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Duchu svatému buď sláva, jenž nám svoje dary dává, 

víru, lásku zapaluje, nadějí nás posiluje. Aleluja! 
Zpěvník CČSH, píseň 126, 3. sloka 

S písní z husitských rorátů a s přáním plnosti Ducha 

svatého všem čtenářům přinášíme nové vydání našeho 

zpravodaje. S radostí ze seslání Ducha svatého, jenž 

nás uschopňuje k tomu, abychom chtěli a dělali to, co 

se líbí Bohu, si připomínáme, co jsme v našem sboru 

prožili a zvládli.  

Kázání bratra faráře Phanuela Osweto nás vybízí, 

abychom se plně otevřeli Duchu svatému. Jeho 

zamyšlení na svatodušním sborovém soustředění nás 

provázelo sedmi dary Ducha svatého a bratr farář 

Stanislav Jurek nám již před časem připravil texty, 

které ukazují působení Ducha svatého. Nuže tedy, 

čtěme a prosme, neboť kdo prosí, dostává… 

Otevřme se Duchu svatému! 
Sestry a bratří, pokoj vám! Po včerejším soustředění 

slavíme dnes svatodušní svátky, svátek narození 

Církve. Když Pán Ježíš nechal učedníky a vystoupil do 

nebes, učedníci si museli zvyknout na život bez něj, 

doposud byl s nimi Ježíš téměř všude. Před 

svatodušními svátky můžeme říct, že každý 

z učedníků věřil a doufal především sám za sebe. 

Neměli žádný společný úkol. Mohli se klidně rozejít 

a každý žít svou vírou po svém. Ale počínaje sesláním 

Ducha svatého je tu něco, co je navzájem spojuje. 

Duch svatý totiž není dán každému zvlášť, ale všem 

společně! Od této chvíle už nemohou jeden bez 

druhého být. Navzájem se potřebují a doplňují.  

Jenže právě církev je něco, co dnes vyvolává mezi 

lidmi spíš nedůvěru. Řada lidí věří v Boha a považuje 

se dokonce za křesťany, ale jen málo z nich se chce 

hlásit a hlásí k církvi. Poměrně často se setkáváme 

s lidmi, kteří nikam do kostela nechodí, ale o Bohu 

a křesťanství toho vědí hodně. Čtou Bibli, modlí se, 

snaží se zachovávat Desatero a pomáhají svým 

bližním. Jejich život má křesťanskou podobu třeba 

někdy ve větší míře než u nás. Ale když přijde řeč na 

členství v církvi, začnou se přiznávat, že oni církev, 

jak se dnes říká, „nemusí“. 

Nás, kteří jsme v církvi a máme ji rádi, to trápí a mrzí. 

Ale v duchu si možná i my klademe otázku: Je vůbec 

nutné sdružovat věřící do nějaké církve? Dále: Je 

vůbec nutné určovat věřícím, čemu mají a nemají 

věřit? Není víra v Boha osobní a soukromá záležitost 

každého? Ježíš přece volal k následování. Mluvil 

o příchodu Božího království, ale neříkal, že máme 

vstoupit do církve. 

Odpověď na tyto otázky nám může nabídnout text, 

který jsme před chvílí četli ze Skutků apoštolů. Čteme 

tu, že když byli učedníci spolu, přišel Duch svatý, poté 

se zrodila křesťanská Církev. 

Ale zrození Církve nebyla žádná pokoutní událost. 

Sběhli se k ní lidé osmnácti národností: Parthové, 

Médové, Peršané, Římané, Elamité, Řekové – celý 

středomořský svět vypočítává Lukáš ve Skutcích 

apoštolů. I dnes, kdy jsme zvyklí myslet mezinárodně, 

mezinárodně obchodovat, i dnes je představa firmy, 

která se hned po svém vzniku uchytila v osmnácti 

státech, velmi impozantní. Hned při zrodu Církve se 

začíná ve světovém formátu. „Muži všech národů pod 

nebem byli při tom,“ říká nám Lukáš.  

Byl seslán Duch svatý. Na všechny učedníky a na 

všechny, kteří jejich působením uvěřili. Na muže 

i ženy, na starce i mladíky, na pány i otroky. Lidé, kteří 

byli svědky tohoto Božího díla, byli ohromeni a divili 

se. Zdálo se jim, že apoštolové byli snad opilí. Apoštol 

Petr v tom však viděl znamení posledních dnů. Naplnil 

se čas i příslib. Přicházejí dny, kdy už nebude jeden 

prorok učit všechny ostatní. Nyní bude znát Boha 

každý. Od nejmenšího do největšího. Bůh přece řekl, 

že své slovo jim napíše přímo do srdce. Vypadá to 

doslova jako náboženská revoluce. Lidé už nejsou 

a nebudou závislí na svých farářích a prorocích. 

