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Milí čtenáři, jsme rádi, že se opět můžeme scházet ke 

společným aktivitám, i když ještě v rouškách a při 

zvýšených hygienických opatřeních, a že může již bez 

problémů vyjít i náš zpravodaj. 

Doba koronavirová silně omezila sborový život, který 

mohl pokračovat jen na dálku. Mohli jsme však 

poznat, jak jsme si blízcí, jak nás Duch svatý spojuje 

přes všechny překážky. Díky za to. Doufáme také, že 

Vás potěšilo a oslovilo speciální velikonoční vydání 

Nahoru, když jsme nemohli Velikonoce prožít 

společně ve sboru. 

V dnešním vydání přinášíme svatodušní kázání 

a zprávy z výročního shromáždění, které se konalo 

téměř o tři měsíce později, než bylo plánováno, a také 

obvyklé zprávy ze života sboru před pandemií, během 

ní a v současné době rozvolňovací.  

Duch Svatý nás chce použít 

Sk 2, 1–11; 1 K 12, 3b–13; J 20, 19–23 

Jako každý rok i dnes si připomínáme letniční příběh, 

konkrétně událost, kdy deset dní po nanebevstoupení 

našeho Pána sestoupil Duch svatý na apoštoly. Mnozí 

z nás ten příběh dobře znají, víme, že skupina 120 

následovníků Pána Ježíše shromážděná při modlitbě 

čekala na příchod Přímluvce. 

Když jim o této události říkal Ježíš naposledy, mysleli 

si, že ten Přímluvce přijde a obnoví Boží království na 

zemi. Ježíš jim tuto myšlenku vyvrátil. Takže tito lidé 

čekají, a ani neví na co. Ale uposlechli Ježíšova 

pokynu. Nevrátili se do svých domovů, které měli 

většinou v Galileji, ale čekají v Jeruzalémě. 

Najednou se strhne naprosto nepřirozený hukot, který 

má nejblíže snad k hukotu prudkého větru, a na nich 

se ukážou nepřirozené jazyky, které vypadají jako 

oheň. Okamžitě po této události vidíme jisté důsledky 

– důsledky naplnění Duchem svatým. Toto naplnění 

Duchem svatým je naprosto jedinečné. Jedním 

z těchto důsledků byl fakt, že začali mluvit cizími 

jazyky. Jazyky lidí, kteří právě navštívili židovský 

svátek Letnic. Všichni návštěvníci slyšeli zvěst 

Božího slova ve svém vlastním jazyce. A to se nestalo 

proto, aby rozuměli, protože většina z nich aramejsky 

rozuměla. Duch svatý si vybral tento způsob, aby 

u těchto lidí vzbudil pozornost a zájem o Petrovu 

zvěst. 

Nikde v Bibli nečteme, že by přijetí Ducha svatého 

muselo být vždycky doprovázeno stejným znamením. 

Zde čteme o naprosto výjimečné události. Duch svatý 

vybral tuto možnost, jak vzbudit u lidí zájem 

poslouchat Boži slovo. 

Vzbuzuje Duch svatý zájem o Boží Slovo i dnes? 

Určitě ano. Duch svatý k tomu často používá právě 

naše životy. V Božím slově nám říká, jak se máme 

chovat, a naše jednání se potom stává pozvánkou ke 

Kristu. Když lidé vidí náš život, jsou ochotni 

i poslouchat naši zvěst. Musíme se, milí bratři a sestry, 

zamyslet nad tím, jak je tomu v našem životě. 

Máme žít tak, aby Duch svatý mohl použít právě náš 

život k tomu, aby lidé kolem nás uvěřili. Srov. 1 P 2, 

12: Žijte vzorně mezi pohany; tak aby ti, kdo vás 

osočují jako zločince, prohlédli a za vaše dobré činy 

vzdali chválu Bohu v den navštívení. Máme žít tak, aby 

lidé po tom, co uvěří, řekli, že náš život byl pro ně 

svědectvím. Jak je tomu se mnou? Jak je tomu s vámi? 

Jsem já svědectvím? Jsou naše rodinné vztahy 

svědectvím? Je můj dům svědectvím o tom, že jsem 

křesťan? 
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Nedávno jsem četl vtip. Víte, podle čeho se pozná, že 

je ryba věřící? Podle toho, že má na sobě přilepené 

auto. Autor vtipu naráží na fakt, že křesťané si 

polepují auta rybičkami. To je sice v pořádku, ale je 

v nepořádku, když tento symbol křesťanství není 

v souladu s naším chováním. Náš život má být 

svědectví naší víry a Duch svatý nás k tomu chce 

použít. Dejme se Mu k dispozici. 

