezpočet. Na Wikipedii je odcitováno kolem třiceti 

takových firem působících v naší republice. Svědčí to 

také o velkém zájmu těch čtenářů, kteří k textům Bible 

ještě hledají hlubší komentáře i jednoduchá poselství 

pro každodenní život. 

Nakladatelství Biblion se pyšní kvalitní duchovní 

literaturou. Jejich srozumitelný překlad Bible 21 se 

stal českým bestsellerem. Jednadvacítka je pro ně 

i poselstvím pro naše století. Loni nakladatelství 

vydalo v nové edici Dennodenně malou útlou knížku 

Ester. Jde opravdu o biblický příběh – napínavý, plný 

lásky, nenávisti, oddanosti Bohu a víře, o hru o život. 

I když jde o biblický příběh, tato knížka má autora 

Janu Šrámkovou. Jejím podílem jsou komentáře 

zasazené do našeho každodenního života. Na jedné 

straně čteme biblický text, na druhé straně význam 

textu zapuštěný do české současnosti a kultury. 

Autorka nepoukazuje na to, že dnes je všechno jinak, 

ale naopak, že čelíme stejným problémům, které se 

dají pojmenovat. 

Knížka není určena na čtení v jednom zátahu. 

Dennodenně přináší dvojstránku – biblický text 

a konfrontaci. 

Mohu jen poděkovat za skvělou, pro mne novou 

myšlenku na zpracovávání biblických textů. Přeji 

Biblionu, aby ve svém dalším výběru autorů 

a zpracování textů pro edici Dennodenně zůstal Boží. 

Anna Lukavská 

Slovo pro každý den 

Milí bratři a sestry, věřím, že se sytíte Božím slovem 

každý den podle svých možností. Ráda bych vás 

upozornila na internetovou stránku Slovo pro každý 

den, která mívá pěkná zamyšlení http://www.spkd.cz/. 

Na první letošní den tam byla výzva, která mě oslovila 

a vedla k přemýšlení, jak jsem na tom. Dovoluji si text 

s vámi sdílet: 

Oslavuj Boha a raduj se z něj  
1. ledna 2022 

„… ať už děláte cokoli, všechno to dělejte k Boží 

slávě.“ 1. Korintským 10, 31, B21 

V roce 1643 zrušil anglický parlament episkopální 

systém řízení anglikánské církve. Kvůli transformaci 

církve bylo do Westminsterského opatství svoláno 

shromáždění sto dvaceti jedna duchovních a třiceti 

laiků. Tento kongres trval šest let a dokumenty, které 

z něho povstaly, jsou jedny z nejslavnějších v dějinách 

církve. 

První otázka uvedená ve Westminsterském kratším 

katechismu zní: „Jaký je nejvyšší cíl a smysl 

člověka?“ Odpověď: „Oslavovat Boha a navěky 

v něm nalézat potěšení.“ Důsledky plynoucí z této 

otázky a odpovědi jsou ve své jednoduchosti velmi 

hluboké. 

Pokud jsi moudrý, uděláš z nich v nadcházejícím roce 

cíl svého života. Oslavuj Boha. Poslouchej Boha. 

Raduj se z Boha. Když víš, že tvůj život Boha 

oslavuje, pak si jeho přítomnosti užíváš. Pokud ale víš, 

že ho tvůj život neoslavuje, máš tendenci se mu 

vyhýbat. A to je špatně, protože jestli nebudeš mít 

v životě Boží přítomnost, jaké jsou tvé šance na 

skutečný úspěch? Rozhodně ne dobré! 

Když se ohlédneš zpět na uplynulý rok, vidíš věci, 

kterých lituješ, protože jsi v nich neoslavil Boha? 

Jestli ano, Pán ti v novém roce dává novou příležitost 

dělat věci jinak. Pokud si dáváš novoroční předsevzetí, 

opři každé z nich o tento verš: „… ať už děláte cokoli, 

všechno to dělejte k Boží slávě“ (1 K 10, 31, B21). 

Když se budeš řídit tímto pravidlem, zůstaneš na 

správné cestě a budeš mít pokoj a radost, protože 

budeš vědět, že svým životem děláš radost Bohu. Ať 

už se objeví jakékoli okolnosti, budeš jim čelit 

s pokojem a důvěrou, protože budeš vědět, že Bůh je 

s tebou. 

Jarmila Chytilová 

 

http://www.spkd.cz/
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VÝZVA 

Milí bratři a sestry, 

na jaro se připravuje výroční shromáždění, tentokrát 

včetně volby nové rady starších. 

Ta se volí jednou za šest let. Je to dost dlouhá doba pro 

službu a děláme, co s Boží pomocí můžeme. Byli 

bychom rádi, kdyby se našli další spolupracovníci, 

kteří by měli chuť, touhu a ochotu sloužit (můžete být 

i mladší ). Zvažte to, prosím, a dejte vědět. 

