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Milí přátelé, v  prvním letošním vydání jsem psala, že 

se těšíme na to, co nám Pán Bůh připravil. Ať už to 

bude radostné, nebo smutné, že On je s námi a že nás 

vším provede. Netušila jsem, jak vážné bude to, co pak 

přišlo v únoru. Válečné běsnění na Ukrajině, prchající 

ženy, děti, unavení obětavě pomáhající 

dobrovolníci… Naší reakci na tyto události se věnuje 

i úvodní kázání sestry Ivany Doubravové. Díky za 

Boží věrnost, za spolehnutí, že On nedopustí nic, co 

bychom nezvládli, a z každé situace dává východisko. 

V dnešním zpravodaji bychom opět chtěli informovat 

o životě sboru. Prožili jsme týden, kdy jsme si 

připomínali 80. výročí kladenských transportů 

židovských spoluobčanů do Terezína. Proběhlo 

výroční shromáždění naší náboženské obce, na kterém 

jsme znovu zvolili stávající členy rady starších. 

Děkujeme jim za jejich službu a vyprošujeme 

požehnání do dalších šesti let . 

Pokračujeme také v anketě k otázkám z adventního 

soustředění, které jsou důležité pro budování 

společenství, a prosíme i další členy sboru, aby se nad 

nimi zamysleli a napsali nám: Co očekávám od sboru? 

Co si myslím, že sbor očekává ode mě? Co mohu 

nabídnout?  

Dotazujme se Hospodina, dokud je 

možno ho najít 

Texty: Iz 55, 6–9; 1 K 10, 1–13; L 13, 1–9 

Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: 

nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou 

byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám 

připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli 

obstát. Tato slova píše apoštol Pavel, který sám 

mnohými zkouškami prošel, nejen korintským 

křesťanům 1. století po Kristu, ale i nám, kteří 

společně slavíme dnešní bohoslužbu. Můžeme si říci, 

díky Bohu, že neprocházíme takovými zkouškami 

a ohrožením jako mnozí, kteří prchají v současné 

chvíli ze svých domovů a nevědí, co je čeká. Nebo 

naopak zůstávají a brání svou vlast a svobodu a neví, 

zda přežijí, nebo ne. Takových mezních zkoušek jsme 

prozatím ušetřeni. Čeho nejsme ušetřeni, zvláště 

v dnešní době, jsou naopak zprávy o válečných 

hrůzách, utrpení a živelných katastrofách, smrtelných 

nemocích apod. Jen jsme se trochu oklepali z covidu, 

je tu vlna ukrajinských uprchlíků. Tragédie, o nichž 

bychom se dříve vůbec nedověděli, nebo bychom se 

o nich dozvěděli až za několik dnů, týdnů či měsíců, 

na nás útočí dnes a denně díky moderním 

technologiím. Než si stačíme uvědomit a zpracovat 

jednu tragédii, už je tu jiná, ještě horší. 

Jak reagujeme na podobné události? Jsme zhrozeni? 

Snažíme se nějak pomoci, když je to možné? Máme 

strach z toho, co přijde? Bojíme se, že se sami brzy 

staneme aktéry nějaké smutné události? Nebo patříme 

k těm, kteří reagují slovy: „Jak to mohl Bůh 

dopustit?“ „Jak to mohli lidé (vládní představitelé aj.) 

dopustit?“ Anebo už jsme přesycení a unavení vším 

tím zlem kolem nás a přestáváme se zajímat. Vždyť už 

je toho tolik a lidé jsou pořád stejní, stejně 

nepoučitelní. Koneckonců si lidé za to, co se jim děje, 

často můžou vlastně sami tím, jací jsou, jak se k sobě 

navzájem chovají. 

Jednou ze zásadních událostí, která může proměnit náš 

pohled na sebe sama, na život, který žijeme, je setkání 

se smrtí. Upozorňuje nás, že náš čas je limitovaný. 

Doba covidová i dnešní situace jasně ukazuje, že smrt 

není něco vzdáleného, ale naopak velice reálného, 

blízkého, a týká se každého bez výjimky. Setkání se 

smrtí nás nutí zamyslet se nad vlastním životem. Nad 

jeho smyslem a vyústěním.  

Skupina galilejských poutníků, kterou nechal 

zmasakrovat Pilát v jeruzalémském chrámu během 

přinášení obětí. Mrtví, které zabila nešťastná náhoda 

při pádu věže v Siloe. Covidová úmrtí, mrtví ve 

válečných konfliktech po celém světě, oběti živelných 

katastrof. Často je to nějaký vnější impulz, něco 

nečekaného, co nás vyhodí ze zaběhnutého stereotypu, 

ze zajetých kolejí, a donutí nás zamyslet se nad sebou, 

i když nepotká přímo nás, ale třeba nám blízkého 

člověka. 

Ježíš těm, kdo za ním přicházejí a čekají, jak bude 

reagovat, odpovídá: „Nebudete-li činit pokání, 

všichni právě tak zahynete.“ Berte události, i když se 

třeba netýkají přímo vás, za své. Berte je jako výstrahu 

určenou vám osobně. Jako varování, na které často 

zapomínáme: před Bohem jsme na tom všichni stejně. 