Jaký byl výsledek působení Ducha svatého o Letnicích 

v době apoštolů? Ve verši 37 čteme: Když to slyšeli, 

byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním 

apoštolům: „Co máme dělat, bratří?“ Ano, posluchači 

byli zasaženi v srdci a chtěli po apoštolech vědět, co 

mají dělat.  Duch svatý je mocný. Dokázal si použít 

apoštoly k tomu, aby přitáhl lidi k Bohu, aby jim dal 

věčný život. A stejně tak si dokáže použít i nás. 

Přítomnost tohoto Ducha nám všem dává určité dary. 

Z toho, co jsme slyšeli z druhého čtení, vyplývá, že 

těch darů je podstatně víc. Dokonce Pavel říká, že 

každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému 

prospěchu. Jsou rozličné, jsou pestré, jako je život 

pestrý. Nemohu se rozhodnout být prorokem. Smím si 

ale být jistý, že nějaký dar mám – však i proto náš text 

pokračuje slovy: To všechno působí jeden a týž Duch, 

který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. 

Nás pochopitelně zajímá, jak jsme na tom dnes 

s duchovními dary. Každý může vědět, že i na něm 

záleží, jestli se víra bude šířit. Jsme v situaci, kdy 

máme naději na rozvoj církve, ale jedině ve chvíli, kdy 

se chopíme všichni díla, kdy dáme svá obdarování 

dohromady. Kdy na Boží vinici vyjdou mnozí a ti, kdo 

už nemohou jít do té nejtvrdší práce, budou alespoň ty 

druhé modlitbou podporovat. Je dobře, že si smíme být 

jisti – každý máme obdarování od Ducha Božího. 

Apoštol Jan píše, jak se učedníci zaradovali po zjevení 

Pána uprostřed nich. Na Jeho pokyny pak dělali 

všechno tak, jak jim přikázal, a o Letnicích přijali dar 

Ducha svatého. Uprostřed nás je dnes dopoledne sám 

Kristus. I nás vysílá, abychom jako učedníci byli 

dobrou zvěstí pro lidi v našem okolí a v naší době. 

K tomu ať nám pomáhá Duch svatý, jehož příchod na 

tento svět si dnes připomínáme.  Amen. 

Phanuel Osweto, kázání 31. 5. 2020 

Zpráva z výročního shromáždění 

náboženské obce Kladno 

V letošním roce jsme byli nuceni posunout konání 

výročního shromáždění až na červnový termín kvůli 

vyhlášení nouzového stavu, vyvolaném obavami 

z vývoje pandemie koronaviru. 

Ke skládání účtů jsme se sešli 7. června 2020. 

Duchovní sboru, pastorační asistentky i členové rady 

starších se pokusili shrnout do svých zpráv vše 

důležité, co se za rok 2019 ve společenství událo. 

Kromě nedělních bohoslužeb s liturgií dr. Farského 

jsme se pomalu naučili pravidelně oživovat 

bohoslužebná nedělní setkávání také songovou 

liturgií, pěkně se ujaly i dětské bohoslužby. Také se 

konají ekumenická setkání kladenských duchovních, 

která účastníkům i jejich sborům přinášejí mnoho 

radosti a požehnání. Podobně jako v minulých letech 

se konalo mnoho dalších akcí, jako jsou koncerty, 

přednášky, vzpomínkové akce na židovské obyvatele, 

Noc kostelů, dětské výlety pěší i vodácké a jiné akce 

pro děti (Mikulášská, dětské odpoledne). 

Vyvrcholením sborového života pak byla sborová 

soustředění před Velikonoci, svatodušními svátky 

i Vánocemi. Nesmírně požehnaný byl i společný 

pobyt na dovolené v Orlických horách. Je až 

s podivem, kolik práce dokážeme v tak malém počtu 

lidí zvládnout. 

Zprávy o všech těchto aktivitách doplnila zpráva 

finanční od Ing. Kamily Krucké.  

V roce 2019 jsme podobně jako v předchozích letech 

hospodařili s mírným přebytkem, který umožnil něco 

málo našetřit. Díky velké obětavosti mnohých členů 

obce, kteří platí desátky a poskytují vyšší dary, než je 

povinný příspěvek, je náboženská obec schopna bez 

potíží pokrýt provozní náklady a náklady na drobné 

opravy. Na větší opravy však nejsme schopni ani po 

delší době našetřit, a tak nezbývá než žádat o pomoc. 

Požádali jsme proto Středočeský kraj o poskytnutí 

dotace na obnovu průčelí našeho sboru. 