Každý bude znát Boha na základě své vlastní 

zkušenosti a víry. Podle toho by se dalo říci, že není 

potřeba mít církev, faráře, kostely. Každý si to zařídí 

s Pánem Bohem pěkně sám. Sám se pokárá, sám si 

odpustí, sám se pochválí, učit bude jen sám sebe 

a hotovo. 

Ale takto to Pán Bůh nechtěl a nedovolil. Protože to 

by měl za chvíli každý svého vlastního boha. Své 

vlastní zákony, svou vlastní pravdu. Každý by chtěl 

mluvit a jednat jménem božím. Každý by si mohl dělat 

a obhájit, co by chtěl. Že to tak v dnešním světě někdy 

vypadá, je mimo jiné způsobeno tím, že lidé neumí 

a nechtějí žít ve společenství, v církvi, v rodině, 

v manželství, každý myslí a jedná jen za sebe. To je 

velký omyl. 

Včera jsme připomněli sedmero darů Ducha svatého 

a také jsme zmínili, že naplnění Duchem svatým 

znamená, že dostaneme vlastní obdarování pro službu 

Pánu. Avšak to neznamená, že dostaneme všechna 

obdarování, ale že každý z nás dostane jen díl. 

Navzájem se potřebujeme a jeden bez druhého se 

neobejdeme. Ale ne tak, že všichni závisí na jednom 

obdarovaném a mimořádném jedinci, ale tak, že každý 

potřebuje každého. 

Naše Církev jako společenství Božího lidu má být 

vedena a obdařena Duchem svatým. Církev, ve které 

se neděje nic pod vedením Ducha, církev, která 
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taktizuje, úřaduje, propaguje víc, než miluje, ta svět 

neobrátí. Církev, která se opírá víc o moc a peníze než 

o Ducha, ta svět neobrátí. Máme o čem rozjímat nad 

narozeninami Církve: Apoštolové byli tenkrát 

pohromadě. Nevymýšleli plány, ale měli se mezi 

sebou rádi. Proto i my se máme otevřít Duchu 

svatému, abychom byli společenstvím Božího lidu, 

které má změnit svět kolem nás. Amen. 

Phanuel Osweto, Hod Boží svatodušní 9. 6. 2019 

 

Duchovní zkušenost nazývaná „křest v Duchu 

svatém“ 

má svá poznávací znamení (zhruba dle Benedicta M. 

Herona: Katolická charizmatická obnova): 

1. nová a větší důvěrnost ve vztahu k Ježíši; 

2. nový dar chvály a díkůčinění; 

3. modlitba snazší, modlitbě více času, žízeň po 

modlitbě; 

4. ožívá bohoslužba a přitahuje; 

5. časté využívání svátosti smíření; 

6. láska k Bibli a její nové otevírání; 

7. umenšení hříchu, odstranění zlozvyků; 

8. schopnost odpuštění; 

9. způsobilost svědčit z křesťanské víry; 

10. posílení existujících a příchod nových darů Ducha. 

 

Souhrny darů Ducha svatého v Písmu:  

Ř 12, 6–8, 1 Kor 12, 4–11, Ef 4,11–13 

Ovoce Ducha svatého  

Ga 5, 22–24  Ovoce Božího Ducha však je láska, 

radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, 

věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon 

neobrací. Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali 

sami sebe se svými vášněmi a sklony. Na rozdíl od 

Ga 5, 19–21 Skutky lidské svévole jsou zřejmé: 

necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, 

čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, 

rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a 

podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, 

kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na 

království Božím. 

Pozastavme se, dokud čas milosti a možnost změny 

trvají, nad výrokem: „… ti, kteří takové věci dělají, 

nebudou mít podíl na království Božím.“ 

Jak se Duch svatý projeví ve tvém životě? 

Z kazatelské přípravy dr. Jiřiny Kubíkové na Hod Boží 

svatodušní: 

Duch svatý nám dává dobré vnuknutí. 

Duch svatý nám zavírá ústa, abychom neřekli to, co 

nemáme. 

Duch svatý nám otvírá ústa, abychom promluvili 

pravé slovo v pravý čas. 

Duch svatý nám dává sílu a odvahu. 

Duch svatý nás potěšuje v žalu a smutku. 

Duch svatý nám brání udělat něco zlého nebo 

hloupého. 

Duch svatý dává život naší církvi – bez Ducha by 

zůstal náš sbor mrtvým prázdným domem. (Tak jako 

je mrtvý člověk bez dechu, bez ducha.) 