Pavel v listu Římanům píše (Ř 3, 23): Všichni zhřešili 

a jsou daleko od Boží slávy. A (Ř 6, 23): Mzdou 

hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný 

v Kristu Ježíši, našem Pánu. Smrti nikdo z nás 

neunikne, přijde dříve či později. Nicméně Ježíš přišel, 

abychom měli život a měli ho v hojnosti. Na začátku 

i ke konci svého poslání vyzývá: „Čiňte pokání…“  

Ale co je vlastně to pokání? Řecky metanoia – 

obrácení. Proměna myšlení, sebereflexe, tak jako ji 

udělal marnotratný syn z Lukášova podobenství. 

Pochopil ve své bídné situaci svou chybu. Začal 

uvažovat i jednat jinak. Bible to popisuje slovy (L 15, 

17.18–19a): Tu šel do sebe… Vstanu, půjdu k svému 
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otci a řeknu mu: „Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči 

tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem.“ 

Neštěstí a tragédie jsou varovnými cedulemi. 

Upozorňují a ptají se nás: „Neztratil ses Bohu 

z dohledu? Neztratil se mi Bůh z dohledu?“ Je pro tebe 

Ježíš pořád tou cestou, na které společně jdete? 

Pravdou, které věříš a žiješ ji? Má Ježíš své pevné 

místo ve tvém životě? Nevyměnil jsi Ježíšovu pravdu 

za jinou lidskou pravdu? Nenahradil jsi nabídku 

věčného života něčím, co nemá takovou hodnotu? 

Varovným příkladem nám mohou být samotní Izraelci 

putující pouští v Boží blízkosti. Byli vyvoleným 

lidem, a přece byla poušť poseta jejich těly, protože 

většina z nich se Bohu nelíbila, protože to byli 

modláři, smilníci a reptalové. 

A přesto Bůh odpouští mnoho. Ježíš přišel a udělal 

všechno pro naši záchranu. Na nás je, abychom lhůtu, 

kterou zde máme vyměřenu, dobře využili. Nevíme, 

jak bude dlouhá, a i když máme mocného přímluvce, 

Ježíše samotného a Ducha svatého, jednou skončí. 

Nachází Bůh na našem stromu života plody pokání? 

Nebo jsme jako ten neplodný fíkovník, kterému hrozí 

zkáza, aniž si to uvědomujeme? 

Nejen současné události, postní doba, která je již ve 

své polovině, ale i prorok Izajáš nás vybízí: 

„Dotazujte se Hospodina, dokud je možno ho najít, 

volejte ho, dokud je blízko. Svévolník ať opustí svou 

cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; 

nechť se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním, 

k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho.“ 

Poznání toho, jak daleko jsme od Boží slávy, od Boha 

samého, kéž nás vede k pokoře, k touze po záchraně, 

k lítosti. Nikoli k malomyslnosti nebo odmítnutí Boží 

péče. Kéž tím víc, čím víc poznáváme svou malost 

a nedokonalost, toužíme pobývat v blízkosti Boží. 

Obracejme se s důvěrou k nesmírné lásce, milosti 

a odpuštění, které jediné má moc zachránit nám život. 

Amen. 

Ivana Doubravová 20. 3. 2022 

 

Zpráva faráře pro výroční shromáždění 

Milí přátelé v Kristu, příprava zprávy za rok 2021 pro 

výroční shromáždění mi připomíná, že máme za sebou 

další společně prožitý rok jako Boží rodina. Určitě 

jsme zažili spoustu krásných i smutných momentů. 

Pandemie z různých pohledů ovlivnila náš duchovní 

život a nebyl to pro nás rok lehký. Ale jak obstát jako 

křesťan v takových chvílích života, kterých není 

málo? Zde bych mohl zmínit slova apoštola Pavla, 

který píše ve svém listu do Filipi: Nemyslím, že bych 

již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti; běžím však, 

abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus 

Ježíš. Bratří, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to 

mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k 

tomu, co je přede mnou. Fp 3, 12–13 

Ano, nikdo z nás ještě není v cíli, přesně jak psal 

apoštol Pavel, proto máme více usilovat o to, co je 

před námi. Avšak je správné se dívat dopředu 

s optimismem a děkovat Bohu za to, co jsme společně 

s Jeho pomocí dokázali. Především to, že jsme 

překonali těžký čas, který nás donutil přizpůsobit se 

programově, abychom nezůstali pozadu v díle našeho 

Pána. 

Chci proto dnes v rámci této zprávy vám všem 

poděkovat za každé úsilí a pomoc, kterou jste 

prokázali v tomto sboru. Za vaše modlitby, které mě 

a mojí rodině dávají nadále sílu zde sloužit, za vaše 

přátelství a lásku, které mi dávají naději, že spolu 

zvládneme i ty těžké chvíle života. 