Za radu starších 

Pavla Vlková, předsedkyně RS 

Příprava letošní připomínky 80. výročí 

vypravení transportů z Kladna do Terezína 

Letošní kulaté výročí smutných událostí, které si 

každoročně v únoru připomínáme, neuniklo 

pozornosti paní Havlůjové, která v současnosti pracuje 

pro město Kladno. Letos tedy kromě naší církve 

a Spolku pro zachování odkazu českého odboje bude 

tyto temné události roku 1942 připomínat i město 

Kladno různými akcemi. 

V den výročí vypravení prvního transportu, tj. v úterý 

22. února, bude od 18 hod. pietní akt u pamětní desky 

na OC Central, dřívějším učitelském ústavu, kde byli 

občané židovského původu před transporty 

shromážděni. Po pietním aktu půjde průvod se 

svíčkami k místu, odkud transporty odjížděly. Věřím, 

že to bude velmi působivé a že se mnozí z nás tohoto 

průvodu také zúčastní. 

Hned následující den se chystá vyprávění s pamětnicí 

holokaustu paní RNDr. Míšou Vidlákovou v Městské 

knihovně, ve čtvrtek pak přednáška PaedDr. Ireny 

Veverkové spojená se křtem doplněného vydání knihy 

o kladenských Židech Cesta bez návratu (komunitní 

centrum Pod třešní), v pátek 25. 2. od 16 hod. bude 

komentovaná prohlídka židovského hřbitova 

v Kladně, opět s Paedr. Irenou Veverkovou. 

Tento akcemi nabitý program zakončíme naším 

Čtením jmen v neděli 27. 2. od 17 hod. 

Mám velkou radost ze všech těchto akcí, které 

kladenské veřejnosti připomenou temnou část našich 

dějin. Nejsme však jediní, kdo si toto kladenské výročí 

budou připomínat. Vzpomínat budou také ve 

Fairfieldu v USA, přestože Ellin ani původní rabín už 

v naší spřátelené židovské kongregaci nejsou. 

Ellin iniciovala propojení mezi novým rabínem, 

kterého sama ještě nepotkala, a námi. Nejen samotný 

rabín, ale i členové kongregace projevili velký zájem 

o podílení se na našem Čtení jmen. A tak budeme 

celou naši akci nahrávat, aby se mohli potěšit 

i současní američtí uživatelé svitku Tóry z Kladna. 

Radost z toho, že na jejich souvěrce se v Kladně 

nezapomíná, budou mít určitě. Přijďte i vy! 

Eva Bodláková 

Připravované akce 

Neděle 27. 2. od 17 hod. Pietní vzpomínka na oběti 

holocaustu z Kladna a okolí – Připomeneme 

si transporty „Y“ a „Z“ vypravené z Kladna 

a přečteme jména všech 1 502 osob, které se 

nedožily konce války. 

Sobota 5. 3. od 16:30 hod. přednáška Pavlova 

spiritualita v listu Římanům, přednáší doc. 

Jiří Beneš, Th.D., vedoucí katedry biblistiky 

a judaistiky HTF UK 

Neděle 13. 3. od 11:30 hod. výroční shromáždění 

s volbou rady starších 

Neděle 24. 4. od 17 hod. koncert zpěvačky Petry 

Erneyiové s názvem Židé v jazzu 

Sobota 30. 4. sborový výlet 

Sobota 21. 5. setkání rodin s dětmi v Libušíně 

u sestry Pavly Vlkové 

Sobota 4. 6. od 14 hod. svatodušní soustředění 

sboru 
Pátek 10. 6. od 19 hod. Noc kostelů 

Víkend 17.–19. 6. voda 

Sborová dovolená 

bude od 13. do 19. 8. 2022 (tj. sobota až pátek) na 

zámku Štěkeň http://www.congregatio-jesu.tode.cz. 

Navrženo je téma duchovní zralost. 

Přihlášení potvrďte zasláním zálohy na sborový účet 

2100242006/2010, variabilní symbol 082022 ve výši 

500 Kč na osobu, ideálně ještě nyní v únoru, popř. 

dejte vědět, že budete potřebovat fakturu.  

Předběžná cena: dospělá osoba 3600 Kč/3000 Kč 

(sociálka na pokoji/ bez sociálky na pokoji), děti 

10–18 let 2820 Kč, děti 3–10 let 2000 Kč, do 3 let 300 

Kč. (Je to tentokrát jen šest nocí, začínáme v sobotu, 

ale končíme v pátek.) 

Pravidelná setkání 

Neděle 9:15 hod. zpívání, modlitby 

10 hod. bohoslužba s péčí o děti 

 17 hod. mladší mládež 

Pondělí 15 hod. setkání seniorů v Domově pro seniory 

18:30 hod. mužská skupinka online (sudé 

týdny) 

Úterý 15:30 hod. ženská skupinka sdílení dle 

domluvy  

Středa 16 hod. sdílení a modlitby 

17 hod. biblická hodina 

20 hod. biblická hodina online jednou za dva 

týdny  

Pátek starší mládež dle domluvy 

Zpravodaje Nahoru, další zprávy, nedělní kázání, aktuality 

i fotografie naleznete na našem webu 

http://ccshkladno.unas.cz. 
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