Duch svatý nás vede na cestě životem. (Ž 143,10) 

Duch svatý nás uschopňuje svědčit o víře, o Kristu. 

Duch svatý se dotýká našeho svědomí a usvědčuje nás 

z hříchu. 

Co je dílem Ducha svatého v nás? 

Základy víry CČSH, čl. 160: 

Dílem Ducha svatého v nás je, že osvěcuje naši mysl, 

abychom Boží zjevení chápali, otvírá naše srdce, 

abychom je přijali, přivlastňuje nám své dílo smíření 

v Ježíši Kristu, vlévá jeho lásku do našich srdcí, 

spojuje nás v jednotu víry a naděje, proměňuje nás 

pokáním a vírou v dítky Boží, obdařuje nás 

duchovními dary a posílá nás ke službě a svědectví ve 

světě. 

Příspěvky o Duchu svatém pro Nahoru 5/2003 

připravil Stanislav Jurek 

Ze života sboru 

Na sváteční středu 1. května připravila sestra Eva 

Bodláková opět výlet na Louštín, tentokrát nejen pro 

kluky, ale i pro všechny další příznivce. Dodatečně 

jsem poprosila Terezku, aby nám o něm napsala. 

V neděli 12. května byl svátek maminek a zároveň 

naplánovaná dětská bohoslužba. Ta byla proto 

zaměřena hlavně na vztah dětí k maminkám. 

Bohoslužbu vedl bratr farář Phanuel Osweto, kázáním 

posloužila sestra Zdeňka Chaloupková. 
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Sestra Dana Klozbergová připravila s dětmi pro 

maminky překvapení: Menší děti na minulé skupince 

maminky (i jednu babičku) nakreslily, a ony se nyní 

měly na těchto obrázcích poznat.  Větší děti složily 

básničky a maminky se měly poznat podle 

zveršovaného popisu. Zábavy bylo při tom požehnaně. 

Sestra Dana nám o tom napsala samostatný příspěvek. 

Na závěr děti rozdaly všem maminkám  karafiátky. 

V neděli 12. května odpoledne si malé děti hrály 

u prarodičů Lukavských, aby si rodiče mohli užít 

manželské odpoledne u rodičovského páru 

Lukavských. Babičkovských rolí se ujaly sestry Anna, 

Jarmila a Pavla, vydatně pomáhal i strýček Láďa 

s belgickým ovčákem Wrinou. 

 

Síň Komenského byla během dubna brigádně 

vyklizena a firma položila novou podlahu. Další 

etapou brigády bylo škrábání staré omítky 

a malování. O tom nám píše na pokračování bratr Jiří 

Tučan.  

Také letos jsme se zúčastnili celorepublikové akce 

Noc kostelů, která proběhla v pátek 24. května. Měla 

motto: Dáte se do zpěvu jako v noci, kdy se zasvěcuje 

svátek. (Iz 30, 29). Návštěvníky jsme vítali písněmi. 

Měli možnost se připojit nebo si prohlédnout kostel, 

popovídat si, občerstvit se. Někteří z nich to rádi 

využili. 

Při nedělní bohoslužbě 26. května dostali požehnání 

květnoví oslavenci: Miluška, Terezka, Zdeněk, Dana, 

Judith a Jitka. 

 Společně jsme pak slavili při prodloužené v nově 

vymalované Komenského síni (s nově položenou 

podlahou!). 

Děti se přitom na své skupince „dálkově“ účastnily 

akce pražské diecéze naší církve Malování na 

chodníku, letos na téma Noemova archa. A tak se před 

kostelem ocitla loď, zvířata a přes celou šířku ulice 

i barevná duha. 

O víkendu 31. května až 2. června se naši vodáci se 

svými přáteli pod vedením Kamily Krucké a Miloše 
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Fellera vydali na sjezd Otavy. Počasí jim přálo, také 

vody bylo dost. Za krásný pobyt a bezpečnou jízdu 

děkujeme našemu Pánu, za fotografie Petrovi a Renatě 

Chytilovým, Tomáši Lajblovi a Honzovi Pacovskému, 

za článek Pavle Vlkové. 

V sobotu 8. června odpoledne jsme se sešli ke 

svatodušnímu soustředění a společné večeři. 

Nejprve jsme se sdíleli, modlili a zamýšleli nad 

působením Ducha svatého v nás a mezi námi, v našem 

sboru, nad tím, jak využíváme jeho dary. Také jsme 

přemýšleli, jaká témata bychom rádi probírali na letní 

sborové dovolené. 

Potom jsme sešli do Komenského síně a radovali se 

nejen ze společného pobývání a jídla, ale i z pěkného 

prostředí a nového osvětlení. Ke společnému 

nocování se odvážily jen tři dívky (Anežka, Esther 

a Stela), které zůstaly spát naproti kostelu u Kruckých. 