Předpokládané náklady na obnovu průčelí převyšují 

2 milióny Kč, spoluúčast nás bude stát veškeré 

našetřené peníze. Částkou 50 tis. Kč přispěje také 

město Kladno. O přidělení této dotace ve výši 1,55 

mil. Kč není zatím rozhodnuto. 

V letošním roce jsme volili delegáta nejen pro diecézní 

shromáždění, ale také pro sněm, který se bude konat 

v září 2020 a bude volit patriarchu CČSH. Kromě 

duchovního pojede za kladenskou obci jako zvolený 

delegát Ing. Jiří Tučan, náhradníkem byla zvolena Ing. 

Jarmila Chytilová. 

Zájemci o podrobnější informace obsažené 

v jednotlivých zprávách o ně mohou požádat mne 

nebo si je přečíst v kanceláři. 

Eva Bodláková, tajemnice RS 



3 

 

Duchovní zpráva za rok 2019 

Bratři a sestry v Kristu, 

dnes si vyslechneme nejrůznější zprávy o aktivitách 

našeho sboru. Díky! Těmi chci začít. Především díky 

Hospodinu za jeho posilu, blízkost a vedení. Díky radě 

starších za to, že vám společně smíme sloužit a zajistit 

běžný chod našeho sboru. 

Dnes bude moje duchovní zpráva krátká především 

proto, že jsme uprostřed pandemie, která zasáhla náš 

svět, tudíž bychom se tu neměli zdržovat tak dlouho. 

Vloni pravidelně probíhaly různé sborové aktivity. 

Tyto aktivity nejenže obohacovaly náš duchovní život, 

ale také vytvářely přátelskou atmosféru pro nás 

a všechny zúčastněné. Konala se ekumenická setkání 

v rámci týdne modliteb, světového dne modliteb a také 

ekumenická bohoslužba k památce Mistra Jana Husa. 

Ekumenické vztahy v Kladně jsou pořad silné a každý 

měsíc prožíváme přítomnost Božího Ducha, když se 

scházíme k modlitbě. 

Během léta jsem byl na chvíli v Keni a jsem rád, že 

jste mohli během mé nepřítomnosti přivítat další 

duchovní, kteří sloužili místo mne. Díky nim i dalším 

ve sboru bohoslužby probíhaly pravidelně. V létě jsme 

také již tradičně mohli na týden jet na společnou 

dovolenou. Dále jsem se věnoval přípravě na 

biřmování, které se mělo uskutečnit letos 

o Velikonocích za účasti bratra biskupa. Bohužel kvůli 

pandemii byla návštěva bratra biskupa zrušena až do 

budoucího termínu. 

Práce s mládeží – jednalo se o starší mládež. Setkávali 

jsme se dle dohody v pátek odpoledne. Další oblastí 

mé práce je učení ve škole. Obohacuje mne, že mohu 

spolupracovat s několika dalšími lidmi i mimo sbor, 

kteří občas prožívají různé životní starosti, a jako farář 

jim můžu být ku pomoci. Často to přináší 

bezprostřední pozitivní zpětnou vazbu a kolegiální 

podporu. Smysl této práce vidím v tom, že v ní mohu 

ukazovat na cestu k Bohu. Také mi umožňuje být 

kontaktu s mladými lidmi. Díky tomu se někteří začali 

zajímat o Boha, chodí na mládež. Vypomáhali také 

loni s brigádou, když jsme malovali v Komenského 

síni. 

Nad rámec sboru jsme pokračovali v duchovenské 

péči, která se konala pravidelně v Domově pro seniory 

Františka Kloze. Jsem rád za naši spolupráci 

s vedením tohoto domova. Naše přítomnost jim nabízí 

možnost ke sdílení o Boží dobré zprávě a povzbuzení 

v těžkých chvílích života. Za známku zdravého života 

sboru považuji, že mnohé další aktivity fungují, aniž 

bych se o to nějak více staral – nedělní dětské 

skupinky, ženské skupinky, sborový zpravodaj 

Nahoru, webové stránky, organizace sborových 

výletů, dovolená a další. 

Mimo pravidelné nedělní bohoslužby probíhaly 

i biblické hodiny. K bohoslužbám patří kázání na 

liturgické texty. Začali jsme se jimi podrobněji 

zabývat na biblických hodinách, nejen díky podnětu 

sester, ale v podstatě jsem to přijal jako dobrý posun 

celkového rázu duchovního života našeho sboru „od 

slyšení k zabývání se“. Dobře se ukázalo, že vrátit se 

k nedělním textům nám pomáhá zabývat se hlouběji 

Božím slovem a hledat jeho význam pro nás. Biblické 

hodiny jsou každý týden ve středu a nově jsme začali 

také jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek.   

