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Milí čtenáři, prázdniny jsou za námi, začíná nový 

školní rok a s ním i nové události. Minule jsme se těšili 

z určitého rozvolnění pandemických opatření, léto 

jsme prožili v pohodě, ale na jeho konci už na nás 

čekal vykřičník v podobě karantény, ve které se ocitl 

náš bratr farář a spolu s ním celý pedagogický sbor 

gymnázia, kde učí angličtinu. Doufáme, že jeho testy 

na covid-19 budou negativní a bude opět moci naplno 

sloužit ve sboru. 

Přinášíme kázání, které pro nás připravil k přečtení, 

další zprávy ze života sboru a v příloze příspěvky 

k večerním programům na sborové dovolené. 

Kéž nás Pán vede dál cestou víry! 

Žijme Božím slovem 

Kázání čtené při bohoslužbě 30. srpna 2020 

Texty: Jr 20, 7–9; Ř 12, 1–2; Mt 16, 21–24 

Sestry a bratři, 

v našem životě často plánujeme, co budeme dělat. 

Jenže jak říká jedno přísloví: Člověk míní, Pán Bůh 

mění. To je přesně moje zkušenost z tohoto týdne. 

Těšil jsem se na setkání ve společenství sester a bratrů, 

jenže pak jsem se dozvěděl, že musím zůstat několik 

dnů doma v karanténě. Taková zkušenost nám 

ukazuje, že si nikdy nemůžeme být jisti, co nás čeká.  

Někdy se může světu zdát, že církev je jen parta 

zoufalců, kteří v něco věří a snaží se zalíbit Bohu. 

A když věřící člověk sám prochází zkouškami 

a těžkostmi, pak se může zdát jemu i okolí, že o něho 

Bůh nemá zájem. Skutečnost je však poněkud jiná. 

Příběhy, které známe z Bible, dokazují, jak veliký je 

Boží zájem o člověka. Jak velké jsou pro nás Boží 

plány. 

Podívejme se třeba na příběhy, které jsme dnes 

z Písma slyšeli. Ve Starém zákoně Hospodin proroka 

Jeremjáše přesvědčil v okamžiku, když zažíval tíhu 

své služby. Není divu, že se Jeremjáš vzpíral svému 

poslání: měl těžký úkol – ohlašovat násilí a zpustošení, 

které způsobí Babyloňané. Samozřejmě byla taková 

zvěst pro jeho současníky nepříjemná – a potažmo 

i pro samotného proroka. Avšak tak jako při jeho 

povolání, i teď se Hospodin ukazuje jako ten silnější, 

který přesvědčí Jeremjáše, aby přednesl svěřené 

poslání. Slyšíme, že Jeremjáš je přemožen 

Hospodinem. Hospodin jej přemohl, avšak ne jako 

nepřítel, nýbrž jako mocný ochránce a pomocník. On 

je jeho mocný bojovník, který jej ochrání před všemi 

nepřáteli.  

Tento příběh je ohromující a ukazuje nám, že Bůh má 

o lidi veliký zájem. Především o ty, kteří Ho už znají. 

Bůh se chová velmi láskyplně a neustále překvapuje. 

Je tím, kdo se nás zastává a neustále nám dokazuje, že 

jsme pro Něj důležití. Bůh je tím, kdo za nás bojuje. 

Ale potřebuje, abychom Mu důvěřovali a nechali Ho 

bojovat za nás, namísto abychom se vyčerpávali bez 

Boha a bez výsledku. 

V tomto duchu vybízí apoštol Pavel k tomu, aby ten, 

kdo je křesťanem, přinášel sám sebe jako oběť živou. 

V řeckém textu se doslovně říká „přinášejte své tělo” 

– tělo označuje celého člověka v jeho tělesnosti, tj. 

člověka s jeho konkrétními vztahy ke světu. Právě 

díky tělu je člověk schopný vnímat smyslově 

uchopitelný svět a zároveň být jeho součástí. Náš život 

probíhá uprostřed světa a ve světě, kde někdy 

prožíváme nečekané nepříjemnosti. A tento náš život 

se vším, co obnáší, máme Bohu nabídnout. Boží vůle 

je taková, abychom Ho poznali a měli jistotu, že právě 

On při nás stojí.  

Toho si byl Pán Ježíš vědom, když předpovídal své 

utrpení. Nejprve se uvádí, že Ježíš musí jít do 

Jeruzaléma. Sloveso „muset” je v evangeliu často 

synonymem pro Boží vůli – Ježíš musí, protože tak 

Otec ustanovil. A k naplnění tohoto plánu Bůh 

používá konkrétní lidi. Ježíš podstoupí utrpení a smrt, 

ale třetího dne vstane z mrtvých, protože Bůh s Ním 

stojí.  

Ježíšova cesta „kříže” má být také cestou učedníků – 

proto nyní následují slova o učednících. Jsou to slova 

týkající se všech učedníků (nejen apoštolů) – týkají se 

i nás. Jsme opět vyzýváni, jako v dnešním druhém 

textu, tentokrát však, abychom zapřeli sami sebe 

a vzali svůj kříž. Přijmout kříž znamená především 

darovat svůj život a přijmout samotný Kristův úděl.  

Můžeme tedy shrnout, že v zásadě vyjádření „vzít na 

sebe kříž” a „následovat Krista“ jsou významově 

prakticky totožná. A protože se jedná o náročnou cestu 

a nikdy nevíme, co je před námi, je třeba „zapřít sám 

sebe” a spolehnout se na Boží vedení. O tom je víra – 

spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co 

nevidíme. (Žd 11, 1b) O tom je i dnešní kázání – nechat 

se vždy vést Bohem a věřit, že s Jeho pomocí zdoláme 

výzvy života. 