V neděli 9. června jsme slavili Hod Boží svatodušní. 

Kázání bratra faráře Osweta si můžete přečíst v úvodu 

našeho zpravodaje. 

Odpoledne pak proběhly dvě akce. V našem kostele 

koncert duchovní hudby ŽPS Smetana 

a v evangelickém kostele slavnostní bohoslužba 

k 150. výročí první evangelické bohoslužby 

v Kladně. O ní je samostatný příspěvek. 

Neděle 16. května byla opět spojena s požehnáním 

k narozeninám. Mezi červnové (a některé 

červencové) oslavence patřili Stela, Esther, Joseph, 

Zuzanka a Jiří. Společně jsme pak slavili při 

prodloužené. 

Jarmila Chytilová 

VÝMĚNA PODLAHY V KOMENSKÉHO SÍNI 

aneb Dobrá věc se podařila  

V Komenského síni jsme před několika týdny 

dokončili výměnu podlahy a s tím související 

malování a stěhování, podle názvu jedné knihy 

Tolkienovy o hobitech by se to dalo nazvat Cesta tam 

a zase zpátky. Rozhodli jsme se malovat až po 

položení podlahy, což bylo náročnější jak na ochranu 

nové podlahy, tak i na úklid. Nicméně vše se díky 

mnoha členkám a členům našeho sboru podařilo. 

V přípravné fázi všechny majitelky a majitelé zásuvek 

vystěhovali své šuplíky a umožnili tak přestěhování 

„velkého“ nábytku. Vlastní stěhování zajistila 

především mužská síla, po které tak často volá sestra 

Stáňa (jejíž modlitby tak byly praxí vyslyšeny). 

Omezoval nás čas mezi Velikonocemi, které byly letos 

pozdě, a prvním květnovým týdnem, kdy firma pana 

Velíška nastoupila na plac. Druhá fáze tedy připadla 

odborníkům, my jsme jen narychlo museli zajistit 

střídavý, střídavý silný elektrický proud, neboť 

firemním strojům naše jističe dostatek „šťávy“ 

nepopřály. A tak se bratr Jiří musel vrátit (rád) do 

svých mladých časů vojenských, kdy velel kabelové 

spojařské rotě, a s využitím silného jističe v domě 

sestry Kamily propojil kabelem přes ulici oba objekty. 

I sám Josef Švejk by měl radost z naplnění své teze, že 

na vojně nejen člověk zadarmo pozná cizí kraje, ale 

také se naučí prakticky všecko.  

Pak, když podlaha ležela, jsme přistoupili ke škrabání 

zdí. Této části operace se ujal bratr Ríša, a to nejen 

přímou prací, ale i zorganizováním činnosti nás 

ostatních, takže ke konci už uměli škrabat a malovat i 

ti, kdo si mysleli, že to neumějí a nikdy ani umět 

nebudou. Malování bylo nutno ještě jednou opakovat, 

ale i to se povedlo. Pak, sufražetky prominou, 

nastoupily ženy s úklidovými prostředky, aby uvedly 

místnost do stěhovatelného stavu, díky zaslouží 

všechny, pokud něco vyzdvihnout, tak tiché nasazení 

sestry Mirky. Odložené stěhování pak dorazilo 

mužstvo pod vedením Phanuela, který zlákal i několik 

svých studentů. Třešničkou na dortu byla sobota 

8. června, kdy náš příznivec Petr Živný + junior po 

domluvě s bratrem Phanuelem instalovali nové 

osvětlení. 

Takže ještě jednou: Finis coronat opus neboli Konec 

korunuje dílo. 

Jiří Tučan (redakčně kráceno) 
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Výlet na Louštín a do Lužné 
Ve středu 1. května 2019 jsme se vydali na další 

společný výlet. Tentokráte byl určený spíše dětem 

(samozřejmě i jejich příznivcům). Sešli jsme se na 

kladenském vlakovém nádraží v 8:30 a v 8:46 jsme již 

byli na cestě do Řevničova. Na místo jsme dorazili 

zhruba v 9:20. Trasa byla dlouhá 8 km. V polovině 

cesty jsme zakotvili na vrchu Louštín, kde je překrásný 

výhled na křivoklátské lesy. Vrch Louštín je druhým 

nejvyšším vrcholem opukového pohoří Džbán. Je 

jednou z hlavních dominant luženských lesů, které 

jsou součástí křivoklátské oblasti. Dle pověsti kdysi na 

Louštíně stával velmi vysoký statný dub, z jehož 

koruny bylo vidět až na pražské brány a věže. 