Náš růst ve víře jako věřících spočívá v tom, že 

chceme stále hlouběji poznávat Boží Slovo. Pokud 

Bůh bude mít v našem životě přednost, určitě to máme 

projevit láskou k Němu a aktivní účast na sborovém 

životě je k tomu nezbytná. Každý z nás má svou 

nezastupitelnou úlohu v tomto sboru. Žít v jednotě 

a pokoře znamená být kamínkem v jedné veliké 

mozaice. Mít v tom velikém obraze své jedinečné 

místo, a přesto si nemyslet, že zrovna já jsem středem 

mozaiky. Nemyslím zprůměrování, rovnostářskou šeď 

se ztrátou identity, ale jde mi o to, aby si každý z nás 

uvědomoval, že je součástí něčeho velkého, ba 

velkolepého, mozaiky, kterou skládá dohromady sám 

Bůh, který každému člověku dává hodnotu 

a nezastupitelnou úlohu. 

Je-li jaký přesah jednoho života, je-li jaké Boží dílo, 

neztrácejme čas svými ješitnostmi, ale staňme se 

malým dílkem ve velkém pestrobarevném díle. 

O takové vizi mluví Pavel v jeho listu k Filipským. 

A takovou vizi mám pro náš sbor. Ano: „Je-li možno 

povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké 

společenství Ducha, je-li jaký soucit a slitování: 

dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou 

lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení, v ničem se 

nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž 

v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než 

sebe; každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne 

jen jemu.“ (Filp.4, 1–4) 

Na závěr mi dovolte, abych vám všem poděkoval za 

váš čas, zájem, modlitby a služby a také za finanční 

obětavost, která umožňuje fungování sboru. Bůh vám 

žehnej, stůjme pevně ve víře a každý den buďme 

dobrými svědky našeho Pána. 

Váš pastor Phanuel Osweto 

Zpráva předsedkyně rady starších 

Milí sourozenci v Kristu, děkuji vám všem, 

Phanuelovi, radě starších a pastoračním asistentkám 

za obětavou, soustavnou a poctivou práci na Božím 

díle, ať už se jednalo o praktické, organizační, nebo 

vysloveně duchovní záležitosti. Když jsem si prošla 

loňské Nahoru, viděla jsem, kolik se toho za ten rok 

událo – příjemného i smutného. Radovali jsme se 

spolu a spolu byli i smutní. Díky za to. 
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Z toho, co Phanuel nejmenoval nebo z čeho mám 

obzvláštní radost (jen heslovitě): trénování songové 

liturgie, dětské bohoslužby, čtvrteční biblická pro 

pracující, nová skupinka mladší mládeže, přednášky, 

vzpomínkové akce na židovské spoluobčany, mužská 

i ženské skupinky, společně prožívané Velikonoce, 

svatodušní i vánoční svátky, komorní Noc kostelů, 

výlety, nová podlaha v Komenského síni, manželské 

odpoledne, dvě vodácké výpravy, zpívání (na 

ekumenickém setkání „k Husovi“, Šlechta, vernisáž 

výstavy v knihovně), letní dovolená, sborová 

soustředění… 

Spousta aktivit a služeb jak členům sboru, tak i vně 

sboru je možná díky obětavé práci pastoračních 

asistentek a dělné radě starších. V době koronavirové 

jsme se jako rada starších (teď už se přesouvám 

k přítomnosti a budoucnosti) snažili, aby společenství 

Kristovců bylo tímto společenstvím i přes fyzické 

oddělení. A budování společenství je naším úkolem 

i do dalšího období, ať už nás čeká cokoli, protože 

máme na paměti slova o Božím království mezi námi. 

Loni jsem zprávu končila již opakovanou výzvou 

a zopakuji ji znovu i letos, tím spíše, že rada starších 

přijala moji prosbu, aby vzhledem k mým rodinným 

poměrům pracovala prozatím bez mé přímé účasti. 

Takže: vyzývám, stejně jako vloni a předloni, 

k aktivitě zejména muže tohoto sboru. A to nejen 

pokud se týká tématu hlasitých modliteb ve 

společenství. Prosím je také, aby se připravili na to, že 

bude potřeba převzít roli předsedy rady starších. 

Přeji pokoj, radost a hojnost požehnání všem, kteří se 

na budování Božího království v kladenském sboru 

podílejí. 

Pavla Vlková, předsedkyně RS 

Zpráva o duchovní péči o děti 

Jedním z mých hlavních úkolů je péče o děti a mládež 

v našem sboru. Věkové rozmezí docházejících dětí je 

široké – od 2letých batolátek po 16leté mládežníky. 

