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Milí čtenáři, v dnešním vydání si můžete přečíst 

zprávy o životě našeho sboru, které byly připraveny 

pro březnové výroční shromáždění. Věříme, že vás 

potěší, co všechno jsme s Boží pomocí zvládli 

v minulém roce. Zároveň se můžete povzbudit 

i potěšit z několika příspěvků ze života s pandemií. 

Děkujeme všem, kteří tak reagovali na výzvu sestry 

Pavly a odvážili se sdílet, jak prožívají tyto nelehké 

časy. Doufáme, že je další odvážlivci budou 

následovat, a tak obohatí svou zkušeností i nás a naše 

čtenáře. 

Přijměme nejen dnes slova naděje 

kázání na Hod Boží velikonoční 

Texty: Sk 10, 34–43; 1 K 15; 1–4; J 20, 1–18 

Milé sestry a milí bratři, v našem životě se střídají 

chvíle radostné s chvílemi, kdy bychom sami sebe 

nejradši neviděli. Vyhnuli se temným obdobím, která 

jsou v jistém smyslu zkouškou, ale hlavně 

nevyhnutelnou součástí našeho bytí. Temná životní 

období mají různé příčiny. Mohou přijít jako odpověď 

na naše vlastní selhání, mohou být důsledkem 

nenaplněných či přehnaných očekávání, zklamání 

z lidí či událostí kolem nás, mohou nastat v důsledku 

ztráty někoho, koho jsme milovali. Důvody jsou 

zkrátka různé.  

Co vnímám jako důležité pro to, aby člověk taková 

temná období prošel a přežil, 

je hlavně ochota jimi chtít 

projít, přijmout je a nesnažit se 

rychle vše bolavé vyléčit, 

navzdory času a trpělivosti, 

které každé léčení vyžaduje 

a potřebuje, a také zkusit 

pochopit, proč se nepříjemné 

chvíle či období smutku 

v životě člověka dějí, čeho 

jsou důsledkem. To pochopení 

může přijít později. A co je neméně důležité, neztratit 

při tom všem naději, symbolický plamínek světla. 

V textu o zvěstování vzkříšeného Krista jsme slyšeli 

výpověď o naději. Silnou výpověď o světě lásky, 

naděje a víry. Ale prvotně vidíme lidsky zcela 

pochopitelnou situaci, když někteří pláčou, někteří 

běží a hledají tělo Krista. Byl to jejich učitel, který 

změnil jejich život. Nyní jsou plni beznaděje 

a v  pochybnostech, protože nikdo neví, kam se podělo 

Ježíšovo tělo, co se s ním stalo. A proč se to stalo. 

My dnes slavíme neděli Vzkříšení. Co to znamená 

a s čím to souvisí? Pavel vyjádřil podstatu Kristovy 

smrti takto: Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem 

a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem. 

Myslím, že to nejde vyjádřit podstatně lépe. Ale, milé 

sestry a milí bratři, copak tato slova nejsou také pro 

nás? Copak nás nepronásledují mnohé pochybnosti 

a beznaděje jako ty, kteří hledali Ježíšovo tělo? 

Neklademe si také otázky, na něž marně hledáme 

odpovědi? Osobně musím přiznat, že na začátku mého 

působení jako faráře mě pronásledovaly také určité 

pochybnosti. Ale časem jsem dospěl k tomu, že taková 

je cesta víry. Hledáme-li pro ni jistotu, nenalezneme ji 

u prázdného hrobu, kde bylo pochováno Ježíšovo tělo. 

Nicméně právě tam ta naše víra začíná. Místo, které je 

koncem našeho pozemského života, je začátkem 

pozvání k novému životu.  

Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem, byl 

pohřben a byl vzkříšen třetího dne podle Písem. 

Velikonoční evangelium a víra nás probouzí a zve 

k životu. K tomuto životu, za který jsme zodpovědní, 

ve kterém je mnoho otázek, mnoho pochybností, 

bolesti a trápení. Ale také k novému životu, o němž 

autor Janova Zjevení píše: Hle, příbytek Boží 

uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni 

budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi. 

A setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani 

žalu ani nářku ani bolesti již nebude, neboť co bylo, 

pominulo. 

Přijměme dnes slova naděje: Král slávy znovu žije.  

Díky Jeho zmrtvýchvstání máme víru. A naše víra už 

není jen slovní vyznání, pouhá odpověď na otázku, co 

si myslíme o Boží existenci, o Vzkříšení. Naše víra je 

nyní svědectví o poznání vzkříšeného Pána, který je 

zdrojem stále plynoucí a uzdravující síly a radosti, 

o kterou nás v našem nitru nemůže nikdo a nic 

připravit a nad kterou 

můžeme do konce života 

více a více žasnout 

navzdory všemu.  

Velikonoce, Pesach, to je 

ze všeho nejvíc živé 

svědectví. Je to odpověď na 

to, že existuje lék na každé 

temné období, že existuje 

světlo, které i v té tmě stále 

svítí a tma je nepohltila, tedy nás tou tmou bezpečně 

provede, necháme-li se jím vést. Velikonoce jsou 

svědectvím, že žádná tma netrvá věčně a že Vzkříšení 

se děje i tady a teď. Ve světě víry, naděje a lásky, který 

spoluvytváříme. Víra je něco víc než naše pouhé 
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názory v hlavě. Víra ve Vzkříšení není teorie, kterou 

na místě odříkáme, ale je to závazek. Závazek žít život 

v lásce a udržovat naději. Amen! 