A nyní už přejděme k jednotlivým aktivitám našeho 

kladenského společenství během minulého roku. Na 

začátku roku 2021 jsme kvůli pandemii tolik nevěděli, 

jak se vše bude vyvíjet. Stále nás doprovázela 

opatření, která omezovala naše běžná setkání. Avšak 

mohli jsme zorganizovat třeba ekumenickou 

bohoslužbu v rámci Týdne modliteb, připojit se online 

na biblické studium a modlitby. Stejně tak 

i bohoslužby byly omezené počtem účastníků, ale 

proběhly. Je to nepříjemné a stresující, protože člověk 

potřebuje povzbuzení a duchovní podporu slyšet 

"naživo". Od ledna do prosince 2021 jsme proto 

každou neděli měli bohoslužby současně v online 

i offline podobě. U této formy jsme spolu s radou 

starších zajistili, aby každý aspoň měl příležitost se 

zúčastnit života sboru a podílet se na Božím 

požehnání, které nás doprovází pokaždé, když se 

scházíme. 

Mimo jiné jsme obnovili večerní biblické studium, 

tentokrát online, aby se mohli zúčastnit i pracující. 

A dohodli jsme se, že se všichni členové sboru budou 

moci aktivně podílet na přípravě témat. Jsem rád, že 

při bohoslužbách se zjevně zapojují další, aby naše 

bohoslužby byly více různorodé a více obohacující. Je 

vidět, že se mnou často slouží nejen sestra Dana, ale 

také sestra Ivana, Pavla, Zdena a někdy i bratr Samuel.  

Přivítali jsme bratra biskupa, který přijel biřmovat tři 

členy našeho sboru. Bratra Jiřího, sestru Zdenu 

a  sestru Marcelu. Všem přeji, aby nadále dobře 

sloužili na díle Božím a přinesli tím více užitku do 

Božího království.   

Další duchovní programy jako mužská skupinka nebo 

starší mládež pokračovaly online. Více toho, co ještě 

probíhalo, určitě uslyšíme od dalších, kteří slouží 

v našem sboru. 

Jsem velmi vděčný za práci každého z vás a přeji nám 

všem, abychom vytrvali a neochabovali ve víře, 

abychom nezanedbávali svoji účast na díle Božím 

v našem sboru, kam nás Pán Bůh ze své laskavosti 

a moci povolal. Jemu buď sláva a díky za každého 

z vás, kterému smím sloužit. 

Phanuel Osweto  
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Zpráva předsedkyně rady starších 

Milí bratři, milé sestry, minulý rok byl spojený 

s covidem, s nepředvídanostmi, které zasáhly nás, 

naše rodiče, děti a vnoučata. Učíme se, že život 

nemáme pod kontrolou, a zvykáme si na to. Vnímám 

to jako trénink pokory, který nám je, přes všechnu 

náročnost, těžkosti a věci smutné určitým způsobem 

prospěšný. Bůh nás vychovává, učí nás rovnat priority, 

přemýšlet, co je důležité. Všichni jsme si ověřili, jakou 

prioritu dáváme modlitbě, čtení Bible a budování 

společenství Kristova. 

Rada starších pracovala i v těchto podmínkách 

pravidelně a obětavě, za což všem děkuji. Scházeli 

jsme se jednou za dva týdny, často virtuálně, a myslím, 

že by ostatní členové mohli potvrdit, že už jsme často 

bývali dost unavení. Zároveň jsme se vzájemně 

povzbuzovali a podpírali. Bylo to potřeba a bude to 

potřeba i v budoucnu, jak na radě starších, tak v celém 

sboru.  

Doba není lehká a vypadá to, že bude ještě těžší. 

Budeme potřebovat duchovní pevnost, zbudovanost, 

abychom obstáli jako lidé a Boží svědkové. Jsem 

přesvědčená, že bez modlitby, společenství a studia 

Božího slova to nepůjde. Domnívám se, že Bůh nás už 

trochu otužil, abychom zvládli náročnější věci. 

Svět není v pořádku. Svět není ráj. Svět jede podle 

lidské svobodné vůle – a ta je porušená. Je plný závisti, 

násilí, ovládání slabých silnými. Že svět není 

spravedlivý, ale ještě neznamená, že není 

spravedlnost. Že svět není dobrý, laskavý, ohleduplný, 

plný lásky, ještě neznamená, že neexistuje dobrota, 

laskavost, ohleduplnost a láska. A tyto hodnoty se 

projevují ve všech časech, a možná ve zlých ještě více. 

A jim je třeba říct ANO. 

Bůh nás vidí. Myslím, že když se budeme držet Jeho, 

i tím nás provede. Věřím, že vyhrocené situace jsou 

otázkou pro nás: kde stojíme? Věřím, že člověk je 

stvořen pro lásku, pro přátelství, pro spolupráci 

a tvorbu. Ráda bych zmínila dvě nebezpečí, která, jak 

se domnívám, mohou každému z nás i celému sboru 

v této válečné době hrozit. 

Jedno je podlehnutí úzkosti, strachu. Ale my přece 

z Písma VÍME, že to přijde a jak to vše skončí. Možná 

že opravdu žijeme v poslední době. A Boží slovo nás 

mnohokrát nabádá, abychom se nebáli. 