V současnosti na vrcholu stojí telekomunikační 

vysílač. V okolí vede několik turistických 

a cykloturistických stezek, Louštín je součástí naučné 

stezky. 

Když jsme vstřebali všechnu tu okolní krásu, posilnili 

se svačinou nebo při opékání buřtů a děti našly poklad, 

pokračovali jsme dále lesem do Lužné na vlak zpět do 

Kladna. Někteří z nás dokonce navštívili místní 

železniční muzeum. Myslím, že jsme všichni pocítili 

přítomnost DUCHA SVATÉHO, který nás po celou 

dobu naší výpravy provázel, neb Bůh je LÁSKA. 

AMEN.  

Tereza Novotná 

Pozn. red.: Fotografie jsou ze zastávky u lesního 

rybníčku, Evo, díky! 

Den matek 
První neděli v květnu jsme se s dětmi sešli k přípravě 

překvapení pro naše maminky a babičky na Den 

matek. Skupinka se rozdělila na dvě podskupiny – 

mladší a starší děti. Mladší děti pracovaly s Katkou 

a Jiřím a měly za úkol nějakým výtvarným způsobem 

ztvárnit svou maminku (kresba, koláž). Káťa 

pomáhala s vizáží a Jiří byl "vlasový specialista" . 

Starší děti se mezitím s mou a Jitčinou pomocí snažily 

vymyslet co nejtrefnější básničku-hádanku. Musím 

napsat, že Anežka pracovala obzvláště usilovně a díky 

ní jsme zvládli mnohem více, než jsem očekávala. 

V onen den D, vlastně den M, děti prezentovaly své 

výtvory a všechny ženy se usilovně snažily rozpoznat 

svůj portrét, případně uhádnout písemné dílko. 

Myslím, že se představení velmi vydařilo a všichni 

jsme se u hádání a pátrání výborně bavili . Vy, co 

jste nebyli, můžete ještě zpětně posoudit … 

Moc ráda o víkendu spí,  

ale na kroužky nás vždycky doprovodí. 

Do práce jezdí na kole, 

dějepis učí ve škole.   (Renata) 

O Esterku se denně stará, 

jednou týdně plakáty vyměňuje, 

i když přísná se zdá, 

v srdci milá je.  (Vilma) 

Pracuje v radě starších, 

vnoučat má dost, 

chodí s nimi na výlety pro radost. 

(Eva B.) 

Nejstarší člen sboru je, 

těžký život měla, 

ale láska v jejím srdci zvítězila. 

(Růženka) 

V cizím jazyku se předměty učí, 

děti své ráda má 

a kuchařka je výborná. (Judith) 

Křesťanské tábory organizuje 

a do noci vzhůru je. 

Tři zlobivé děti má, 

ale přesto je moc miluje. (Kamila) 
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Na internetu se vyzná 

a Facebook dokonce má, 

krásné fotky tam dává, 

přitom o pět vnoučat se stará. (Jarmila) 

Je někdy přísná, 

ale i milá, 

o dvě děti se stará, 

krásně zpívá a je hravá.  (Eva G.) 

Sbor a radu starších vede, 

zpěvem všechny potěšuje. 

S dětmi ráda pracuje, 

láska a soucit v ní je.  (Pavla) 

Dana Klozbergová 

Andrejka je v nebi 

Moji milí, nenadála jsem se, že ty těžké chvíle, které 

jsem prožila v mládí, budu prožívat znovu se svou 

dcerou. Ale život, a to i život sboru, přináší nejen věci 

veselé. Děkujeme vám, že jste byli i v tom smutku 

s Martinou i s naší rodinou, děkujeme za vaši účast, 

útěšná slova a blízkost. Před pár týdny mi Martinka 

poslala básničku pro Andrejku, kterou teď můžete číst 

i vy. Přidávám k ní dvě svoje. Někdy prostě nevíme, 

proč se věci dějí. Modlím se, abychom v takových 

chvílích zvládli spolu s Jóbem vyznat: 

Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě 

spatřil vlastním okem. 

Mater dolorosa 
Bolest ticha 

ticho bolesti 

břemena druhých nésti 

někdy nelze 

 

Andrejce 
Maličká, 

tak krátce uvnitř naše 

bolestně chybíš 

Na viděnou v Nebi – 

Aničko, Andrejko, Evi! 

Pavla Vlková 

 

Modlitba za Andrejku 

Měli jsme Tě chvíli jen, však miluju Tě stejně, 

jako kdyby život Tvůj byl dlouhý obyčejně. 

Jsem tak ráda, Andrejko má, že jsme Tě tu měli, 

budu za to vděčná, věř mi, po svůj život celý. 