I nadále klademe důraz na to, aby základem duchovní 

péče o naše děti bylo biblické vzdělávání, ale 

považujeme za neméně důležité i to, aby se tu děti 

cítily dobře a budovaly mezi sebou dobré vztahy 

a pevné vazby.  

Nedělní péče (děti cca do 12 let): 

V roce 2019 se nedělní péče účastnilo více méně 

pravidelně kolem 8–10 dětí. Při práci s dětmi se 

střídají tito lektoři: Eva Bodláková, Jarmila Chytilová, 

Jitka Rendlová, Zdena Chaloupková, Martina 

Škutová, Katka Lukavská, Kamila Krucká a já.  

V první polovině roku 2019 jsme dokončili téma 

Cesty apoštola Pavla, v září jsme začali pracovat 

s novou učebnicí naší církve Kořínky víry. I v rámci 

dětské skupinky pokračujeme s tradicí třetích nedělí 

v měsíci, kdy si děti mohou užít narozeninovou 

oslavu. V uplynulém roce se konaly čtyři dětské 

bohoslužby (1/19, 3/19, 10/19 a 12/19). 

Mladší mládež: 

Vždy alespoň jednou v měsíci se scházela dívčí 

skupinka, která je zaměřená na sdílení, budování 

vztahů a na to, aby se Boží slovo dostalo k dívkám i při 

praktických činnostech (povídáme si, hrajeme hry, 

vyrábíme, pečeme a tvoříme). 

Pod taktovkou ses. Evy Bodlákové se již třetím rokem 

scházeli kluci ke svým „klučičím“ výletům 

a nechyběly ani výlety pro ostatní náruživé chodce. 

Bylo z čeho vybírat. V roce 2019 se jich uskutečnilo 

sedm, a to: Tichým údolím do Roztok, na Klíčavu, 

kolem Křivoklátu, na Louštín, do Lužné, 

k libušínskému jezírku a na Pravdu. 

Navazující péče o děti: 

Významnou součástí péče o děti v našem sboru je 

dětský program při letní sborové dovolené. 

Ten jsme připravovaly společně s Pavlou Vlkovou 

a Katkou Lukavskou a k přípravě jsme i tentokrát 

přizvaly rodiče a dále ochotníky z řad prarodičů. 

Zvolené téma Letopisy Narnie – Lev, čarodějnice 

a skříň bylo pojato opravdu velkolepě i s tajemnou 

noční výpravou za Bílou čarodějnicí a jejím pokladem 

a se závěrečným divadlem (podrobně viz zpravodaj 

Nahoru 4/2019). Dovolené se účastnilo 24 dětí. 

Akce nejen pro děti: 

26. 5. malování na chodníku 

31. 5. – 2. 6. první vodácký víkend, sjezd Otavy 

29. 8. – 31. 8. druhý vodácký víkend, sjezd Berounky 

8. 12. po bohoslužbě přišel za dětmi Mikuláš 

s andělem 

Závěrem bych chtěla poděkovat Vám všem, kteří se ve 

sboru věnujete dětem a vytváříte tu pro ně prostředí, 

do kterého se rády vracejí. 

Dana Klozbergová, pastorační asistentka 

Ze života sboru 

V minulém zpravodaji jsme se stačili ještě věnovat 

pololetkovému výletu dětí na Levý Hradec, který byl 

spojen s geolokační hrou. Dětem se moc líbil, takže 

pro ně byly připraveny ještě další výlety spojené 

s hledáním historických odpovědí. 

Únorový program začal bohoslužbou se songovou 

liturgií 2. února. Sloužili ji bratr farář Phanuel 

Osweto a sestra Pavla Vlková, hudební doprovod 

zajistil bratr Samuel Gallat. Na závěr shromážděným 

požehnal bratr Milan Kern, kazatel BJB z Blanska. 

 



5 

 

 

Bohoslužba 16. února byla zaměřena opět na děti 
a sloužily ji sestry Dana Klozbergová a Pavla Vlková. 

Společně jsme oslavili únorové narozeniny sestry 

Miluše, Kamily a brášky Daniela. 

Nedělní odpoledne bylo věnováno koncertu 

židovských písní. V úvodu návštěvníky přivítal bratr 

Jiří Tučan. Připomněl židovské obyvatele Kladenska, 

kteří se zde scházeli a na jejichž památku se koncert 

koná. Pak již tradiční židovské písně a duety zpívaly 

a hrály Dana Krausová a Jaroslava Kopecká. 

 

V sobotu 22. února byl na přání kluků opět výlet 

s geolokační hrou Skryté příběhy. V Srbsku to byl 

příběh Bomba na kolejích, asi 6 km do kopce 

a z kopce, a pak ještě na Tetíně kratší příběh (1 km) 

Vražda kněžny Ludmily. 