Druhou je podlehnutí nenávisti k těm, kteří páchají 

zlo. Zlu je potřeba se statečně postavit, to určitě, ale 

jestli rozumím hlavnímu poselství křesťanství, když 

nenávidíme, Ďábel se směje. 

Modleme se za ty, kteří jsou vystaveni válce, i za ty, 

kteří jsou postaveni v moci. A dívejme se dobře okolo 

sebe. Věřím, že to, co máme udělat v této době 

konkrétně my, za námi přijde. Tak abychom to 

nepřehlédli. Přeji nám všem hodně Ducha svatého, 

abychom to poznali, i odvahy, abychom to udělali. 

Pavla Vlková 

Zpráva o duchovní péči o děti  

Nedělní skupinky při bohoslužbách 
Vzhledem k přísným pandemickým opatřením se 

v první třetině roku 2021 nedělní péče účastnilo 

mnohem méně dětí než v uplynulých letech. Snažili 

jsme se toto období překlenout formou online 

skupinek, které se konaly jednou za 14 dní s cílem 

udržet děti v kontaktu a připomenout si základní 

biblické příběhy. 

Po dubnovém uvolnění se situace zlepšila, v květnu 

jsme se konečně sešli i k dětské bohoslužbě a v červnu 

k dlouho plánované a několikrát odložené společné 

vycházce. Pěkná společná vycházka se podařila 

i v říjnu pod vedením manželů Rendlových. V neděli 

5. prosince si děti po dětské bohoslužbě užily návštěvu 

Mikuláše s andělem (a myslím, že nejen děti ). 

Při vedení skupinek se střídáme s Evou Bodlákovou, 

Jarmilou Chytilovou, Jitkou Rendlovou a při 

narozeninových skupinkách také se Zdenou 

Chaloupkovou. 

Jakmile to bylo možné, snažili jsme se o návrat do 

původního rytmu roku, na který jsme byli vždy zvyklí: 

dětské skupinky souběžně s nedělními bohoslužbami, 

třetí neděle v měsíci je věnovaná narozeninové oslavě 

a každý druhý měsíc je sloužena dětská bohoslužba. 

V tomto roce se konaly dětské bohoslužby tři, a to 

5/21, 10/21 a 12/21. 

Mladší mládež 

Skupinky mladší mládeže jsou již druhým rokem 

pravidelnou součástí nedělního odpoledne, navštěvuje 

je 5–6 mládežníků ve věku 13–17 let. Scházíme se 

nejen v kostele, ale i venku a v době, kdy jsme se 

nemohli setkávat naživo, probíhaly online.  

Při vedení skupinky se střídají: Kamila Krucká, 

Phanuel Osweto, Zdena Chaloupková, Martina 

Škutová a já. Po rozvolnění se opět začala pravidelně 

scházet dívčí skupinka a jsem ráda, že se občas 

můžeme sejít i v příjemném domácím prostředí 

u našich milých sester – Kamily Krucké nebo Pavly 

Vlkové. 

Navazující péče o děti 

Každý rok se děti mohou těšit na program při letním 

sborovém soustředění. Připravovaly jsme ho společně 

s Katkou Lukavskou a Pavlou Vlkovou, při realizaci 

pomáhali rodiče, prarodiče a tentokrát také 

mládežníci. Letos to bylo biblické putování s Josefem 

„Egyptským“ (podrobně viz zpravodaj Nahoru 

4/2021). Dovolené se účastnilo 22 dětí. 

Akce nejen pro děti: 

4. 6. – 6. 6. první vodácký víkend, sjezd Sázavy 

26. 8. – 28. 8. druhý vodácký víkend, sjezd Ohře 

Vám všem, kteří pomáháte s péčí o naše děti, věnujete 

tomu čas, nemalé úsilí a obětujete i kus svého pohodlí, 

patří velké díky.  

Dana Klozbergová, pastorační asistentka 
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Ze života sboru 

Únor se nesl ve znamení připomínky 80. výročí 

židovských transportů. O všech těchto akcích nám 

napsala sestra Eva Bodláková. V našem sboru jsme se 

připravovali především na Čtení jmen. Uklízel se 

kostel, zpěváci nacvičovali písně, domlouvala se 

vystoupení. Mládež zajišťovala online spojení do 

zahraničí. Ale jinak život ve sboru probíhal jako 

obvykle. 

Třetí neděli v měsíci, 20. února, jsme měli bohoslužbu 

s požehnáním oslavencům, vedl ji bratr farář Phanuel 

Osweto, kázáním posloužila sestra Zdeňka 

Chaloupková. Vzhledem k lepšící se covidové situaci 

jsme opět mohli být k přijímání Večeře Páně 

shromážděni v polokruhu před oltářem. 

Požehnání k narozeninám dostaly sestry Kamila 

a Markéta. 

V sobotu 26. února jsme se rozloučili s bratrem 

Pavlem Pokorným, tatínkem sestry Pavly Vlkové, 

který se dožil požehnaných 84 let a kromě početných 

vnoučat i pravnoučat od starších dětí se stačil dožít 

i svých vlastních kladenských dvou vnoučat Markéty 

a Martiny a dvou pravnoučat Marianky a Aničky. 