Bratři a sestry, možná si neumíme pamatovat všechno, 

co zrovna slyšíme, ale i tak můžeme Boží slovo mocně 

používat. V první řadě jím sami žijme. V druhé řadě 

jej používejme ve všech oblastech svého života. 

V něm hledejme odpovědi na všechny své otázky. 

Máme úžasného vůdce, Ježíše Krista, který nás vede, 
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který se za nás obětoval a který nám dal tu nejlepší 

výzbroj. Důvěřujme Mu, nechme se Jím vést 

a oslavíme tím Boha, pomůžeme těm kolem nás a sami 

obdržíme mnohé požehnání. Amen. 

S vámi v Duchu 

Váš služebník Phanuel Osweto 

Ze života sboru 

V době covidové se děti nemohly scházet, ale před 

prázdninami ještě měly svou bohoslužbu, která vyšla 

právě na 21. června, tj. třetí červnovou neděli, kdy se 

slaví svátek otců. Kázáním posloužil bratr Miloš 

Feller, který pěkně využil toto téma, aby ukázal dětem 

na našeho Otce v nebesích a na to, že Bůh těm, kteří 

přijali Pána Ježíše a věří v Jeho jméno, dal moc stát se 

Božími dětmi. (J 1, 12) 

Na závěr dostali požehnání červnoví oslavenci Jiří, 

Zuzanka, Matouš, Joseph a Esther. Blahopřejeme! Ale 

společnou oslavu při prodloužené jsme ještě 

uskutečnit nemohli. 

Ve středu 1. července 2020 jsme se sešli na 

ekumenické bohoslužbě k památce M. J. Husa. 

Bohoslužbu sloužili společně bratři faráři kladenských 

církví, písně ze zpěvníku doprovázela na harmonium 

Estherka Osweto, chválicí písně připravila rodina 

Trejbalova. Kázáním posloužil bratr farář Martin 

Chleborád, ŘKC. 

V neděli 5. července jsme se loučili s naším věrným 

bratrem Zdeňkem Kolářským, 

který odchází do pražského 

domova pro seniory. Děkujeme 

za jeho službu, byl i častým 

přispěvatelem do našeho 

zpravodaje.  

Při bohoslužbě 19. července se sboru představili 

snoubenci Veronika 

a Francois Xavier. 

A protože to byla 

třetí neděle 

v měsíci, požehnal 

bratr farář sestrám 

Evě, Stelle a 

Anežce, které v červenci slaví narozeniny. Po 

bohoslužbě jsme se po covidové přestávce opět mohli 

sejít k „prodloužené“. 

Od pátku 24. července do pátku 31. července jsme 

trávili společnou sborovou dovolenou v hotelu 

Vápenka v Horních Albeřicích v Krkonoších. Nedělní 

bohoslužbu 26. července 2020 sloužil bratr farář 

Phanuel Osweto, zároveň se četla i na bohoslužbě 

„ostatku“ v Kladně. Podklady pro večerní programy 

jsou v příloze, o pobytu uvádíme několik příspěvků. 

V neděli 16. srpna sloužila bohoslužbu slova sestra 

Jarmila Chytilová, bratr farář měl dovolenou. Na závěr 

bohoslužby sestra Pavla Vlková, předsedkyně rady 

starších, popřála hojnost Božího požehnání bratru 

Jiřímu a sestrám Věře a Radce, kteří mají narozeniny 

v srpnu. Po bohoslužbě jsme se opět na chvíli sešli na 

„prodloužené“. 
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Od čtvrtka 27. do soboty 29. srpna sjížděli vodáci 

Berounku. O podrobnosti k této akci jsem poprosila 

její organizátorku sestru Kamilu, o doplnění svého 

syna Petra a o zážitky plzeňskou vnučku Miriam, která 

se toho zhostila přímo poeticky . 

V neděli 6. září sloužil bohoslužbu bratr farář Petr 

Vopálka, náš bratr farář byl ještě v karanténě. Do 

nového školního roku přijali požehnání žáci, studenti, 

učitelé a všichni, kdo pracují s dětmi a mládeží. 

Jarmila Chytilová 

Sborová dovolená – výpisky z kroniky 

Pá 24. 7. Stále trvá doba covidová, přijíždíme 

s prohlášením, že nejsme infekční, někteří přihlášení 

svůj pobyt pro jistotu vzdali, ale stejně je nás kolem 

sedmdesáti. Přijíždíme postupně auty či na motorkách, 

parkoviště je malé, parkuje se, kde se dá. Pro večerní 

programy máme téma Ovoce Ducha svatého. Úvod 

k němu připravila Ivana Doubravová, která ale 

onemocněla a nemohla přijet, přečetla ho za ni Zuzka 

Jurková. … Kéž nám Pán pobyt požehná a Duch svatý 

působí, aby v nás Jeho ovoce rostlo. JCH 

So 25. 7. Jak výše zmínila Jarmila, všichni dorazili 

v pořádku. Dokonce i Phanuelův vůz Fabia, který 

v noci sám, zřejmě rozjařen krásnou cestou, dorazil do 

Zdenčina auta poté, co se rozjel z kopce. Bratr Phanuel 

se svěřil, že se mu o tomhle den předtím v noci zdálo. 