Phanuel Osweto  

 

Zprávy z výročního shromáždění 

Staňme se chválou Boží slávy 

Sestry a bratři, pokaždé když chce člověk ohodnotit 

uplynulou dobu, dívá se na podrobnosti – do aktivit 

a celkového rázu toho, co měl v plánu. Co se mu dařilo 

splnit. Známé přísloví říká: Člověk míní, Pán Bůh 

mění. To poukazuje na omezenost lidského díla 

i plánů. Nejsme pány svého bytí, a co přijde do našich 

životů, ví jen Bůh sám. 

Když jsme se scházeli jako dnes v roce 2019 na 

výročním shromáždění, ve své zprávě jsem hodnotil 

rok 2018 a udělal jsem takový závěr, že jsme měli 

úspěšný rok. Dnes, o dva roky později, když máme 

hodnotit rok 2020, stejný závěr nepřichází v úvahu. 

Vždyť všichni víme, s jakými omezeními jsme tímto 

rokem prošli. 

Stále jsme uprostřed pandemie, která nás tvrdě 

zasáhla, a mnoho slov o této situaci jsme už slyšeli. 

Nezbývá nám nic jiného než upnout naději k Pánu. Pro 

každého z nás je nejčastější otázka: Kdy to skončí? Je 

to otázka, na kterou se těžko najde odpověď. Ale 

každý člověk má neustále možnost hledat posilu 

u Pána Boha, jak čteme u proroka Izajáše 40, 28–29: 

On je Bůh, který není zemdlený, není znavený, jeho 

rozumnost vystihnout nelze. On dává zemdlenému sílu 

a dostatek odvahy bezmocnému. Ano dává nám sílu, 

protože to je to, co nyní nejvíc potřebujeme. Odvahu 

zůstat klidný a silný uprostřed takového období nám 

může zajistit víra v Hospodina. 

Náš sbor i během nouzového stavu nepřestal fungovat 

a jsem rád, že i v této době jsme pořád hledali 

povzbuzení v Božím slově. To nám zajistilo sílu, 

abychom společně mohli získat ujištění, že nás Bůh 

i při nelehkých časech pořád doprovází. 

Rok 2020 přinesl razantní změny do našich životů, 

které nás doposud doprovází. Avšak díky radě starších 

jsme na ty změny reagovali tak, abychom zajistili 

běžný chod našeho sboru. Ze začátku nikdo netušil, 

jak dlouho to bude trvat. Dostali jsme vládní nařízení, 

abychom omezili všechny kontakty až do začátku léta, 

kdy se opět mohly obnovit běžné programy sboru. To 

však trvalo jen do podzimu. 

Až do konce roku jsme se setkávali v omezeném počtu 

a další setkání se postupně přesunula do online 

prostoru. Měl jsem pravidelná modlitební setkání 

s členy rady starších. Částečně probíhaly skupinky, a 

to také přes počítače. Navzdory všemu je to 

vyznavačský čin scházet se, a dokonce slavit svatou 

Večeři Páně. V čase, kdy většina trpí následky této 

pandemie, jako věřící hledáme své místo ve 

společnosti. Jak prokazovat dobrodiní a pomocnou 

ruku, jak utěšovat tam, kde je beznaděj a zoufalství? 

Mnozí už nevidí žádné světlo na konci tunelu, ale my 

se smíme radovat za každý Bohem darovaný den 

a těšit se nadějným pohledem kupředu. Jak čteme 

v Písmu: Vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, 

s pohledem upřeným na Ježíše. (Žd 12, 1b–2) To 

jméno Ježíš znamená Hospodin je spása. Tím je náš 

pohled do budoucnosti předznamenán, a proto nemůže 

být naplněn pesimismem nebo strachem. Budoucnost, 

k níž hledíme, a to i budoucnost našeho sboru, to je 

Kristus, k němuž všechno směřuje, který je počátkem 

i koncem všeho. 

Jaká milost Boží, že jsme směli i my na tohoto Krista 

upnout svoji naději v krizové situaci. Jaká radost, že 

jsme se mohli navzájem podporovat! A Bůh také 

rozhodl, že ti, kteří na Krista upnou svoji naději, 

dostanou podíl na předem daném poslání. Jestliže jsme 

upnuli svou naději na Krista, jestliže jsme se stali 

křesťany, pak máme všichni jedno Boží vůlí předem 

dané společné poslání: Podporovat se navzájem, 

abychom se stali chválou Boží slávy. (Ef 1, 12) 

Když vyjadřujeme pochybnosti o budoucnosti, pak to 

příliš nenasvědčuje tomu, že bychom důvěřovali 

Kristu, který má nad tím vším moc. Ale naděje, 

zakořeněná v Ježíši Kristu, se projeví i ve způsobu 

řeči, myšlení a jednání. Tedy když se těšíme na to, co 

pro nás Kristus přichystal. Když spoléháme na Boží 

dobrou vůli s námi. Když věříme, že má smysl se 

věnovat službě svým bližním, službě ve sboru, službě 

pro Krista. Protože to má budoucnost. 

Stát se chválou jeho slávy – to je poslání, které je nám 

všem určeno. Na tomto poslání se dostalo podílu 

každému z nás, kteří jsme na Krista upnuli svou naději. 