 

Bohoslužba 23. února byla také se vzpomínkou na 

transporty. Při bohoslužbě jsme nad listy se 

seznamem jejich jmen vzpomněli na naše židovské 

spoluobčany, kteří byli v únorových transportech roku 

1942 odvezeni do Terezína a již se nevrátili. 

První březnová bohoslužba byla opět se songovou 

liturgií. Sloužil ji bratr farář Phanuel Osweto, hudební 

doprovod na kytaru a klávesy obstarali manželé Eva a 

Samuel Gallatovi. 

Světový den modliteb v pátek 6. března 2020 se 

letos opravdu vydařil. Ke společným modlitbám 

jsme se sešli v Komenského síni za účasti členů z pěti 

kladenských církví. Program připravily křesťanky ze 

Zimbabwe na téma Vstaň, vezmi své lože a choď! (J 5, 

8) Kázáním posloužil bratr Igor Gricyk, hudební 

doprovod se postarali bratr farář Phanuel Osweto 

(bubínek) s dcerou Esther (klávesy).  
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V pátek 13. března děti stihly další výlet se Skrytými 

příběhy. Jelo se do Otvovic, pak pěšky do Zákolan 

a na Budeč na geolokační hru Obležené hradiště. Na 

závěr bylo oblíbené opékání na ohníčku. 

Od neděle 15. 3. 2020 byly již odvolány všechny 

bohoslužby, pobožnosti, modlitební setkání a další 

pravidelná setkávání včetně setkání mládeže. O této 

době přinášíme samostatný příspěvek. 

K první bohoslužbě v době koronavirové jsme se 

sešli ve vydezinfikovaném kostele až dva týdny po 

Velikonocích v neděli 26. dubna, a to jen v povoleném 

malém počtu v rouškách a s předepsanými odstupy. 

Kázáním posloužil bratr farář Osweto. 

Bohoslužby s přijímáním se konaly 3. května 2020. 

Aby byl splněn požadavek omezeného počtu 

účastníků (15 včetně faráře), konaly se dvě 

bohoslužby za sebou, v 9 hod. a v 11:30 hod.. Pro 

Večeři Páně posloužily pohárky a talířky. 

Také 10. května se konaly dvě bohoslužby, připomněli 

jsme si svátek matek, ale bohužel letos nebyly 

přítomné děti, aby rozdaly maminkám, babičkám 

i budoucím maminkám kytičky… 

Bohoslužba 17. května s oslavenci byla již jen jedna.  

Vládní opatření se začala víc rozvolňovat, a tak jsme 

mohli být na bohoslužbě společně, ovšem stále 

s rouškami a rozestupy. Oslavencům, narozeným 

v květnu, požehnal na závěr bratr farář „na dálku“, jen 

se postavili na svých místech – pak jsme jim všichni 

zatleskali. Judith, Gabriele a Zdeňkovi přejeme 

hojnost Božího požehnání! 

 

Také mládež se již mohla sejít, napsali nám o tom 

a poslali fotografii, zpráva je v samostatném 

příspěvku. Děkujeme!  

Svatodušní bohoslužbu 31. května 2020 sloužil bratr 

farář Phanuel Osweto, na harmonium doprovázela 

Esther Osweto. Pro slavnostní Večeři Páně byly 

použity hostie podle návrhu 

umělce, mystika a člena naší 

církve Františka Bílka (1872–

1941), které k 100. výročí 

Církve československé husitské 

začaly péct sestry v NO Praha 

Michle. 

Po bohoslužbě 7. června 2020 se konalo dlouho 

odkládané výroční shromáždění, hlavní zprávy 

o životě sboru jsou součástí tohoto Nahoru. 

 

Na pátek 12. června byla přeložena Noc kostelů. 

Letošní motto je: Učinil jsi měsíc k určování času... 

Přivádíš tmu, noc 

se snese... Slunce 

vychází... Člověk 

vyjde za svou 

prací. (Ž104, 18–

23) Návštěvníci 

přicházeli během 

celé doby, kdy 

byl kostel 

otevřen. Největší 

zájem byl o 

historii židovské 

obce, o které 

zasvěceně 

povídala sestra 

Eva. Na závěr se 

pak mohla 

občerstvit šálkem čaje „pod ochranou Nejvyššího“. 

 

https://www.ccsh.cz/galerie.php?id=1446
https://www.ccsh.cz/galerie.php?id=1446
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V pátek 12. června se také vodáci vydali na Otavu. 

O tomto výletu přinášíme samostatný příspěvek. 

Kéž nás Pán provází létem, ať se ve zdraví můžeme 

setkávat na středečních modlitbách, nedělních 

bohoslužbách i pobývat na sborové dovolené. 