Prorocký sen, takové věci se dějí a vše dopadlo vlastně 

dobře, zůstalo jen pár promáčklin. … Po snídani 

a dětské skupince jsme se vypravili na Rýchorskou 

boudu, vzdálenou asi 6 km. Nádherná cesta se vinula 

loukami a lesy. Obloha se pomalu zatáhla, před deštěm 

jsme se schovali v chatě. Přeháňka se přehnala během 

čtvrthodinky, pak jsme se vydali na cestu zpátky. 

Někdo sám, jiný ve skupinkách, které se měnily 

a prolínaly. Po návratu jsem ještě leže v posteli stihl 

zaslechnout, jak si děti užívají trampolíny, pískoviště, 

klouzaček a houpaček a větší kluci fotbálku na hřišti 

nad chatou. … Odpolední šlofíček má své kouzlo. … 

Ivančiných podkladů pro večerní program se bravurně 

ujala Katka Lukavská a provedla nás mnoha podobami 

a projevy největšího ze všeho ovoce Ducha – láskou. 

Zásluhou moderních technologií mohla večerní 

program po telefonu poslouchat i Debora Chytilová 

z lůžka v karlovarské nemocnici. PP 

Ne 26. 7. Phanuel hned na začátku bohoslužeb 

oznamoval, že i církví vybraná čtení na tuto neděli, 

která se připravují několik let dopředu, se obrací 

k ovoci Ducha svatého. … Po bohoslužbě jsme si 

vyběhli pár kiláčků do kopce a pak zase z kopce 

a cestou aplaudovali Tomáši Vlkovi, který se kolem 

nás několikrát prohnal tam a zpět na elektrokole. 

Při večerním programu jsme se bavili o tématu tichost 

(krotkost, pokora, mírnost). Úvodem a biblickými 

verši včetně osobních příkladů provedly Jarmila 

a Zdena. Různé přístupy k tématu se sešly na řešení, 

že získání ovoce Ducha je kombinací práce člověka 

a práce Boha. Snažit se můžeme sami, ale bez Boha 

nám to bude k ničemu. IJ 

Po 27. 7. Po dětské skupince jsme odjeli auty do 

Janských Lázní. Poté se nechali lanovkami vyvézt na 

Černou horu. Zde jsme se nejprve občerstvili, děcka se 

podívala na rozhlednu a vydováděla se v zábavném 

sportovním prostoru. Na zpáteční cestě, která trvala 
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cca 1,5 hod (6,4 km), jsme si užívali nádhernou 

přírodu kol nás, povídali si při chůzi různé historky. 

Až na Mariankovo uklouznutí na rozbahněné louce se 

náš sestup z Černé hory vydařil. 

Při večerním programu nás Pavla upoutala svou 

přednáškou na téma ovoce Ducha svatého – radost. 

Abychom prožívali radost, měli bychom rozvíjet 

osobní vztah s Ježíšem, rozvíjet vděčnost a službu 

druhým. Markéta nám nádherně vylíčila, jak ona 

vnímá ovoce Ducha – pokoj. Obě témata byla pro nás 

velkým přínosem a zamyšlením. Radost Hospodina je 

naše síla! Ovoce Božího Ducha je svědectvím pro 

okolí i pro nás! MB+PK 

Út 28. 7. Nejdelší den týdne začal pro některé už ve 

3.00 ráno, kdy se čtyřčlenná skupinka a dva pejsci 

(těm se moc z postele nechtělo) vypravili z chaty 

pěšky na Sněžku. Kolem páté ráno došla Inka, Tonda, 

Jitka a Pavel na parkoviště u Pomezních bud přesně ve 

chvíli, kdy tam dojížděla auta plná nevyspalých dětí. 

Všichni společně pak zahájili výstup k nejvyššímu 

českému vrcholu (nejvyšší hora na světě, jak to 

popsala Petruška). … Vrchol Sněžky je na české 

bukolické poměry, zvlášť v 7.30 ráno, opravdu 

nezvykle nehostinný. Kostelík, kavárna a poštovna na 

kamenném prostranství byly ještě zavřeny, tak jsme se 

v ostrém větru jen rychle vyfotili a zas uháněli dolů za 

dětmi, které vypadaly, že se ani nezadýchaly. 

Večerní program Zuzky Jurkové na téma trpělivost byl 

asi nejvěrnějším svědectvím o tom, jak je pro nás 

některé ovoce Ducha nepřirozené a těžko dosažitelné 

– ale, jak podotkla Zuzana, bez zásadních výzev, třeba 

v podobě pomalého manžela, bychom ho 

nevypěstovali. Následující diskuze se dotkla 

souvislosti trpělivosti s respektem k druhým i k Bohu, 

tedy vlastně s pokorou. JPJ 

St 29. 7. Probudili jsme se opět do slunného dne 

obklopeni klidem hor. … Zde je několik postřehů 

z výletů. Společným výchozím místem byla Velká 

Úpa. Největší zážitek: Obří důl, cesta lanovkou, 

pozorování krav na louce. Děti se vyřádily na 

Portáškách. Vítek Kr., Anežka, Esterka O., Kamila 

a psík Bella (přestože většina byla den před tím na 

Sněžce) zvolili výstup na Portášky cestou pro nosiče. 

Vilík Kubr (1 a 3/4 roku) ušel společně s Vašíkem 

(3 roky) a Péťou (6 let) několik km. 

Úvod k večernímu programu zajistil Petr Chytil. 

Věrnost je možno chápat i jako stálost, spolehlivost. 

V Novém zákoně je jeden výraz, který se někdy 

překládá jako víra a jindy jako věrnost. 