Každý má na tomto poslání svůj podíl. Každý 

vypovídá o Boží slávě svým způsobem. Ale 

dohromady je to nádherný chvalozpěv na Boží slávu. 

Jestliže se do toho zapojíme jako celý sbor, pak 

můžeme cítit vůni Boží slávy. To je mé přání v tomto 

těžkém čase a děkuji vám všem, kteří jste pořád 

v životě našeho sboru pevně zapojeni. Bůh nám žehnej 

a držme se spolu i v roce 2021. 

Phanuel Osweto, duchovní zpráva za rok 2020 

Hospodin nás zná 

Milí bratři, milé sestry, život nám chystá různé 

zkoušky, některé jsou soukromé, některé prožíváme 

v širším měřítku. Dovolím si být osobní. Děkuji radě 

starších i dalším členům sboru, že se mnou byli v době 

zkoušek a podpírali mě modlitbou, účastí i praktickou 

pomocí. 

Život společenství se vloni částečně přesunul do 

virtuální oblasti. Odpadly různé akce jak pro samotné 

společenství, tak zaměřené vně sboru. Jsme vděční za 

to, že mohly v části roku a i nyní mohou probíhat 

bohoslužby s večeří Páně, že jsme měli příležitost být 

spolu na dovolené, že se virtuálně scházíme denně 
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k modlitbám, že probíhají biblické hodiny, setkání 

mládeže, dětí, skupinka mužů i žen. Kladenský sbor 

provázely a ještě budou provázet změny. Pastora sboru 

čekají koncepční rozhodnutí, přemýšlení o dalším 

směrování sboru. A to v době spojené s končící 

službou starších členů sboru, v době koronavirových 

omezení a převzetí slánské farnosti. Prosím o modlitby 

za něj. 

Myslím, že tento čas změn a omezení je velkou 

příležitostí odpovědět si na otázky: Jak to s tebou, 

Bože, mám? Do jaké míry byly můj vztah k tobě 

a příslušnost k církvi dány zvykem? Kudy se ubírá můj 

duchovní život teď? Modlím se? Sám? Ve 

společenství? Jak to vypadá u mě v rodině? Jaké místo 

v mé domácnosti má Bůh? Kolik času, pozornosti mu 

věnuji? Na koho či na co spoléhám? Co očekávám od 

budoucnosti? Jaké hodnoty předávám svým dětem? 

Jaký význam má pro mě příslušnost k Božímu lidu, ke 

společenství? Neberu společenství jako přátelský 

kruh? Potřebuji ho vůbec? 

Hospodin nás zná. Nic před ním nemůžeme hrát. Je to 

hrozné, ale i úlevné. Přeji nám všem, abychom v tomto 

čase přijali Boží pokoj a tento pokoj šířili. Abychom 

byli světlem světa a solí země. Je toho zapotřebí. 

Pavla Vlková, předsedkyně RS, 

zpráva pro výroční shromáždění 

Zpráva o duchovní péči o děti za rok 2020  

Nedělní skupinky při bohoslužbách: 

V roce 2020 se nedělní péče účastnilo méně dětí než 

v loňském roce vzhledem k nastalé pandemii 

a k opatřením, která ji provázela. První čtvrtina roku 

proběhla v podobném duchu jako v uplynulých letech, 

pak jsme museli veškerá setkávání přerušit a vzhledem 

k obavám většiny rodičů menších dětí se navazovalo 

pomalu. V září jsme začali opět jako obvykle, jako 

téma jsme zvolili základní biblické příběhy, skupinky 

jsem převážně vedla já a účastnily se jich děti cca do 

10 let. Pokračovali jsme i s tradicí třetích nedělí 

v měsíci, kdy si děti mohly užít narozeninovou oslavu, 

než naše setkávání přerušila další nepříznivá 

epidemická situace. V uplynulém roce se konaly čtyři 

dětské bohoslužby (2/20, 6/20, 10/20 a 12/20). 

Mladší mládež: 

V tomto roce začalo pravidelné setkávání mládeže ve 

věku cca 12–16 let. Skupinky se konaly každou neděli 

od 17 hodin a v jejich vedení se střídali tito lektoři: 

Kamila Krucká, Phanuel Osweto, Zdena 

Chaloupková, Martina Škutová, Pavla Vlková a já. 

Mládež přijala setkávání velmi dobře a myslím si, že 

užitek a radost přináší nejen jim, ale i nám lektorům. 

V době, kdy nemohla probíhat osobní setkání, jsme 

pokračovali v pravidelném setkávání po Skypu. 

Jednu sobotu v měsíci se scházela dívčí skupinka, ale 

v době virtuálního setkávání se spojila se skupinkou 

mladší mládeže. 

Navazující péče o děti: 

Významnou součástí péče o děti v našem sboru je 

dětský program při letní sborové dovolené. 

Ten jsme připravovaly společně s Katkou Lukavskou 

a k přípravě jsme i tentokrát přizvaly rodiče a dále 

ochotníky z řad prarodičů. Dětský program tematicky 

kopíroval program dospělých a děti se postupně 

seznamovaly s ovocem Ducha svatého (podrobně viz 

zpravodaj Nahoru 3/2020). Dovolené se účastnilo 

21 dětí. 