Děkuju Ti, velký Bože, za Tvé štědré dary, 

za každého, ať je – či byl – mladý nebo starý, 

za radosti, které s nimi prožívati smíme, 

za smutek, dík němuž co je důležité, víme. 

Komu lze, dej, prosím, poznat bez bolesti, Pane, 

jaký jsi, jak pochopit tvé činy nevídané. 

A těm, kterým bez bolesti dar Tvůj vidět není, 

spatřit ho dej a pak přines klid a potěšení. 

Pomáhej nám milovat tak, jak milovat máme, 

těšit, mít rád, povzbuzovat všechny, které známe, 

pomáhej nám milovat tak, jak milovat chceme 

a pohlaď naši Andrejku, když my už nemůžeme. 

Martina Škutová 

 

Ženská sdílecí skupinka  

Milé sestry, milí bratři, 

v minulém čísle Nahoru jste si mohli přečíst o tom, jak 

funguje mužská sdílecí skupinka. Dnes něco málo o té 

naší ženské. Probíhá obvykle jednou za 14 dní, a to 

v úterý odpoledne (od 15:30). Místo konání se různí 

podle toho, co je právě potřebné a/nebo možné. 

Skupinka bývá někdy v kavárně, někdy v kostele, 

někdy u Kamky, někdy u Martinky, někdy u Zuzky, 

někdy u Katky. Celkově se tedy pohybujeme v docela 

velkém trojúhelníku (Nebušice – Švermov – Přítočno) 

s nejdelší stranou asi 20 km. 

Nejdůležitější však není, kde se scházíme, ale proč. 

I tady je odpovědí více. Jednak sdílíme své radosti, 

starosti, situace, se kterými si nevíme rady, navzájem 

se povzbuzujeme duchovně i lidsky. Taky se ale 

zabýváme naším společenstvím (sborem kladenským 

i slánským), naší církví jako celkem, často i širším 

kontextem našich životů – politikou, historií, 

společností v ČR i za hranicemi. 

Jak před časem výstižně popsala Pavla, naše skupinka 

je tak něco mezi setkáním kámošek u kafe, 

psychoterapeutickou skupinou, biblickou hodinou, 

setkáním rady starších a společenskovědní konferencí 

. 

Především jsme za naši skupinku moc rády a těšíme se 

z toho, že se nám podařilo vytvořit bezpečné 

a otevřené prostředí pro sdílení zkušeností a názorů. 

Zároveň chceme povzbudit nové členky, aby v případě 

zájmu o účast na skupinkách kontaktovaly naši 

koordinátorku Danu (klozda@email.cz). 

Za úterní ženskou skupinku 

Katka Lukavská 

Pozn. red.: Zatím se nepodařilo vyfotit celou 

skupinku, kterou tvoří Dana, Zuzka, Pavla, Martina, 

Kamila a Katka, občas se přidá Eva G., snad příště… 

 

mailto:klozda@email.cz
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Voda 2019 

Ahoj, milí sourozenci, pro někoho je červnová 

vodácká výprava pravidelnou akcí, ne tak pro mě. 

Jsem z rodu těch, které pravověrní vodáci nemají 

v lásce a říkají o nich, že „zahušťují vodu“. 

Kormidlovat neumím, mladá nejsem, na vodě jsem 

byla jednou (a to za mnou tenkrát seděla Kamila, 

nejšikovnější, nejzodpovědnější a nejspolehlivější 

zadák, jakého znám), a co se řízení lodi týká, nemám 

vůbec žádné ambice. Sedím si ve přední části kánoe, 

tupě máchám pádlem a spoléhám na toho za sebou.  

Takže hlavní motivací bylo oddechnout si trochu od 

všedních starostí a „budovat vztahy“ – na vodě i na 

souši. Už před odjezdem jsme si na radě starších řekli, 

že udržíme křesťanský rámec mokré výpravy, 

a pověřili Miloše Fellera, aby to ohlídal. Křesťanské 

modlitební jádro tak tvořili právě Miloš se Zuzkou, 

manželé Pacovských, Chytilovi, Kamča, Terezka 

Novotná, já, případně naši dětští rodinní příslušníci. 

I když se nikdo další aktivně nepřidal (na rozdíl od 

hudebních večerů, rovněž pod vedením Miloše 

s kytarou), všechny večery i rána jsme kromě balení 

a vybalování spacáků a stanů vyplnili i modlitbou 

a čtením z Bible. 

Lodí jelo jedenáct. Vyplouvali jsme po Otavě z kempu 

s vtipným jménem Čepice. Kemp leží poblíž hradu 

Rabí (rozlehlou ruinu osádka našeho vozu – já a mí 

milí přátelé z kroužku renesančních tanců – stihla ještě 

v pátek navštívit), v sobotu jsme se dostali až do 

střelskohoštického kempu, v neděli pak do Strakonic, 

kde jsme jízdu poněkud chaoticky zakončili. 