Noční bojovka umožnila zúčastněným zkusit si 

překonat strach. Tentokrát strach ze tmy. A to jak těm, 

co úkoly plnili – ti byli ve dvojicích – tak těm, co byli 

na stanovištích (ti větší či dospělí) – ovšem ne ve dvou, 

ale sami. Díky Bohu za tento den! VN 

Čt 30. 7. Poslední den naší sborové dovolené se jako 

obvykle nesl v duchu Boží milosti, vzájemné 

sounáležitosti a ochrany, kterou nám náš Pán 

nepřetržitě poskytuje. … I dnes jsme se všichni vydali 

na krátký výlet, během kterého náš zrak vstřebával 

krásy ostatní přírody. Horské ovzduší jsme rovněž 

vstřebávali plnými doušky. … Zhruba v 15.45 měly 

děti druhou skupinku, která byla pro ně v podstatě 

symbolem zakončení zdejšího pobytu. … Následovalo 

předávání diplomů a gratulace oslavencům. … 

Tématem večerního programu bylo sebeovládání, 

které na nás zapůsobilo velmi emotivně a poučně. 

Závěr dne se nesl v duchu převážně českých lidových 

písní za doprovodu zdatného kytaristy našeho bratra 

Miloše Fellera. 

Tato dovolená byla pro nás všechny skutečně velkým 

požehnáním. Naučili jsme se spoustu nových věcí, 

posílili ve víře a získali tzv. nový dech pro budování 

našeho dalšího duchovního života, rozvoje osobnosti, 

vztahu k Bohu… TN 

Pá 31. 7. Krásný týden plný požehnání končí, ale 

pěstování svatodušního ovoce trvá. Otče a Pane, díky 

za vše, co pro nás děláš, a provázej všechny na 

zpáteční cestě. HF 

Z kroniky vybrala a mírně upravila 

Jarmila Chytilová  

Sborová dovolená – péče o děti 

Dětský program letošního sborového soustředění na 

Vápence tematicky kopíroval program dospělých. 

Snažili jsme se představit ovoce Ducha svatého dětem, 

tentokrát hlavně těm „menším“ (do dvanácti let), 

kterých se zúčastnilo deset. Děti se každý den 

seznamovaly s jedním či dvěma ovoci, nejprve 

dopoledne „teoreticky“ a pak v průběhu celého dne (či 

několika dnů) i prakticky, kdy měly zkusit příslušné 

ovoce jako malé stromky vydat. 

Postupně se tak děti během programů seznamovaly 

s láskou (Zuzka Lomíčková), radostí (Rendlovi), 

věrností (Miloš Feller), laskavostí (Lukavských), 

trpělivostí a sebeovládáním (Kubrovi). 

Pro větší děti byla účast nepovinná, ale ocenili jsme, 

že přicházely a zapojovaly se. Odměnou jim snad byla 

(alespoň některým) nadstandardně dobrodružná noční 

bojovka / stezka odvahy .  

Kateřina Lukavská 
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Bojovka o Duchu svatém 

I bojová hra, jíž dětský program dovolené nemůže 

nekončit, odrážela letošní téma, a to ovoce Ducha 

svatého. Hra se odehrávala v nedalekém okolí 

penziónu, v němž jsme byli ubytovaní. Děti měly 

prokázat nejen statečnost (hra byla pozdě večer až 

v počátku noci), šikovnost (lezly po stromech), ale 

i znalost letošního tématu, jemuž se věnovaly při 

každodenních dětských programech. A jak to bylo? 

Měly kupříkladu vyřadit nevhodné ctnosti, jež byly 

zařazeny do výčtu ovoce Ducha svatého, rozluštit 

skryté označení ovoce v rébusu, poznat ze scénky, 

o jakém ovoci Ducha vypráví, či prakticky prokázat 

lásku potřebnému člověku. 

Nebyla by to bojovka, kdyby v sobě nezahrnovala 

i vstup do tajemného až strašidelného místa, v němž 

bylo něco ukryto. Letos posloužil nedaleký lom, místo 

zmizelé pod úrovní terénu a poctivě zarostlé stromy, 

jež svými větvemi tvořily neproniknutelný strop.  

Navíc uvnitř vybíhaly skalní bloky, mnohdy 

rozpukané a rozbrázděné, takže vytvářely tísnivou 

kulisu a zároveň poskytovaly bohatý výběr místa pro 

umístění úkolu. 

Jak vidno, užily si to nejen děti, ale i ti, kteří bojovou 

hru připravovali a zajišťovali její průběh. 

Dlužno dodat, že patřičné rozechvění dostali i ti, kteří 

se v odpoledních hodinách s vidinou ještě vzdáleného 

startu holedbali naprostou statečností, když zazněla 

zpráva, že se na nedaleké pastvině zdržuje docela 

divoký a cholerický býk. 

Nicméně, nikdo ho neviděl, nepotkal se s ním, a to 

bylo jistě dobře. Všechny děti úkoly zvládly 

a vysloužily si i sladkou odměnu. 