Akce nejen pro děti: 

12. 6. – 14. 6. první vodácký víkend, sjezd Otavy 

27. 8. – 29. 8. druhý vodácký víkend, sjezd Berounky 

6. 12. po bohoslužbě přišel za dětmi Mikuláš  

Děkuji vám všem, kteří se spolupodílíte na péči o děti 

a věnujete tomu nemalé úsilí a značnou část svého 

volného času. Kéž nám Hospodin při naší práci 

i nadále žehná! 

Dana Klozbergová, pastorační asistentka 

 

Ze života s pandemií 

Výzva rady starších: 

Milí bratři a sestry, pokoj Vám. 

Ráda bych Vás všechny požádala o laskavost 

a spolupráci. Leží mi na srdci budování společenství, 

kterému zrovna tahle doba moc nepřeje. Snažíme se 

čelit separaci každodenními virtuálními setkáváními 

a společnými modlitbami večer v sedm hodin. Také 

jsme vám ostatním, které tam nevidíváme, podle 

společné domluvy připravili naše svědectví, které jste 

si mohli přečíst v minulém Nahoru. To opět obětavě 

připravila Jarmila. 

Rádi bychom věděli, jak tuto dobu prožíváte Vy, a rádi 

bychom také upevnili vazby, které mezi sebou máme, 

protože věříme, že Duch je zaslíben společenství. 

Naším záměrem je také naplnit Vašimi svědectvími 

další sborové číslo Nahoru, pro povzbuzení a potěšení 

všech. Prosím Vás proto jménem Phanuela, svým 

i celé rady starších o krátké příspěvky, jak se máte, co 

prožíváte a co Vám pomáhá tuhle náročnou dobu 

zvládnout, případně zda a jak potřebujete pomoci. 

Myslím, že dva týdny jsou pro zpracování příspěvku 

tak akorát . 

S požehnáním a přáním všeho dobrého 

Pavla Vlková 

Katka 

Ahoj a díky za tenhle email a výzvu ! 

Chtěla jsem původně napsat krátkou odpověď v tom 

smyslu, že připravím krátký příspěvek. Nakonec ale 

ho raději napíšu hned. 
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Děkuju, že na nás myslíte! Udělalo mi to radost a je to 

pro mě oporou. My jsme celkem v pořádku, až na 

neskutečné vytížení a únavu spojené s tím, že už 

dlouho je naše práce přesunutá do online prostředí. 

Už předtím jsme trávili s počítačem hodně času 

(příprava prezentací, počítání v excelu a ve 

statistických programech, psaní článků), teď i online 

učíme, nahráváme videa, připravujeme e-learning, 

scházíme se s kolegy na online meetinzích, účastníme 

se online porad a online konferencí a online 

webinářů…  Tedy můj běžný den vypadá tak, že 

ráno počítač zapnu a večer od něj odcházím. Do 

čehokoliv (dalšího), co mám dělat na počítači / 

v mobilu / jiné obrazovce se musím už strašně nutit. 

Nechci si ale stěžovat. Je to náročnější, ale věříme, že 

toto období nějak přestojíme a/nebo že se celá naše 

pracovní sféra zvládne adaptovat. Navíc si dobře 

uvědomujeme, že proti tomu, co prožívají mnozí jiní, 

jsou naše starosti malicherné. Mám radost ze čtvrteční 

dětské online skupinky, děti byly nadšené . Mrzí mě, 

že nemohla proběhnout ta procházka, to by byla 

krása… 

Mějte se hezky a držte se! 

Káťa Lukavská 

Jitka 

Milé sestry a bratři, těší mne, když vidím, jak se v té 

současné nepříznivé době navzájem podporujete 

a sdílíte a myslíte na druhé. Někteří se momentálně cítí 

sami, trápí je nemoc nebo jiné starosti a někteří zas 

naopak nevědí, co dřív. Píši do Nahoru poprvé, prosba 

Pavly a Phanuela o sdílení svých pocitů, dojmů 

a podpory mne k tomu přiměla a děkuji za tu výzvu. 

Jen v krátkosti, jak to tedy zvládám já a moje rodina. 

Už několik dní přemýšlím, co napsat, a vidím, že mé 

pocity jsou každý den jiné, míra optimismu větší či 

menší, podle toho, jak se vyspím (někdy holt blbě ), 

kolik mám práce (naštěstí práci mám, i když jí teď 

bylo dost) a energie, jak to zvládám s dětmi, jaké 

zprávy se dovídám z okolí a co nás čeká. Mám to 

stejně jako většina rodičů, kteří musí najednou 

zastávat více rolí (odvést pracovní výkon, být učitelem 

i družinářkou, suplovat kamarády a podobně) a někdy 

toho mají po krk. Naštěstí mám víru a oporu v Pánu 

Ježíši a zdraví jakžtakž slouží i po prodělaném 

koronaviru. 

Přiznám se, že mne nejvíce duchovně nabíjí, když 

přijdu na bohoslužby osobně, když vás vidím…, a také 

každodenní procházky do lesa s dětmi, kdy můžu na 

chvíli vypnout hlavu, případně je využívám 

k hovorům s rodinou, která mi chybí, nebo s přáteli, 

kteří potřebují povzbudit. Virtuální setkání nebo 

online bohoslužby mi připadají jako skvělá možnost, 

i když nenahrazují osobní kontakt. Na večerní 

virtuální setkání však energii a kapacitu nemám, vždy 

se těším, až budu moci vypnout po celém dni počítač, 

nebo ho naopak musím zapnout a dohnat práci. Ale 

jsem moc ráda, že i děti teď mají možnost se pozdravit 

alespoň online.  