O rozloučení je samostatný příspěvek. 

V neděli 27. února byla dětská bohoslužba. Sloužil ji 

bratr farář Phanuel Osweto, kázání pro děti o významu 

přátelství se vzpomínkou na židovské sousedy měla 

sestra Pavla Vlková. Biblické texty četly Ester 

Chytilová a Lucie Lomíčková. 

  

Po skončení bohoslužby 

prezentovala Miriam 

Chytilová svou knížku 

(Ne)obyčejné rostliny, 

kterou jí vydala Brněnská 

diecéze. Jak píše 

v předmluvě bratr biskup 

Dovala: Hledí kolem sebe, 

nechává ve svém srdci 

zaznít píseň života a žasne 

nad přírodou a Božím 

stvořením. 

Nedělní odpoledne bylo věnováno pietní vzpomínce 

na oběti holokaustu z Kladna a okolí se čtením jejich 

jmen. O akci jsou samostatné příspěvky. 

V sobotu 5. března přednášel strhujícím způsobem 

o spiritualitě apoštola Pavla v listu Římanům 

doc. Jiří Beneš, Th.D., vedoucí katedry biblistiky 

a judaistiky HTF UK. Škoda jen, že bylo málo 

posluchačů. Ale téma jsme si podle poznámek 

zopakovali i na další středeční online biblické hodině. 
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V neděli 13. března bylo po bohoslužbě výroční 

shromáždění náboženské obce. Hlavní zprávy jsou 

součástí tohoto Nahoru, ostatní jsou k dispozici ve 

farní kanceláři. 

V neděli 20. března měla kázání sestra Ivana 

Doubravová, přinášíme ho v úvodu tohoto zpravodaje. 

Na konci bohoslužby požehnal bratr farář sestře 

Zuzaně k narozeninám.  

V sobotu 26. března jsme měli opět po čase sborový 

výlet. Za krásného jarního dne jsme šli z Rozdělova 

k Libušínskému jezírku, tam nám přišla naproti sestra 

Pavla Vlková s rodinou. S ní jsme pak došli až do 

Libušína na její zahradu, kde bylo u ohníčku velké 

opékání. O něm nám napsal Petr Chytil. 

Jarmila Chytilová 

Zpráva z aprílového setkání mládeže  

Páteční setkání starší mládeže, které rovněž otevřelo 

dveře novému měsíci, neproběhlo tradičně ve farních 

prostorech, ale v útulném sociálním podniku Kavárna 

Bez Konce. Při sklence jsme sdíleli starosti i radosti 

z uplynulého týdne. Ačkoliv jsme každý se svými 

povinnostmi rozptýlení na různých místech, pozvání 

na drink neodmítneme. Nechť je to naše nová tradice! 

Tak zase příště! 

Petra Tesařová 

Vzpomínka na tatínka 

Milí bratři, milé sestry, 

děkuji vám všem za to, že jste tatínkovi, který v lednu 

zemřel, byli v jeho posledních letech přáteli 

a sourozenci. Doufám, že se s ním zase setkáme ve 

větší pohodě než na téhle zemi, kde to pro něho bylo 

těžké. Díky i za podporu mé péče o něho, za všechna 

ulehčení a spolunesení břemen s touto péčí spojených. 

 

Tátovi 

(Pavel Pokorný, † 15. 1. 2022) 

Četls mi knížky 

a pouštěl desky, 

chodil na procházky, 

ať bylo hezky, 

či v lese bláto. 

Přes všechny chmury, 

co přišly potom, 

úzkosti, výčitky, 

duše své vinění, 

přes černou clonu 

i sebe trýznění 

vzpomínám na to. 

Pavla Vlková 

80. výročí transportů židovských 

spoluobčanů z Kladna 

V únoru letošního roku uplynulo 80 let od vypravení 

dvou transportů občanů židovského původu 

z Kladenska a blízkého okolí. Většina z těchto 1 623 

osob se do svých domovů nikdy nevrátila. Pro náš sbor 

to již tradičně znamená, že tuto událost chceme 

připomenout nejen sobě, ale i celé kladenské 

veřejnosti. Připravili jsme pietní čtení jmen a koncert 

Petry Ernyeiové, který bude v dubnu. 

V letošním roce jsme však již nebyli jediní, kdo toto 

smutné výročí připomínali. Statutární město Kladno 

prostřednictvím paní Mgr. Gabriely Havlůjové 

připravilo opravdu nepřehlédnutelné množství akcí, 

které se k příjemnému překvapení všech těšily 

velkému zájmu kladenské veřejnosti. 
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Dne 22. února, kdy byl vypraven transport Y, se 

konala pietní vzpomínka v místech, odkud židovští 

občané odcházeli k vlaku. Součástí vzpomínky byl 

průvod se svíčkami a odhalení nového památníku na 

zdi plotu rodiny Součkových, kde byla čtena jména 

obětí holokaustu z Kladna, která nahráli herci 

Městského divadla Kladno. 