Hana Fellerová 

Žijme z ovoce Ducha svatého 

Končí další z našich společných dovolených. Myslím, 

že můžeme s vděčností přiznat, že nám Pán přál nejen 

při výběru témat, ovoce Ducha svatého, ale i v jejich 

zpracování. Slyšeli jsme mnoho hlubokých osobních 

vyznání, svědectví i racionálních závěrů. Za tím vším 

bylo možné tušit výzvy, jež Pavel ve svých listech 

odkazoval jednotlivým obcím. Zamysleme se nyní nad 

některými: 

„Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také 

řídit.“ (Ga 5, 25) nebo „Vy však nejste živi ze své síly, 

ale z moci Ducha, jestliže ve vás Duch přebývá.“ (Ř 8, 

9a). Pavel zde hovoří o zcela nové skutečnosti, 

o možnosti nového života v Duchu. To staré bylo 

pohřbeno s Ježíšem v jeho hrobě, ovšem jeho 

zmrtvýchvstáním a sesláním Ducha svatého je člověku 

nabízena nová existence. Bůh chce v nás tvořit 

působením Ducha svatého, chce nás vést k dobrým 

činům. Pavel ještě dodává: „Žijeme-li v Duchu, pak 

také v Duchu jednejme.“ 

Tuto větu snadno přečteme a snadno zopakujeme, 

v podstatě skrývá poslání Bible, ale naplnit ji, uvést 

v život již není v našich silách, zde můžeme jen prosit. 

Pán Bůh chce, abychom byli jeho, a proto na pomoc 

sesílá Ducha svatého. Jeho působením a výsledky 

takového působení jsme se v tomto týdnu zabývali, 

když jsme probírali jednotlivé duchovní ovoce. Bůh 

však nechce, abychom byli stromy v nějaké uzavřené 

zahradě, i když bychom se prohýbali pod tíhou 

takového ovoce. To by to vlastně ani nešlo, protože 

v takových podmínkách se ovoce nerodí. Máme být 

solí země, tedy těmi, kteří z výzvy i výbavy Ducha 

svatého šíří předzvěst Božího království mezi lidmi již 

zde na zemi.  

Jak se nám dařilo? Jak jsme mysleli na druhé? 

Nebránili jsme Duchu svatému, aby z nás tvořil nová 

stvoření? Bylo naše jednání plně otevřené lásce 

k druhému, té lásce, v níž absentuje já a dominuje ty? 

Na to si musíme odpovědět každý sám. Je to ona 

zvláštní Boží logika, v níž člověk zapomíná na sebe 

a stává se stromem nesoucím úrodu ovoce Ducha 

svatého pro druhé a sám je přitom štědře obdarováván. 

Věřím tomu, že z Boží lásky a štědrosti bylo přáno 

i nám něco z těch lahodných plodů okusit. A pokud si 

už někdo takový plod přibalil do svého zavazadla, ať 

ho s požehnáním využije. Bohu za to díky. 

Miloš Feller, pobožnost na sborové dovolené 31. 7. 

 

Sjezd řeky Berounky 

Vyjížděli jsme v pátek ráno z Chrástu u Plzně, 10 lodí, 

ve složení: Ríša + Máťa, Sam + Stela, klan Chytilů 3 

lodě, ti se tak trochu prohazovali, že nevím, jak vypsat 

posádky, Jirka byl myslím jen s Deborou, ale jinak 

těch dalších šest se prostřídávalo na 2 lodích; pak 

Anička Brotánková (kamarádka Pavly) s Pavlou, já 

s Vítkem, Anežka s Natálkou, Marianek s Michálkem 

Balouškem a Pacovských. Pacovských pak v sobotu 

ráno odjeli, neb Jiřince nebylo dobře. Z Plané, kde 

jsme přespávali z pátku na sobotu, jsme tak dojeli už 

jen s 9 loděmi do Liblína, což bylo asi tři hodiny 

plavby. 

Počasí bylo objednané pěkné, požehnání máme 

vždycky, i když to tak podle předpovědi tak někdy 

nevypadá. Ve čtvrtek večer bylo příjemně, v pátek 

bylo ještě opravdu teplo. Bouřka nás chytla v pátek až 

v kempu, a to až poté, co jsme si stihli opéct, co kdo 

chtěl u ohně; takže jsme pak tu bouřku jen v klidu 

z posezení u kiosku sledovali a litovali jsme ty, co 

přijeli až po bouřce a sotva chodili… 

V sobotu sice bylo pod mrakem, ale po sedmé ranní už 

vůbec nepršelo, tak jsme zdárně dopluli do cíle.  

Kamila Krucká 
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Zbývá jen doplnit, že vše zdárně zorganizovala 

i počasí objednala právě Kamila. Bez ní by se žádná 

vodácká výprava neobešla. Díky moc. 

Doufáme, že s námi příští rok pojedou i ti, co se dosud 

neodvážili. Dle výčtu osob výše uvedených je jasné, 

že většinu posádek tvořily děti, takže náročnost plavby 

je tomu uzpůsobená. I když zrovna tento úsek 

Berounky byl až příliš klidný, což dalo zabrat našim 

svalům. Kompenzovala nám to ovšem okolní příroda. 

Pohled z kánoe je unikátní, zvláště na Berounce. Tak 

ahoj příští léto! 

Petr Chytil 

Krása řeky Berounky 

Pádla položená ve vodě, která se rozprostírá všude 

kolem nás. Vidím ji, kam se podívám… krásnou 

a zurčící řeku Berounku. Krajina kolem je plná 

listnatých a jehličnatých stromů a nad námi je modrá 

obloha posetá malými bílými mráčky. Svěží vánek 

naráží do naší kánoe a z dálky je slyšet šumění jezu. 

Všude je klid a moje myšlenky se vznášejí daleko 

odsud. Přemýšlím nad krajinou, kterou vidím kolem 

sebe, a vychutnávám si každý dotek větříku na své 

tváři. Pozoruji bílé labutě s krásnými dlouhými krky. 