Věřím, že s pomocí Boží tuto dobu překonáme, 

budeme se moci opět setkávat osobně, a kéž si z toho 

vezmeme, ať už jako společnost, nebo každý sám, 

i nějaké poučení, na čem skutečně v životě záleží. 

Vše dobré přeje 

Jitka Rendlová 

Zdeňka 

Zdravím Vás všechny v této prazvláštní době 

a zároveň doufám, že se snad již brzy budeme moci 

setkat na živo. Jestli mi něco na této době nevyhovuje, 

pak je to omezení kontaktů na minimum a na 

virtuální prostředí. Na podávání loktů místo ruky jsem 

si sice zvykla, ale chybí mi jen tak posedět s přáteli, 

s kamarády, a chybí mi i návštěvy domovů pro seniory 

a postižené, které jsme s kamarádkou a našimi psy 

pravidelně navštěvovali. I tak se ale snažím nacházet 

i na této době každý den něco hezkého, raduji se 

z probouzejícího se jara, z procházek, z rodiny, těším 

se na nedělní bohoslužby, kde se alespoň chvilku 

můžeme vidět. A když se tak někdy toulám se svými 

psy probouzející se přírodou, říkám si, jaké štěstí 

máme, že můžeme všude a vždy chodit s Bohem. 

Zdeňka Chaloupková 

Zuzana 

Jak prožíváme aktuální dobu my?  

Velice Všem děkuji za Vaše sdílení, jelikož na Vás 

často myslívám, ale nemám o Vás žádné zprávy. 

Bohužel nejsem schopná se online připojovat. Doba je 

bláznivá! Pro mě na jednu stranu nudná, plná zákazů 

a příkazů, kdy musí máma sama neustále zabavovat 

dítě, ale na druhou stranu velice hektická v roli 

zdravotníka. Paradoxem je, že manžel přišel kvůli 

covidu o práci, naopak já jí mám mnoho. Myslím, že 

když člověk může alespoň trochu pomoci, musí to 

zkusit. A řekla bych, že nás to doma ještě více spojuje. 

Co nám už však velice chybí, je setkávání – s Vámi, 

přáteli i rodinami, za kterými nemůžeme. To nás trápí 

určitě všechny. Ale co je hlavní, a za to pořád děkuju 

Bohu, že jsme zdraví. Modlím se za všechny a už se 

nemůžu dočkat setkání. 

Zuzana Okonji 

Vilma 

Bratři a sestry, covid je jistě nebezpečná nákaza pro 

všechny lidi, i pro věřící. Vždy, když mám obavy 

z nákazy, okamžitě se obrátím k Bohu v modlitbě, aby 

mě těch obav zbavil. 

Věřím Pánu, že moje prosby slyší a obavy z mé mysli 

odejme, vyčistí moje nitro a dá klid do mé mysli i duše. 

Prosím také za ostatní věřící, ať tak činí. Jedině Bůh je 
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naše naděje a spása před každou nákazou i neštěstím. 

Nebojme se, modleme se! 

Prosím tedy našeho Pána, ať se nad námi smiluje, 

odejme strach z našeho nitra a dá nám naději, kterou 

rádi přijmeme. Bože, díky!  

Vilma Pokorná 

Hanka a Miloš 

Jsme spolu, i když to jde i nejde, už skoro rok 

nechodíme, kam bychom chtěli, nevidíme tváře 

blízkých. Odezíráme z osvětlené obrazovky, jinak to 

nejde, a přesto jsme spolu. Každý večer si vybavuji 

tváře vás, za které se modlím, a cítím klid, protože 

vím, že nejsem osamocená. Během dne poklízím, 

snažím se rozptýlit rodiče, kteří čím dál více 

zapomínají, ale díky Pánu zdravotně i pro ně těžké 

časy zvládají. 

S Milošem rádi vaříme, stal se z něj mistr polévek. 

Jinak ale většinu dne slyším jeho ťukání do klávesnice 

počítače anebo hovor přes monitor. Ve volných 

chvilkách vyjdeme ven nebo na zahradu a těšíme se, 

že jsme spolu. Radujeme se z dcer i vnoučat, které jsou 

s námi v častém kontaktu. I zeťové projevují 

starostlivost, což nás velmi těší. 

Pravidelně navštěvujeme sbor Na Petynce, kde 

získáváme posilu a radost. Vracím se k již přečteným 

knihám a prožívám je plněji, mám čas. A tak děkuji za 

tuto bolestivou dobu, která nás zpomaluje, zastavuje, 

klade otázky. Díky, Pane, za tvé doprovázení. 

Hana Fellerová 

 

Vláďa 

Při otázce, jaký život chceme žít, si někteří z nás 

představí rodinný dům s velkou, okrasně osázenou 

a udržovanou zahradou. Na stěnách visí všechny vaše 

úspěchy a fotografie vás i slavných lidí, kteří vám 

třesou rukou. Nechybí terasa s barem a výhledem na 

moře, kde se po pláži prochází členové vaší rodiny. 

Nic proti tomu, každému podle jeho představ. Ovšem 

aby se naše představy proměnily v realitu, je potřeba 

mít cíl a nebát se změn. A že těch v poslední době bylo 

moc, že? 