Ve středu 23. února proběhla v Městské knihovně 

Kladno velmi poutavá beseda s paní RNDr. Michaelou 

Vidlákovou, která i s rodiči přežila nacistické běsnění 

v Terezíně. 

Ve čtvrtek 24. února PaedDr. Irena Veverková křtila 

doplněk ke své již několik let rozebrané knize 

o historii kladenské židovské obce a Židů na 

Kladensku obecně. Současně město Kladno vydalo 

znovu první díl nazvaný Cesta bez návratu. Oba díly 

jsou v naší knihovně a můžete si je rovněž koupit 

v informačním středisku na třídě TGM. 

V pátek 25. února byla komentovaná prohlídka 

židovského hřbitova, který je normálně nepřístupný. 

Zájem byl obrovský, přišlo přes sto lidí. 

V sobotu 26. února pak probíhala vzpomínka na 

kladenské oběti holokaustu v židovské kongregaci 

Beth El ve Fairfieldu v USA. Při této příležitosti 

vzpomínali také na svou cestu do Kladna na konci 

roku 2007. 

V neděli 27. února celý týden vyvrcholil čtením jmen 

obětí z obou kladenských transportů. Naše pozvání 

přijal kantor židovských obcí, pan Michael Foršt, 

který pietní akci zahájil zpěvem žalmu. Po přivítání 

přítomných bratrem farářem přednesla krátké osobní 

slovo členka slánského sboru CČSH, doc. Zuzana 

Jurková. Jména zavražděných četli všichni, kdo o to 

měli zájem: naši hosté, členové našeho sboru, 

předseda kladenské organizace Spolku pro zachování 

odkazu českého odboje i pan Dan Jiránek, který dosud 

na žádném čtení nechyběl a finančně také na tuto akci 

přispěl. Četli jsme 22 archů se jmény uvedenými 

v Terezínské pamětní knize. Samotné čtení trvalo 

zhruba 60 minut. Na závěr zazpíval náš chrámový sbor 

izraelskou hymnu. 

Po skončení se ještě několik účastníků zdrželo, aby se 

s námi osobně seznámili a prohlédli si expozici Tvé 

jméno budu připomínat. Celou událost jsme v reálném 

čase vysílali přes YouTube, aby se jí mohli účastnit 

i zájemci z Fairfieldu a Ellin Yassky, která nyní žije 

v Izraeli. Mnozí o to moc stáli a jsme velmi rádi, že se 

to díky úsilí bratra faráře a Martina Plavce podařilo. 

Záznam je k dispozici na našich webových stránkách 

http://ccshkladno.unas.cz/pietni-vzpominka-na-obeti-

holocaustu-z-kladna-a-okoli-27-2-2022/. 

Město Kladno u této příležitosti připravilo také 

divadelní představení v kině Sokol 16. března 

s názvem Pan Theodor Mundstock a ve spolupráci 

s námi koncert Pocta židovským skladatelům, na 

kterém vystoupí zpěvačka Petra Ernyeiová se svým 

doprovodem. Koncert bude v neděli 24. dubna u nás. 

Na neděli 8. května je naplánovaná instalace 

a odhalení Kamenů zmizelých pro čtyři členy rodiny 

Bondy před jejich obchodem. 

V letošním roce bylo 80. výročí připomenuto v míře 

opravdu nebývalé, z čehož jsme měli velkou radost.  

Eva Bodláková 

Příběh tragédie kladenských Židů 

a jak to pokračovalo a pokračuje… 

Dnes si připomínáme tragédii: 1 500 lidí zemřelo, 

přesněji bylo zabito. Při každém úmrtí se mi naléhavě 

vynořují dvě věci. Jednak to, že se ze světa ztratil 

jeden neopakovatelný vesmír, a svět tak zchudl. A za 

druhé se mi palčivě vyjeví otázka, jestli jsem 

s dotyčným udržovala ty nejlepší vztahy, nebo – 

spirituální terminologií – jestli jsem byla 

důvěryhodným svědkem Boží dobroty. 

Při pomyšlení na nenahraditelné ztráty způsobené 

holokaustem se mi sevře srdce smutkem. Lze si to 

představit podle těch zhruba 10 %, kteří přežili;  mezi 

nimi – spíš namátkou jmenovaní – spisovatelé Arnošt 

Lustig a Norbert Frýd, světoví muzikanti basista Karel 

Berman, cembalistka Zuzana Růžičková, dirigent 

Karel Ančerl, malířka Helga Hošková-Weissová. 

A samozřejmě: svět chudne i ztrátou ne-slavných 

matek a babiček, otců, bratranců a tet…  

Ještě důležitější je to, jak jsme se osvědčili my – Češi, 

ne-židé, křesťané. Většina z nás v té době nežila, a tak 

si můžeme leccos namlouvat nebo se různě omlouvat. 