Závidím jim, jejich krásu, tu za prvé, ale hlavně tu 

velkou věrnost až za hrob. Jak je možné, že toho 

druhého nikdy nepodvedou, ptám se sebe zas 

a znova…  

„Vypadá to, že se už opravdu blížíme k jezu,“ 

poznamená najednou Renata a můj duch se vrátí zase 

do reality. „Co. Co že…“ vykoktám ze sebe, ale to už 

je před námi jez na dosah. Vidím, jak ostatní vytahují 

lodě z vody, jez je totiž nesjízdný. Jedeme ke břehu 

a vytahujeme loď na souš. Já a Esterka se jdeme projít 

po jezu a ani jedné z nás nevadí, že to klouže, i když 

představa, že bychom uklouzly a nedej bože spadly, 

není zrovna nejhezčí. Po chvíli už ale vidíme, jak na 

nás Renata mává, a tak se zase vracíme k naší lodi. 

Dnes toho máme totiž ještě dost před sebou.  

Jedeme už nějakou tu chvíli, řeka je pořád stejná, 

stejně nudná a klidná. Jednou za čas ji zpestří nějaký 

ten ptáček anebo malá rybička plavající u hladiny. 

A tak se začínáme pomalu přibližovat k našemu cíli. 

Zanedlouho už kemp vidím z dálky, napřeme poslední 

síly a rozjedeme se tam. Protáhnu se a vezmu Esterku 

za ruku, společně to jistě vytáhnout zvládneme. 

Loď jsme vytáhnout zvládly, teď ještě stačí postavit 

stan, rozdělat oheň a máme vyhráno. Už ale slyším, jak 

mě volá táta, že s Deborkou vybrali pěkné místo a že 

mám pomoct se stavěním stanu. Zanedlouho už stan 

stojí a my jdeme k ohni, který mezitím někdo rozdělal. 

Jdeme tam, opečeme si buřty a chvíli si s ostatními 

popovídáme.  

U ohně je hezky teplo a buřty jsou zanedlouho hotové, 

už je stačí jenom sníst. A tak si je dáváme, jsou moc 

dobré a pěkně propečené, takhle mi to moc chutná. 

Pozoruji plameny rychle plápolající nahoru a dolů… 

Nechám se tím fascinovat, až se zamyslím natolik, že 

si sotva všimnu, jak začíná pomalu krápat. Obloha se 

zatahuje a podle předpovědi je tu bouřka do deseti 

minut. Balíme se a vidím, jak se ostatní přemísťují pod 

dřevěnou stříšku, kde je i malý stánek s občerstvením. 

Hned se tam rozběhnu za nimi, protože to vypadá 

opravdu na velkou bouřku. 

A když jsem pod stříškou, vidím, že jsem měla pravdu, 

déšť zesílil. Zpozoruju blesk a hned potom slyším 

hrom, bouřka je odsud jenom kousek, já se ale 

nebojím. Dívám se do dálky. Divím se, že ten oheň, 

který jsme nestihli uhasit, stále trochu hoří. Ještě ho 

chvíli zamyšleně pozoruju, než vidím, jak se dospělí 

scházejí k modlitbě. Jdu za nimi a vyndávám flétnu, 

něco bych jim ráda zahrála. Vybavím si melodii 

písničky, kterou chci hrát, a přiložím flétnu k ústům. 

Zavřu oči a začnu. Melodie mi proudí celým tělem. 

Hraju srdcem, a když cítím, že bych měla přestat, 

pomalu utichám. Ostatní sepnuli ruce k modlitbě 

a zavřeli oči, já udělala to samé… 

Pane Bože, jenž sídlíš v nebesích, 

děkuju ti, že jsme si to tu mohli krásně užít. 

Tobě vzdávám díky za lásku, co nám dáváš každý den. 

Má chvála k tobě zní teď v srdci mém!  

Miriam Chytilová, 15 let 

 

Vzpomínky k 100. výročí CČSH 

Měli bychom napsat každý něco o sobě, kdy a jak 

vstoupil do naší církve CČSH. Je příhodné si 

zavzpomínat, právě když slavíme 100 let trvání. A tak 

jsem napsala pár svých vzpomínek. 

Pocházím z velké rodiny z jižních Čech. Byla jsem 

pokřtěná i biřmovaná v katolické církvi a opravdu 

jsme celá rodina žila s vírou v pomoc Boží: Bez Božího 

požehnání marné všecko namáhání. Měli jsme to nade 
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dveřmi v rámečku a tomu jsme opravdu věřili 

a maminka nám to často připomínala. Když jsem se já 

narodila, nejstarší sestra již z domova odcházela do 

služby. Byly jsme čtyři holky a jeden kluk, který také 

dělal ministranta a chodil zvonit. Žili jsme prostě, my 

děti, rodiče, dědeček a tatínkův bratr, který v 11 letech 

(snad vinou lékařů) oslepl. 

Náš pan farář v Putimi hodně špatně z kazatelny 

mluvil o nové církvi československé. Naši sousedé 

a jejich děti se s námi kamarádili, ale do kostela jezdili 

do Písku do této nové církve. Proč o tom píšu? Stalo 

se, že těmto dětem zemřel otec, začas i jejich 

maminka, a to bylo pro mě jako holku asi pětiletou 

zvláštní. A co mi nejvíc zůstalo v paměti, že pohřeb té 

maminky-sousedky byl až odpoledne a při velkém 

pláči a smutku si pan farář Bosák z té nové církve 

z Písku odvezl s sebou děti a postaral se o ně. Starší 

dvě zůstaly na chalupě a ty dva mladší chlapce dal do 

učení a Jiřinku do dobré rodiny, kde se o ni dobře 

postarali – vyrostla z ní pěkná, chytrá dívka. 