Ještě před rokem bych si neuměl představit, že kvůli 

pandemii koronaviru opustím pracovní kolektiv 

a proměním se v maséra na volné noze. Ba ještě před 

rokem bych se této představě od srdce zasmál. Nyní 

mi to ale přijde normální. Život je holt změna a já dle 

svého nejlepšího vědomí a svědomí této změně kráčím 

naproti. Je mi celkem jedno, co nebo kdo tuto změnu 

způsobil, důležité spíš je, jaký život žiju. A podle mne 

ho žiju dobře. 

Vladimír Kondor 

 

Martina 

Zdravím svou širokou rodinu v tomhle zvláštním čase, 

kdy některé oblasti života posmutněly, zatímco jiné 

zůstávají podivuhodně stejné. Máme se dobře, jsme 

zdraví, děti rostou v radosti a učí se nové věci rychlostí 

změn počasí v dubnu. Chybí mi ale zpěv a hudba 

obecně, příležitostné velkoakce i menší akce, 

prezenční výuka, kostely bez roušek i 3D skupinky, 

návštěvy známých, výlety do zoo a do bazénu, 

společné rodinné nákupy, čajovna s kamarádkou, čas 

na práci do školy, na úklid i čas pro sebe. Ctiborovi 

chybí klid na práci a občasné večery s hamburgerem, 

pivem a kamarády. Mariance chybí školka a je to znát. 

Aničce snad zatím nic nechybí, a pokud přece, tak jen 

na chvíli, protože všechno, co potřebuje, jí prozatím 

můžeme dát my, anebo se pro to doplazí. 

Holky jsou každopádně ztělesněná radost a (jakkoli to 

bude znít jako klišé) učí mě trpělivosti a Ctibor se 

o nás pořád stará, jako by měl kdy odpočívat. Práce do 

školy mě baví a začala jsem číst víc knihy než zprávy. 

Občas pošlu nějakou pomoc zdravotníkům, protože mi 

přijde, že je to hodně potřeba. Doufám, že už si taky 

budou moct trochu oddechnout. 

Taky mi chybí táta a jsem ráda, když vidím mámu 

zrovna veselou. Vidím, že můj příspěvek je takový 

lehce kubistický tok myšlenek, odráží ale hodně věrně 

mé lockdownové rozpoložení. Mějte se krásně, 

myslím na vás všechny! 

Martina Škutová 

Sam 

Nikdy není pozdě zasadit třešeň 

Původně jsem chtěl začít svůj příspěvek výčtem toho, 

jak těžké to bylo za poslední rok. K tomu se ale určitě 

dostanu později . Nedávno jsem četl jednu knihu. 

Nebyla to žádná „těžká literatura“, ale severská 

kriminálka. Nicméně s tou „těžkou literaturou“ by se 

mohla velmi dobře rovnat. Jako jedna z vedlejších 

postav tam vystupovala luteránská farářka. Jednou při 

sezení se jí zeptali, co by udělala, kdyby věděla, že má 

poslední den života. Její odpověď byla překvapující: 

zasadila bych třešeň. 

Určitě ten poslední rok nebyl jednoduchý. Děti jsou 

s malou přestávkou na distanční výuce. A učit se na 

kuchaře na dálku není až tak zábavné. Chybí jim 

kamarádi, koníčky, možnost se setkat s prarodiči či 

jednoduše „někam vypadnout“. My rodiče to také 

nemáme lehké. Eva má dlouhodobé zdravotní 

problémy, a když už se to začalo řešit, tak si zlomila 

ruku. Odešla ze zaměstnání, kde se situace a vztahy 

vyostřily. Já pracuju z domu, kde je plno, a mám tolik 

práce, že někdy nevím, zda je ráno, či večer (to platilo 

hlavně přes zimu). Chybí nám kontakt s přáteli. A tak 

bych mohl pokračovat dále. 
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Avšak za poslední rok jsme jako rodina a manželé 

strávili společný čas jako nikdy dříve předtím. 

Nemusel jsem cestovat (v roce 2019 jsem z důvodu 

práce letěl 19krát do zahraničí a k tomu služební cesty 

autem), ale byl jsem doma pro rodinu. Eva trávila 

a tráví více času se Stelou, např. společně pečou, sází 

jahody nebo, když to bylo možné, vyjely si do Prahy. 

David objevil nové kamarády v místní restauraci 

a pravidelně tam chodí třikrát týdně pomáhat do 

kuchyně (takže se nemusíte bát, když vám něco 

připraví na zub). A naštěstí jsme za celý rok nechytili 

covid. 

Tento příspěvek píšu na Velikonoční neděli (však už 

mi Jarmila dnes ráno připomínala, že je to na poslední 

chvíli před uzávěrkou). Tento příspěvek je i tak trochu 

symbolický, protože jsem dnes odpoledne zasadil 

meruňku, broskvoň a nektarinku na naší zahradě. 

Dnes si připomínáme zmrtvýchvstání Krista. Jan 

Pavel II. jednou řekl: „Moc Kristova kříže a vzkříšení 

je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl 

a musel mít strach.“ A tak bych přál každému z nás, 

aby se nebál v této těžké době „zasadit třešeň“. Stojí 

to za to. A nejsme na to sami. 