Způsobily to přívaly různobarevných 

a všudypřítomných rojů mažoretek, potažmo zákazy 

parkování. Takže jsme se bohužel ne se všemi stihli 

rozloučit, což mě dost mrzelo. 

Kladné zážitky podle mého názoru podstatně 

převážily Chytilových rozmoklý chleba, všechny 

převrácené lodě, vykoupané vodáky a dokonce 

i odřené nohy Lucinky a Zuzky Lomíčkových. 

A že byl Bůh s námi, jsem si nejlépe uvědomila ve 

chvíli, kdy se před přídí naší lodi v peřejích ve 

vzdálenosti asi jednoho metru tyčil z vody velký 

balvan – srážka byla nevyhnutelná, fakt se nedalo už 

nic dělat (teda možná dalo, ale nevím co). No 

a najednou, vlivem nějakého menšího, oblého 

a šikovného kamene pod lodí se příď vychýlila vlevo 

tak akorát, aby to „skalisko“ před námi obeplula. Po 

tomto naprosto jasném projevu, že jsme v Božích 

rukou v daleko větším bezpečí, než bychom byli sami 

schopni zajistit, jsem si řekla, že tu vodu bych ráda 

zahušťovala i příštím rokem. 

Moc dík Kamile za bezbřehou obětavost, organizaci 

skupiny, Milošovi za duchovní vedení, večerní 

zpívání, mému zadákovi za to, že mě nevyklopil z lodi, 

Aničce za příjemné pobývání v jednom stanu a všem 

ostatním, zvláště Jiřince Pacovské, za společenství. 

Jestli vás zajímá výška vody a počasí, obojí bylo téměř 

ideální. Prostě letos jsme si to měli užít a odpočinout 

si. Příští rok bude třeba zima, pršet, nevlídno – zkrátka 

skvělá příležitost prověřit charaktery. Tak pojeďte!  

Pavla Vlková 

Vzpomínka za začátek reformačního úsilí 

v Kladně 
V neděli 9. června na Hod Boží svatodušní odpoledne 

nás sesterská Českobratrská církev evangelická 

pozvala na vzpomínkovou oslavu 150. výročí první 

veřejné evangelické bohoslužby v Kladně. Význam 

oslavy podtrhla i přítomnost synodního seniora 

Daniela Ženatého. 

Slavnost začala příchodem na místo, kde stával 

hostinec, ve kterém farář od sv. Klimenta v Praze 

Benjamin Košut vedl první evangelickou mši. Toto 

místo se nachází na rozhraní Zahradní ulice a ulice 

Nad Vápenkami ve starých Kročehlavech a dnes je to 

místo věru nevábné. Poblíž se nachází ilegální skládka 

komunálního odpadu, jehož odstranění brání údajně 

to, že se nalézá na soukromém pozemku. (Tak jsem si 

vzpomněl, jak nás před pár lety leckdo klínoval tím, že 

soukromník je tím nejlepším hospodářem.)  

Po krátkém projevu, společné modlitbě a písni, 

sledované nevlídnými pohledy místního obyvatelstva, 

jsme se odebrali do kostela CČE. 

Cestou jsme řešili, proč zrovna v hospodě. Je to 

podobné jako u tradičních politických stran – hospoda 

se v 19. století ještě nepovažovala za místo podřadné, 

ale za kulturní instituci, kde se tančilo, pořádala se 

hudební a divadelní představení a po ukončení tzv. 

Bachova absolutismu, což byla de facto 
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c. k. normalizace po bouřlivém roce 1848, se 

v hospodách začalo i schůzovat. A také konat práci 

Boží. Prostě česká hospoda tenkrát nebyla ještě 

putykou 5. cenové skupiny, ale dobře vypadající 

budovou, která poskytovala nejen potravinářské, ale 

i kulturní a duchovní služby. Pokud byly podniky 

horší pověsti, říkalo se jim krčmy. 

V kostele pak proběhla evangelická bohoslužba, 

vedená bratrem Ženatým, který ve svém kázání mimo 

jiné vysvětlil problém Babylonské věže. Během 

bohoslužby se podával chléb a víno po evangelickém 

způsobu (tj. skutečný chléb a víno pité z kalicha pro 

všechny přijímající). 

A ještě k historii novodobé reformace na Kladensku. 

Toleranční patent vydal dobrý císař Josef II. v roce 

1781, po něm postupně vznikaly sbory evangelíků, 

které byly ovšem úřady šikanovány. Kostely nesměly 

mít věže a vchody musely vést do vedlejších uliček. 