V každém případě dostupné vzpomínky těch, kteří 

přežili, vypovídají o tom, jak se většinově společnost 

po okupaci od Židů ze strachu převážně odtahovala, 

a jak důležité byly řídké výjimky těch, kdo jim zůstali 

opravdovými přáteli. Mně jako křesťance tu silně 

rezonuje verš z horského kázání, kdy (Žid) Ježíš říká 

svým učedníkům: Blaze těm, kdo jsou pronásledováni 

pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. 

Tedy: chci-li zažít nebeské království (a já věřím, že 

je řeč už o tomto životě, o naší duši), nesmím se bát 

zastat se těch, kdo jsou nespravedlivě pronásledováni 

– i kdybych si vysloužila totéž. Příběh tragédie 

kladenských Židů má ale i druhou kapitolu, dojemnou 

a krásnou. Ta začíná v roce 2006 těžko uvěřitelnou 

synchronicitou. 

http://ccshkladno.unas.cz/pietni-vzpominka-na-obeti-holocaustu-z-kladna-a-okoli-27-2-2022/
http://ccshkladno.unas.cz/pietni-vzpominka-na-obeti-holocaustu-z-kladna-a-okoli-27-2-2022/
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Spolu s Apoštolskou církví pořádá naše církev 

v Kladně konferenci Kořeny víry s hlavním řečníkem 

z Izraele, zpěvem židovských písní a workshopem 

izraelských tanců. Cílem je ukázat na těsnou 

souvislost judaismu a křesťanství, Židů a křesťanů. 

Jen o pár měsíců později přichází „blind letter“ 

z židovské kongregace v americkém Fairfieldu 

(CNT), která má v užívání svitek Tóry z Kladna. 

Autorka dopisu Ellin Yassky chce vědět víc o těch, 

kdo svitek užívali. Začíná extenzivní i intenzivní 

pátrání na obou březích Atlantiku, a o rok později, na 

Vánoce 2007, dojde k nesmírně emocionálnímu 

setkání fairfieldských s kladenskými tady v synagoze. 

Na to setkání vzpomínají účastníci s pohnutím ještě 

o desetiletí později. Mimo jiné stimuluje vznik knihy 

Ireny Veverkové Cesta bez návratu: Kladenská 

židovská obec v letech 1853 až 1942. 

To setkání ovšem není jediné. Ellinino pátrání 

stimulovalo zájem i v Británii, kde je v kongregaci 

v Londýně také torzo jednoho svitku z Kladenska. 

A tak v r. 2009 přijíždí 20členná skupina do Kladna. 

Když dostanou obraz kladenské synagogy s nápisem 

Hluboce litujeme, že jsme své bratry a sestry 

nechránili statečněji, inspiruje to jednoho z členů, 

Michaela Heppnera, k pátrání po české protinacistické 

podpoře Židů. S tím, co zjistil – o prodavačích, 

dávajících Židům maso, lékařích, kteří je i přes zákaz 

ošetřovali, učitelích, kteří tajně vyučovali židovské 

děti… – pak seznamuje svou kongregaci. Opakuje se 

předchozí vzorec: víc a víc se o sobě vzájemně 

dozvídáme a stáváme se přáteli. 

Řada setkání pokračuje. Zatím poslední se koná 

v květnu 2018, kdy sem přijíždí skupina 

z kalifornského Berkeley, opět kongregace užívající 

svitek z Kladenska. Namísto letmé prohlídky budovy 

synagogy tu na ně čekáme s židovskými písničkami, 

anglickým vyprávěním a košer občerstvením. Ke 

konci zpíváme společně, mnozí pláčou. Hosté 

potvrzují, že tento zážitek přeznačil jejich emocionální 

vnímání Evropy: už to není jen „rozvalený hrob jejich 

lidu“. Připomíná mi to verš z 61. kapitoly proroka 

Izajáše, kdy Bůh posílá svého služebníka, aby pozvedl 

truchlící na Sijónu, dal jim místo popela na hlavu 

čelenku, olej veselí místo truchlení, závoj chvály 

místo ducha beznaděje (verš 3). 

Zuzana Jurková 

Sobotní výlet do Libušína 

Na poslední březnovou sobotu sestra Eva naplánovala 

sborový výlet. Dopředu nemohla znát počasí, naštěstí 

vyšlo nádherně a celý den svítilo slunce. Početná 

skupina výletníků, zahrnující rovnoměrně všechny 

ročníky, před desátou vyrazila z Rozdělova do 

Libušína. 

Cesta lesem rychle utíkala v družných rozhovorech, 

takže jsme brzo dosáhli prvního cíle, kterým bylo 

libušínské přírodní koupaliště. Odolali jsme pokušení 

se smočit, voda ještě nebyla prohřátá, ačkoliv teplota 

vzduchu byla přímo letní. 

  

Počkali jsme na sestry Pavlu a Martinu s dětmi, které 

nám šly naproti, a zamířili s nimi k Pavlině domku. 

Hned jsme se pustili do přípravy ohně k opékání 

donesených uzenin. Přišla za námi i starší 

z ubytovaných ukrajinských žen. Po obědě 

a odpočinku se většina výpravy vrátila do Kladna 

autobusem a jen pár vytrvalců se vydalo zpět po svých. 