Samuel Gallat 

Markéta 

Zdravím všechny z Brna, odkud momentálně nesmím 

vyjet. 😊 Mám se dobře. Jsem od ledna v novém 

spolubydlení, tak si to tu příležitostně vylepšuju 

(kupuju nábytek, maluju, měním koberec, …). 

Pracuju z domova a moje doktorské studium je teď 

spíš samostudium, někdy je pro mě těžké si udržet 

režim a motivaci. 

Lidí se úplně nestraním (covid jsem prodělala a ještě 

bych měla mít imunitu), občas jdu třeba s někým ven, 

učím pár kamarádů na klavír… Ale zároveň využívám 

čas, kdy jsem zavřená, třeba k dočítání dlouho 

odkládaných knížek. 

U husitů se nám už obnovují bohoslužby, tak jsem přes 

Velikonoce chodila normálně do kostela (akorát 

velkopáteční bohoslužbu jsme vyměnili za čtení pašijí 

v přírodě). S několika křesťanskými kamarády máme 

pravidelnou sdílecí a biblickou online skupinku. Je 

skvělé, kolik se toho dá dělat online. I tak se ale těším 

na intenzivnější osobní kontakt, jako určitě vy všichni! 

Markéta Vlková 

Ze života sboru 

Stále trvá nouzový stav, takže bohoslužby se mohou 

konat jen s omezeným počtem účastníků (nyní až 17 

osob). Aby se jich mohli účastnit i další lidé, podařilo 

se již technicky zabezpečit přímý přenos bohoslužby. 

Další aktivity jsou možné jen po internetu. 

První pokusné vysílání bylo v neděli 14. března, kdy 

kázáním posloužila sestra Zdeňka Chaloupková. 

Další neděli 21. března bylo po bohoslužbě výroční 

shromáždění již i s hlasováním online. Díky všem, 

kteří ho zabezpečili ! 

 

Na Květnou neděli 28. března sloužil bratr farář 

Stanislav Jurek poslední bohoslužbu jako farář NO 

Slaný. Původně měla být jen online jako obvykle, 

nicméně nastala změna, byla i „naživo“ s večeří Páně 

přímo ve sboru. 

Za naši obec se při omezené kapacitě zúčastnili bratři 

Phanuel Osweto a Jiří Tučan, kteří poděkovali 

Standovi za službu a předali dopis za sbor, který 

připravila předsedkyně RS sestra Pavla Vlková, 

můžete si ho přečíst dále. Odkaz na zhlédnutí je: 

https://www.facebook.com/1376973366/videos/1021

9901615955586/ 

https://www.facebook.com/1376973366/videos/10219901615955586/
https://www.facebook.com/1376973366/videos/10219901615955586/
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Na Zelený čtvrtek 

1. dubna mladší 

mládež (Anežka, 

Esther, Marian, 

Vítek, Kryštof) 

pod vedením 

Martiny Škutové 

uklidila kostel, 

pomáhal i malý 

Joe. Děkujeme! 

 

 

 

 

Bohoslužba s večeří Páně se pak konala naživo 

i s přímým přenosem. 

 

Na Velký pátek se četly pašije podle Janova evangelia 

opět naživo i s přímým přenosem. 

Také nedělní sváteční bohoslužba s oslavou Kristova 

vzkříšení byla přenášena online. Sloužil ji bratr farář 

Osweto, jeho kázání je v úvodu tohoto Nahoru. 

 

Zpěvem z kůru bohoslužbu obohatily Pavla Vlková, 

Dana Klozbergová a Renata Chytilová, na flétnu je 

doprovodil Kryštof Chytil.  

Jarmila Chytilová 

Pozdrav Standovi 
u příležitosti ukončení 60leté farářské služby 

Milý Stando, 

upřímně Tě zdravíme – my všichni z kladenského 

sboru – v téhle předělové chvíli, kdy nadobro 

odevzdáváš otěže kněžské služby Phanuelovi. 

Není třeba počítat, jak dlouhý čas jsme prožili pod 

Tvým duchovním vedením. U některých to byla 

dlouhá léta Tvé služby, jiní Tě poznali třeba až 

později, jako pastora slánského sboru a účastníka 

letních sborových dovolených. Za ty prvně jmenované 

přijmi srdečné a hluboké díky za nesmazatelnou stopu 

na naší duchovní cestě i v našich životech obecně, za 

všechny pak přání hojného požehnání, zdraví a plnosti 

všeho, co bohatý a dlouhý život s Kristem a milující 

rodinou přináší. 

Dovolím si být osobní. Měla jsem a mám v posledních 

letech příležitost zblízka nahlédnout na obtíže vyššího 

věku. Vnímám toto období jako náročnou zkoušku pro 

každého člověka, která vyžaduje velkou statečnost 

a učí tomu, co by mladý člověk neunesl. Stando, přeji 

Ti moudré, statečné srdce, laskavé okolí a hmatatelnou 

Boží přítomnost v každém okamžiku. Myslím na Tebe 

ve svých modlitbách. 

Ještě jednou přeji za sebe i za celý kladenský sbor 

plnost zdraví a Božího požehnání. 

V Kladně 28. března 2021 

Pavla Vlková 

Zbývá ještě doplnit, že Standa a Zuzka Jurkovi se 

mohou radovat z nového přírůstku do rodiny – 

z vnučky Julinky! Blahopřejeme rodičům 

i prarodičům! 