Mé mládí bylo neklidné, nezaměstnanost, po první 

válce bída a vlastně příprava na druhou válku. Kolem 

naší republiky se stavěly bunkry, a když jsem končila 

měšťanskou školu, byli jsme obsazeni Němci. Předtím 

zábor pohraničí, mobilizace a pak Hitler a alou: totální 

nasazení, já i brácha. Pět hrozných let pro všecky. 

V roce 1945 po válce jsme se sešli doma. Brácha 

z Říše a já též, ale radost trvala jen jeden měsíc. 

Mamka zemřela (po zásahu bleskem), za rok tatínek 

a pak zase zlo, začali komunisté. Nechala jsem vše 

sousedům a hodně nemocná jsem odjela do Prahy, kde 

jsem měla dvě vdané sestry, které se o mě postaraly. 

Ale hlavně paní účetní, se kterou jsem pracovala, ta 

mě dovedla do sborečku silně věřících bratří a sester. 

Dostala jsem bibličku a Pán mi otevíral mysl i srdce 

a pak jsem teprve začala žít život víry v mládí 20 let. 

Radost asi za dva roky skončila, protože bratr kazatel 

Huspek se nechtěl zapojit do práce uličního výboru 

KSČ, sebrali mu tiskárnu, knihy a byl konec s jeho 

skupinkou. Byli jsme sledováni. Prošli jsme pak jako 

malá skupinka Jednotou bratrskou, pak jsme ve třech 

chodili k Českým bratrům a pak k baptistům na 

Vyšehrad a pak na Vinohrady. 

Nastal můj čas, kdy jsem se vdala. Pán mi poslal 

chlapce, se kterým jsem se již před sedmi lety poznala. 

A byla svatba úřední na Vinohradech. Za rok se nám 

narodila dcera. V Zemské porodnici byla kaple 

katolická i Československé církve. Pro křtiny jsem si 

vybrala podle mé vzpomínky tu Československou a to 

byl pro mě první vstup do CČSH, ale požehnaný! 

Opravdu jsem při křtu dcery cítila přítomnost Ducha 

svatého, všichni přítomní něco prožívali. 

Pomalu jsem začala navštěvovat sbor naší církve 

v Nuslích, kde jsme bydleli. I babička si dala urnu ze 

hřbitova do sboru do kolumbária. Sloužil tam bratr 

farář Durchánek. Měl dvě dcery, a tak začala dětská 

skupinka. Mně se nejvíce zalíbila liturgie, kterou jsem 

prožívala. Když se narodila naše druhá dcera, již byla 

pokřtěna ve sboru v Nuslích. 

Tak začínal náš společný život v naší církvi v Nuslích. 

Bylo tam hodně mládeže, hráli hry, divadélko, 

soutěže. Když starší dcera Růža končila 9. třídu, 

museli jsme se rozhodnout, kam půjde dál. Ona sama 

si určila teologii. Ředitelka si mě pozvala do školy, že 

potřebují zdravá děvčata do pohostinství atd. Ale 

dcera vytrvala, protože jí duchovní z Nuslí doporučila, 

že má tuto cestu před sebou. Tak se stalo, že teologii 

úspěšně dokončila. Můj muž jí ještě vyjednal svěcení 

s bratrem patriarchou Novákem ve sboru na 

Vinohradech, kde byla na praxi, ale již se toho 

nedočkal. Po krátké zlé nemoci odešel k Pánu. Bylo to 

smutné, ale musely jsme jít dál. 

Dostala faru na spadnutí, Žebrák, Zdice, prý na půl 

roku, to tam byli dosazováni. Bylo to pro mladé děvče 

těžké. Jezdily jsme s ní i s druhou dcerou Zdenou 

a pomáhaly. Ráno v 6 ze Smíchova a pak zase domů. 

Spát a žít se tam nedalo. S pomocí Boží a lidí kolem 

fara nespadla, daly se nové krovy, tašky, topení, vše se 

muselo obnovit. Po 40 letech je tam i dětské středisko 

Srdíčko. Dcera má na starosti ještě několik far, kde se 

opravuje a staví. Jako vikářka musí hodně času 

pracovat. 

Kdybych měla všechny události vypisovat, ani by se 

to na papír nevešlo. Píšu to hlavně proto, abych 

připomněla dobu, ve které jsem žila. 

Růžena Adamová, 94 let 

Na Boží cestě 

Snad nespokojenost v práci, snad touha po změně mě 

vedly před šesti lety k dálkovému studiu na vysoké 

škole, a to nejprve na Vysoké škole zdravotníctva 

a sociálnej práce sv. Alžbety obor misijní 

a charitativní práce, který sídlí v Praze na Husově 

institutu teologických studií, později na Husitské 

teologické fakultě Univerzity Karlovy obor husitská 

teologie. S vděčností děkuji Bohu za tato léta, kdy se 

má víra prohloubila a upevnila. Cesta, kterou mi 

Hospodin připravil, byla sice těžká, ale díky jeho 

pomoci jsem letos v červnu úspěšně absolvovala. 

Během studia jsem se vedle teoretických předmětů 

učila i naslouchat Božímu vedení a respektovat jeho 

rozhodnutí. Kolikrát jsem si jen před zkouškou říkala: 

„Mám-li pokračovat ve studiu na této škole a je-li to 

tvá vůle, pak mi prosím, Bože, pomoz zkoušku udělat. 