Leč dějiny šly svou cestou a začátek průmyslové 

revoluce a konec roboty si vynutily spolu se 

stoupajícím občanským sebevědomím postupně 

ústupky. V roce 1869 už byly evangelické sbory ze 

zákona rovnoprávné s katolickými a postupně si 

získávaly další a další členy i na Kladensku. V roce 

1869 proběhla první evangelická bohoslužba nejprve 

v Hřebči a pak i v Kladně, právě ta, kterou jsme 

oslavovali. 

Kladno nemělo ještě evangelickou obec a bylo v rámci 

církve do roku 1872 kazatelskou stanicí, kazatel sem 

zajížděl z Prahy. V roce 1872 byl v důsledku růstu 

počtu členů zřízen filiální sbor pražského sboru Nové 

město (Kliment), který se pak v roce 1912 stal již 

samostatným kladenským sborem. Prvním 

evangelickým farářem byl bratr Stanislav Čapek. 

Dlouholetou farářkou byla nám dobře známá sestra 

Daniela Brodská a od roku 2015 je farářem bratr 

Leonardo Teca z Angoly. Máme tedy v černém Kladně 

dva černé faráře – „západňára“ Teca (Angola) 

a „východňára“ Phanuela Osweta (Keňa).  

Vydařená slavnost měla i ekumenický obsah, hosty 

byli bratr Jiří Neliba z ŘKC a náš Phanuel Osweto. 

Jiří Tučan (redakčně kráceno) 

Odpočívej v pokoji!  
Ve čtvrtek 6. června nás ve věku 84 let opustila naše 

milá sestra Jaroslava Mňuková. Stále se ještě 

pravidelně účastnila bohoslužebného života, budeme 

ji postrádat, ale věříme, že již spočívá v Boží náruči.  

Společná sborová dovolená 
proběhne ve dnech 10.–17. srpna v chatě Jedlová, v 

Deštném v Orlických horách (http://chatajedlova.cz/). 

Na sborovém soustředění jsme domluvili večerní 

programy následovně: 

První dva dny má v režii Slaný a budou se týkat 

teoretických základů křesťanského života (garant je 

Zuzka). 

Další tři dny by se měly týkat křesťanské praxe (jaké 

oblasti praktického křesťanského života nám činí 

problémy – počítáme s kratšími vstupy, není to tak, že 

jedno téma by bylo na celý večer; kdyby ještě někdo 

chtěl, může témata doplnit). 

Návrhy dílčích příspěvků: 

 komunikace s Bohem (Kubrovi); 

 spolehnutí se na Boží vedení (Pavla, Martina); 

 oběť x stanovování hranic druhým; 

 svědectví (jak, komu, kdy), misie; 

 pasivita ve sboru; 

 manželství (Lukavských); 

 (homo)sexualita; 

 poznání vlastního duchovního daru (Phanuel, 

Samuel); 

 proč vázne křesťanská praxe, když "všechno 

víme"; 

 úzkost, strach a boj s ním (Jarmila, Eva). 

Koordinaci témat má na starosti sestra Pavla Vlková, 

hlaste se u ní, kdo byste se chtěl ujmout zatím 

neobsazených námětů.  

Připravované akce 

Ve středu 26. června v 18 hodin proběhne 

ekumenická bohoslužba k památce M. J. Husa, 

tentokrát v kostele ČCE (naproti Bondymu). Kázáním 

poslouží bratr Z. Martasek, CASD. 

Na dny 29.–31. srpna se připravuje sjezd Berounky – 

podrobnosti u sestry Kamily Krucké. 

V neděli 1. září přijmou požehnání do nového 

školního roku žáci, studenti, učitelé a další, kteří 

pracují s dětmi. 

V neděli 15. září v 18 hodin se uskuteční koncert 

skupiny Let´s Go. 

V pátek 25. října od 17 hodin bude bratr Lukáš Bujna 

vyprávět o Izraeli v rámci projektu Podporuji Izrael! 

Přednáška má název Putování Svatou zemí. 

Pravidelná setkání o prázdninách 

neděle:  8:15 modlitební skupina 

9:00 bohoslužba 

středa: 16:45 sdílení, modlitby, 

zamyšlení nad biblickým slovem 

Otevřený kostel 

je k dispozici každou středu od 15 do 16:30 hod. 

Úřední hodiny 

pro vyřízení potřebných záležitostí jsou ve čtvrtek 

od 9 do 11 hod. a ve středu od 15 do 16:30 hod. 

Toto Nahoru, další zprávy, nedělní kázání, aktuality 

i fotografie naleznete na našem webu 

http://ccshkladno.unas.cz. 
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