Julinka 

Jsou okamžiky, na které nezapomenete. Jedenáctého 

března v 11.37 se nám narodila Julie, krásná, zdravá 

holčička plná života. Necelých půl metru a přes 

2,7 kila radosti! Přišla na svět přirozeně, sice po 
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termínu, ale pak to vzala hopem. Ve čtvrtek v osm 

jsem šel pro auto, kolem deváté jsme byli v porodnici 

a ani ne za tři hodiny byla na světě. 

Nejenom my jsme se modlili, aby to takhle dobře 

dopadlo, a Bůh modlitby vyslyšel. Loni jsme pobývali 

jak v Čechách, tak v Belgii, tedy dvou 

nejzamořenějších zemích covidem. Dokonce jsme se 

nevědomky setkali s nakaženými a ani jeden jsme to 

nechytli, což by hlavně pro Jitku v těhotenství 

představovalo hrozbu. Je to zázrak a znovu píšu 

radost! O tu se s vámi chceme podělit a těšíme se, až 

se někdy s naší malou husitkou seznámíte osobně. 

Jitka a Pavel Pánkovi 

Připravované akce 

Národní týden manželství, který bývá v týdnu kolem 

14. února, i Světový den modliteb, který bývá první 

pátek v březnu, jsou posunuty do doby, kdy bude 

možno se scházet. 

Dětská bohoslužba bude 9. května na Svátek 

matek, aby děti mohly předat kytičku maminkám 

(i budoucím) i babičkám. 

Noc kostelů je plánovaná na pátek 28. května. 

 

Voda 

Bude-li to jen trochu možné a otevřou nám kempy, 

uskutečníme letošní vodácké výpravy v následujících 

termínech (jinak se termíny ještě můžou posunout): 

První výprava bude 4.–6. června na Sázavu. 

Splouvat budeme z Kácova přes Rataje do Sázavy. 

V  pátek se jen sejdeme v kempu, na vodu vyrazíme 

v sobotu ráno. 

Druhá výprava bude 26.–28. (ev. i 29.) srpna na 

Ohři, tj. se sejdeme už ve čtvrtek večer a v pátek ráno 

vyrážíme z Tršnic, přes Kynšperk nad Ohří do 

Sokolova, kde bychom v sobotu skončili. Případně, 

pokud bychom chtěli jet déle až do neděle, skončíme 

v Lokti. 

 

Společná sborová dovolená 2021 

Pravidelným účastníkům zaslala sestra Kamila e-mail 

s výzvou k přihlášení a zaplacení zálohy. Své nápady 

na témata dávejte bratru faráři Phanuelovi a sestře 

Pavle Vlkové a nezapomeňte se přihlásit k aktivitě! 

Ahoj všem, sice stále sněží, ale je tu jaro a blíží se 

rozvolňování, a tak doufáme, že léto proběhne 

relativně normálně a vyrazíme na tradiční sborovou 

dovolenou. (Je možné, že se budeme muset podvolit 

nějakému testování a nebudou stačit čestná prohlášení, 

ale to dám včas vědět, co případně bude nutné 

podstoupit.) Prosím tedy o potvrzení Vašeho zájmu 

tím, že zašlete zálohu, stačí 1 000 Kč na osobu – 

zasílejte s poznámkou Dovolená (případně počet lidí), 

a to do konce dubna na účet 2100242006/2010. 

Zároveň neváhejte a pište cokoli, co s dovolenou 

souvisí, třeba i s kým byste rádi sdíleli pokoj (nebo 

s kým rozhodně ne, třeba že chcete klid od dětí, které 

budou ideálně několik pater od vás), dále jaká témata 

byste rádi probírali po večerech nebo s dětmi, kdo se 

čeho s chutí chcete ujmout atd. 

Připomínám, že se jede od pátku 30. 7. do pátku 6. 8. 

do objektu hotelu Myslivna Nedvědice 

https://www.hotelmyslivnanedvedice.cz/  na pomezí 

Vysočiny a Jihomoravského kraje. Ceny za polopenzi 

4 200 Kč dospělí a děti nad 12 let, 2 800 Kč děti 2–12 

let. Mějte se hezky, těším se na shledanou! 

Kamila Krucká 

Pravidelná setkávání v době pandemie: 

Uvádíme současný stav, od 12. dubna se již může 

scházet ve vnitřním prostoru 10 lidí, což umožňuje 

sdílení a modlitby i biblickou hodinu v kostele. 

Ve sboru 
Neděle 9 hod. bohoslužba (max. 17 lidí).  

Online 
Neděle 9 hod. bohoslužba v Kladně 

 14 hod. bohoslužba ve Slaném 

 17 hod. mladší mládež 

19 hod. sdílení a modlitby 

Pondělí 17 hod. mužská skupinka dle domluvy 

 19 hod. sdílení a modlitby 

Úterý 15:30 hod. ženská skupinka 

Středa 16 hod. sdílení a modlitby 

17 hod. biblická hodina 

Čtvrtek 18 hod. menší děti dle domluvy 

19 hod. sdílení a modlitby 

 Pátek 18 starší mládež dle domluvy  

19 hod. sdílení a modlitby 

Sobota 19 hod. sdílení a modlitby 

Toto Nahoru, další zprávy, nedělní kázání, aktuality 

i fotografie naleznete na našem webu 

http://ccshkladno.unas.cz. 
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