Má-li se můj život ubírat jiným směrem, jistě bys mne 

zde zbytečně nezdržoval.”  

Do prvního ročníku nás nastoupilo přes třicet, skoro 

jsme se tehdy ani nevešli do učebny. Musím říci, že 

jsem měla štěstí na skvělé spolustudující i vyučující, 

ale i přesto nás v oboru teologie nakonec dokončilo 

magisterské studium zatím pouze šest.  

Studium v pozdním věku má své výhody i nevýhody. 

Myslím si, že určitou výhodou mi byly již dříve nabyté 

životní zkušenosti, ale na druhou stranu, jinak se 
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člověk učí ve dvaceti a jinak ve čtyřiceti, kdy příprava 

zabere mnohem více úsilí i času. Také skloubit 

zaměstnání a rodinu se studiem nebylo zrovna 

jednoduché. Zde patří velký dík mému příteli Petrovi, 

který se aktivně ujal mnohých domácích prací, zvláště 

ve zkouškovém období, a i se synem Václavem mě 

podporovali.  

Jedna etapa mého života se skončila, další začíná a já 

jen doufám, že vše, co jsem během šesti let studia 

obdržela, budu moci využít a předávat dále na místě, 

které pro mě Hospodin vybere.   

Zdeňka Chaloupková 

Naší milé sestře Zdeňce srdečně blahopřejeme 

k dokončení studia teologie a těšíme se, jaký pro ni má 

Pán Bůh připraven další plán! 

 

Rodinná štafeta 

Vysoko zornička, 

dobrú noc, Anička… 

Anna Pokorná † 2. 7. 2020 

Anna Škutová * 26. 6. 2020 

Víc neví písnička. 

Milí bratři, milé sestry, 

jak už to tak na světě bývá, střídají se chvíle radostné 

a bolestné. A někdy dost rychle za sebou, nebo se 

dokonce ty pěkné a těžké okamžiky slévají v jeden 

proud. A tak jsme 26. 6. přivítali na svět modlitbami 

po celé Martiny těhotenství (a vlastně i před ním) 

provázenou Aničku Škutovou, abychom se o týden 

později loučili s její prababičkou, mojí maminkou 

Annou Pokornou, která zemřela, jak věřím, smířená 

s Bohem – po náročném duchovním zápase, do 

kterého byl také zapojen celý náš sbor. A tak je počet 

Aniček v naší rodině zachován. 

Za všechnu podporu duchovní, modlitební 

i praktickou moc děkuji. 

Pavla Vlková 

Pozvánka na oslavu narozenin 

našeho dlouholetého bratra faráře 

Stanislava Jurka. 

Milí přátelé, zvu vás na oslavu svých 85. narozenin 18. 

října 2020 ve Slaném. 

Oslava začne ve 14 hodin Bohoslužbou, kterou bude 

sloužit bratr patriarcha Tomáš Butta. Po ní budeme 

pokračovat v radostném společenství při jídle, pití 

a zpěvu. 

Těším se na vás. 

 Stanislav 

 

 

Připravované akce 

Ve středu 16. září od 18 hod. se koná multimediální 

přednáška Zajímavosti státu Izrael a cestopisné 

vyprávění. Tématem provází Radek Hejret, 

místopředseda ICEJ ČR a průvodce po Izraeli pro CA 

Olivetour. Vstup volný. Akce se koná v rámci projektu 

Podporuji Izrael organizace ICEJ, výtěžek dobrovolné 

sbírky bude věnován na sociální projekty ICEJ 

v Izraeli. 

V sobotu 19. září od 17 hod. pořádáme u příležitosti 

100. výročí vzniku naší církve koncert Husitské 

písně. Účinkuje sbor náboženských obcí CČSH 

v Kladně a Slaném. Sbor vede a průvodním slovem 

doprovodí doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. Vstup 

volný. Přijďte si poslechnout husitské písně 

a dozvědět se, proč jsou světovým unikátem! 

Při nedělní bohoslužbě 4. října od 9 hod. se 

modlitbami připojíme ke křesťanům ze všech 

denominací, jazyků, ras a národů, kteří každou první 

neděli v říjnu vyprošují pokoj pro Jeruzalém. 

V neděli 11. října bude dětská bohoslužba se 

songovou liturgií. 

Pravidelná setkání ve školním roce 

Neděle 8:15 hod. modlitební skupinka 

 9 hod. bohoslužba s péčí o děti 

Pondělí 15 hod. setkání v Domově pro seniory 

17 hod. ženská skupinka – lichý týden, 

místo konání dle domluvy 

 17 hod. mužská skupinka – lichý týden 

Úterý 15:30 hod. ženská skupinka domácí – lichý 

týden, místo konání dle domluvy  

Středa 16 hod. sdílení a modlitby 

17 hod. biblická hodina 1 

Čtvrtek 19.45 hod. biblická hodina 2 – dny dle 

domluvy 

Starší i mladší mládež se schází podle domluvy. 

Upozornění: skupinky se začnou scházet v lichém 

týdnu od 21. září 

Otevřený kostel 

je k dispozici každou středu od 14 do 15:30 hod.  

Úřední hodiny 

pro vyřízení potřebných záležitostí jsou ve čtvrtek 

od 9 do 11 hod. a ve středu od 14 do 15:30 hod. 

Toto Nahoru, další zprávy, nedělní kázání, aktuality 

i fotografie naleznete na našem webu 

http://ccshkladno.unas.cz. 
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