Za všechny zúčastněné snad mohu říci, že se výlet 

povedl a všichni pookřáli jednak díky pobytu 

v probouzející se jarní přírodě, jednak díky příjemně 

strávenému času ve společenství. 

Petr Chytil 

Anketa 
Co očekávám od sboru? Očekávám a předpokládám 

přijetí, bezpečné místo, kde mohu být sama sebou, 

resp. kde se stávám sama sebou, tím, kým mne chce 

Bůh mít. Jsem moc ráda, že si mě po mém toulání 

a hledání jiných cest přivedl jako ztracenou ovečku 

domů, do svého ovčince. Poznala jsem, že není jiné 

cesty domů než skrze „dveře“ Pána Ježíše. Jak nám 

říká, to je ten dům, který vystavěl, chrám, kterým jsme 

my, kterým je každý v našem sboru, kdo se snaží konat 

Jeho vůli. Každý z nás dostal dar ke společnému 

prospěchu, ke společnému růstu. Jak je psáno: jeden 

ostří tvář druhého (Př 27, 17). Kde jinde se to může 

dít než v bezpečném prostředí? To je pro nás pro 

každého moc důležité, vždyť jsme údy jednoho těla. 

Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady 

uděláme moc . 
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Co si myslím, že sbor očekává ode mě? Myslím, že 

sbor očekává, že budu jeho živou součástí a že se budu 

účastnit podle svých možností všech aktivit. Že budu 

používat duchovní dary, které jsem dostala, ke 

společnému prospěchu a růstu sboru ve víře a lásce 

a že využiju všech svých zkušeností, aby sbor dobře 

fungoval. Že nebudu lenivá a nebudu se vymlouvat na 

své stáří, ale zároveň budu respektovat, že už toho 

nezvládnu tolik jako dřív. 

Co mohu nabídnout? Přijetí, lásku, ovoce Ducha, 

sice ještě nezralé, ale věřím, že už nějaké vyrostlo. 

Modlitby, ucho k naslouchání, objetí. Z praktických 

věcí doufám, že ještě budu moci s Boží pomocí sloužit 

redakcí sborového zpravodaje Nahoru, i když už bych 

ráda hlavní starost o příspěvky někomu předala . Že 

budu moci sloužit podle potřeby při sdílení Božího 

slova, při chvále Jeho jména společným zpěvem 

a modlitbami. K tomu kéž mi pomáhá Duch svatý 

a moji bratři a sestry ve sboru. 

Jarmila Chytilová 

Co očekávám od sboru? Prostředí křesťanské 

vzájemnosti, vlídné přijetí svých mnohdy velmi 

nekonvenčních názorů a pokračování radosti z Božího 

slova. 

Co si myslím, že sbor očekává ode mě? Technická 

řešení při různých potřebách včetně organizace jejich 

provedení, příspěvky k tématům v biblických 

hodinách a skupině mužské a přípravu kostela na 

bohoslužby a jiné akce. 

Co mohu nabídnout? Znalosti z dějin, církevní 

problematiky, objasnění významu slov a událostí 

a podíl na akcích sboru. 

Jiří Tučan 

Probuzený dům 

Za vraty našeho příbytku 

nese se k mému zjitřenému srdci 

zvuk naladěného klavíru 

z bolavých prstů 

vyhnaných válkou až sem 

skrze klávesy 

vykvétá hudba 

line se z pokoje 

kde jsi naposledy vydechl… 

Slyším vrznutí dveří 

vnímám píseň 

i dětský pláč 

pak úzkostí naplněné mámě 

usne v náručí 

tak daleko od domova 

(dům možná už nestojí) 

dítě lepších časů. 

Pavla Vlková 

Pozn. red.: Sestra Pavla k sobě domů přichýlila 

ukrajinskou maminku s dcerou a půlroční vnučkou. 

Připravované akce 

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

Pocta židovským autorům 

Sobota 30. 4. sborový výlet 

Sobota 28. 5. od 14 hod. setkání rodin s dětmi 

Sobota 4. 6. od 14 hod. svatodušní soustředění 

sboru 

Pátek 10. 6. od 19 hod. Noc kostelů   

Víkend 17.–19. 6. vodácká výprava – sjezd Sázavy 

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, navrhujte další! 

Zálohu posílejte na sborový účet 2100242006/2010, 

variabilní symbol 082022 ve výši 500 Kč na osobu, 

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 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 

Velikonoční bohoslužby 

Čt 14. 4. Zelený čtvrtek v 17:30 hod. – sejdeme se 

kolem stolu v Komens kého síni, připomeneme si 

poslední večeři Pána Ježíše 

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

So 16. 4. sederová večeře v 15 hod. ve Slaném  

Ne 17. 4. Hod Boží velikonoční v 10 hod. – 

bohoslužbou oslavíme vzkříšení našeho Pána, po ní 

bude prodloužená, kdy poděkujeme za životy 

narozených v dubnu 

Zpravodaje Nahoru, další zprávy, nedělní kázání, aktuality 

i fotografie naleznete na našem webu 

http://ccshkladno.unas.cz. 
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