Jarmila Chytilová 

Výlety s geolokační hrou 

Výlet do Srbska a na Tetín 

V únoru Eva Bodláková připravila krásný výlet ze 

Srbska k jeskyni Koda nádhernou přírodou v okolí 

Berounky. Děti sice nebyly nadšené chůzí do kopce, 

ale bojová hra po stopách partyzánů Bomba na 

kolejích ze Skrytých příběhů byla dostatečnou 

motivací. Následující výjezd do Tetína po stopách 

příběhu o zavraždění kněžny Ludmily byl také hezký. 

Počasí nám přálo a byli jsme spolu, co si více přát. 

Výlet na Budeč 

Na poslední chvíli před zákazem shromažďování jsme 

stihli ještě výpravu kolem Budče, opět po stopách 

příběhu nazvaného Obležené hradiště. Krásné, skoro 

letní počasí nám přálo a všichni účastníci od dětí po 

seniory si výpravu užili. Průvodcovské služby 

„cestovní kanceláře EB“ se opět osvědčily, děkujeme! 

Petr Chytil 

Život sboru v době koronavirové 

Vzhledem ke stavu nouze, vyhlášenému dne 12. 

března 2020 vládou České republiky kvůli koronaviru 

a platnému od 13. března 2020, biskupové Církve 

československé husitské vyzvali nekonat v neděli 

řádné bohoslužby a pravidelná shromáždění kromě 

pohřbů, ale doporučili konat modlitby, pobožnosti 

a mimořádné bohoslužby v malém společenství. 

Přednáška Násilí ve Starém zákoně bratra Jiřího 

Beneše, plánovaná na pátek 13. března, se tak již 

nekonala. Podle vládního nařízení byl od 16. března 

omezen volný pohyb osob, proto byla odvolána 

všechna společná setkání. 

Rada starších v pastoračním dopise z 16. března 

vyzvala: spojit se v modlitbách každý večer v osm 

hodin, abychom věděli, že na sebe vzájemně myslíme. 

Prosme Pána, abychom se osvědčili a pomáhali tam, 

kde je třeba. Také mysleme v modlitbách na ty, kteří 

rozhodují, řídí společnost, pomáhají, bojují s nemocí, 

… Pišme si a volejme si. Pomáhá to. Volejme hlavně 

těm starším, jednak většinou nemají e-mail, jednak 

mohou být nejvíc sami a nejvíc potřebovat praktickou 

pomoc. 

Také bratr patriarcha Butta ve svém pastýřském 

dopise v čase nouze píše: Snažme se čelit nákaze 

vzájemnou lidskou solidaritou, vzájemnou 

ohleduplností a pomocí. … Děkujeme i České televizi 

a Českému rozhlasu za umožnění přenosu bohoslužeb 

v době, kdy se nemohou konat v kostelích, sborech 

a modlitebnách. Chci poděkovat i všem duchovním 

a pastoračním pracovníkům, kteří hledají různé 

způsoby šíření Božího slova a mají pro druhé slova 

útěchy a povzbuzení, které čerpáme z Božího slova. 

A Boží slovo se opravdu šířilo, mohli jsme ho 

poslouchat, vidět nebo číst kázání, a to i tak, jak to 

předtím nebylo možné. 

Život sboru se přesunul na telefony, tablety, počítače, 

prostě do éteru. 

Rada starších se scházela dvakrát týdně na Skypu. 

Jako redaktorka jsem byla k setkání pozvána, tak 

mohu připojit foto z jedné schůzky .  

Abychom aspoň symbolicky strávili Velikonoce 

společně, domluvili jsme se, že připravíme na každý 

sváteční den vlastní zamyšlení či svědectví. Tak vznikl 

Velikonoční speciálu Nahoru, který jsme rozesílali 

mailem nebo donesli vytištěný domů. 

Také nedělní schůzky mladší mládeže se konaly na 

Skypu, ženská skupinka sdílecí měla skypové 

schůzky, my, starší sestry, jsme si hodně telefonovaly. 

O prožívání této doby se zmínil také bratr Samuel 

Gallat v kázání v neděli 14. června: 

„Po skončení koronavirové karantény proběhla anketa 

a jedna z otázek zněla asi takto: Co vám nejvíce 

chybělo, když byl omezen pohyb osob (tzn. když 

jsme museli být doma)? Různé odpovědi, ale 

v podstatě měly jeden stejný základ – kontakt s lidmi. 

U nás to nebylo až tak dramatické (kolega 

z jihu Holandska v centru epidemie nemohl navštívit 

svoji 85letou matku po dobu několika týdnů, i když 

bydlela od něho pouze několik km; lidé ve Španělsku 

nemohli vyjít ven po dobu dvou měsíců kromě venčení 

psa, návštěvy lékaře nebo nákupu; záběry v televizi 

nebo na webu, kdy např. v Itálii lidé společně zpívají 

z balkónů atd.). 

Určitě i nám tento kontakt chyběl. Najednou jsme byli 

vytržení z něčeho normálního, čeho si někdy ani 

nevážíme, bereme to jako samozřejmost, a zjistili 

jsme, jak nám to moc chybělo.“ 

Na závěr pak uvedl: „Važme si toho, že tady v neděli 

můžeme být pospolu. Buďme aktivní. Buďme 

vděční.“ 

Díky, Pane, za ten čas, díky za to, že jsi byl stále 

s námi a posiloval ve víře, lásce a naději! 

Jarmila Chytilová 
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Květnové setkání mládeže 

Po delší době 

jsme se sešli 

v kostele na 

setkání 

mládeže. 

Tentokrát nás 

bylo méně 

než obvykle, 

ale i tak to 

bylo užitečné 

pro všechny, 

kdo nakonec přišli. Od našeho bratra faráře jsme se 

opět dozvěděli mnoho zajímavých informací,  které 

můžeme zúročit ve svém životě. Na skupině se nejen 

modlíme, zpíváme nebo čteme biblické texty, ale taky 

se učíme angličtinu. Biblické texty si překládáme 

z angličtiny do češtiny. 

Momentálně se více věnujeme anglickému jazyku, 

a to z toho důvodu, že několik lidí ze skupiny letos 

budou maturovat z angličtiny. Ovšem tato řeč se hodí 

nejen studentům ve školách, ale i lidem, kteří ji 

používají v práci. Tak trávíme čas na setkání mládeže, 

který máme dvakrát do měsíce. 

Jinak jsme rádi, že jsme toto nelehké období přečkali 

v pořádku a ve zdraví. 

Lenka Kondorová 

Vodácká výprava na řece Otavě 2020 

Tradiční červencová vodácká plavba letos připadla na 

víkend 12. až 14. června. Předpověď počasí sice 

hrozila bouřkami, ale zatímco kolem bylo spousta 

bleskových záplav, my jsme si celou sobotu užívali 

sluníčka, krásné přírody a dobrovolných či 

nedobrovolných koupelí ve studené řece. Stihli jsme 

i večerní táborák; krátká, ale intenzivní průtrž mračen 

nás zastihla už ve spacácích ve stanech. 

Druhého dne ještě více hrozilo, že nás zastihnou 

bouře, proto jsme nakonec původně plánovanou trasu 

zkrátili. Každopádně všech osm modrých lodí doplulo 

do cíle. Kdo nebyl, hodně prohloupil. Vodáctví zdar 

a díky Kamile za organizaci! 

Ester a Petr Chytilovi 

Připravované akce 

V neděli 21. června bude dětská bohoslužba, 

kázáním poslouží bratr Miloš Feller. Po bohoslužbě 

proběhne školení ohledně bezpečnosti. Bratr Jiří 

Tučan seznámí s krizovým plánem všechny členy, 

kteří pravidelně docházejí do sboru. 

Ve středu 1. července v 17 hodin proběhne 

ekumenická bohoslužba k památce M. J. Husa, 

Kázáním poslouží bratr E. Charikov, kazatel Církve 

bez hranic, zazpívají Hana a Jaroslav Trejbalovi. 

V neděli 6. července bude od 15 hod. tradiční 

bohoslužba k výročí M. J. Husa v Betlémské kapli. 
(Přímý přenos bude na ČT2 a Čro Vltava.) 

Na dny 27.–29. srpna se připravuje sjezd Berounky – 

podrobnosti u sestry Kamily Krucké. 

V neděli 6. září přijmou požehnání do nového 

školního roku žáci, studenti, učitelé a další, kteří 

pracují s dětmi. 

V týdnu 14.–18. září domlouváme přednášku bratra 

Radka Hejreta o Izraeli, podrobnosti budou 

upřesněny. 

V sobotu 19. září se koná celocírkevní sněm s volbou 

patriarchy.  

Společná sborová dovolená 

proběhne od pátku 24. do pátku 31. července 2020 

v penzionu Vápenka, Horní Albeřice, Krkonoše. 

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. 

Téma Ovoce Ducha svatého a skutky lidské svévole 

(Ga 5, 19–22) 

Pravidelná setkání o prázdninách 

neděle:  8:15 modlitební skupina 

9:00 bohoslužba 

středa: 16:00 sdílení, modlitby, 

zamyšlení nad biblickým slovem 

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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