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Milí přátelé, opět tady máme léto a mnozí z nás se těší 

na společné pobývání při letním sborovém 

soustředění. Letos je posunuté až na srpen, protože náš 

bratr farář bude červenec trávit ve své rodné Keni. 

Provázejme ho modlitbami, ať se s tamní rodinou 

potěší, vyřídí vše potřebné v projektu Afrika Africe 

a ve zdraví se zase vrátí k nám do služby. Jeho činnost 

v Africe i v Česku byla oceněna – je čerstvým 

laureátem mezinárodní ceny Trebbia, o níž píšeme 

dále. Věříme, že ho Duch svatý dál povede, jak o tom 

svědčí i jeho zamyšlení ze svatodušního soustředění. 

Radujeme se i z kněžského svěcení naší milé sestry 

Zdeňky Chaloupkové, která tak bratra faráře může ve 

všem zastoupit. 

Pokračujeme dále 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? 

Působení Ducha svatého 

Milí v Kristu, jak nádherné je sejít se v tuto chvíli na 

našem sborovém soustředění. Dnes si při něm 

připomínáme okamžik, kdy Ježíšovi učedníci také 

zůstali spolu v Jeruzalémě, jak je o to Kristus požádal 

těsně před svým nanebevstoupením. Byli spolu 

a čekali na splnění příslibu Pána. A tak se stalo, že 

k nim sestoupil Duch svatý a všichni byli naplněni 

Jeho mocí. Scházíme se zde, abychom společně trávili 

čas, abychom rozjímali nad darem Ducha svatého. 

Co o Duchem svatém můžeme říct? Bible nám 

ukazuje, že Duch svatý je prvním darem vzkříšeného 

Krista. Ježíš sdělil svým učedníkům: „Říkám vám však 

pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, 

Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám.“ 

(J 16, 7). 

Ano, stalo se, že v den Letnic, když byli apoštolové 

shromážděni k modlitbě, sestoupil na ně Duch svatý 

a daroval jim světlo poznání tím, že je uschopnil, jak 

mají chápat pozemský příběh Ježíše z Nazareta, Jeho 

utrpení, smrt a zmrtvýchvstání, v rámci plánu spásy 

Otce, a vedl je k novému pohledu na jejich vlastní 

život a dějiny. Proto byli připraveni hlásat Krista, Syna 

Božího, umučeného a vzkříšeného, s přesvědčením 

a s odvahou. Plodem života v Duchu svatém je 

„láska“, která překonává sebevětší konflikty, navrací 

pokoj a je darem vnitřního společenství a služby. 

Také o uzdravení ze skepse je třeba prosit o pomoc 

Ducha svatého. On je nesmírnou životní energií 

a pomáhá „změkčit“ situace, které vypadají jako 

rigidní, vyhrocené, bezcitné, v nichž cítíme riziko, že 

se něco nenávratně zlomí. On utěšuje smutného, On 

dává směr, aby se člověk na cestě neztratil. Duch je 

tedy nejdrahocennější Ježíšův dar a Ježíš nám ho dává, 

abychom si mohli vychutnat Jeho blízkost a podporu. 

Duch svatý je síla, která nás uschopňuje, abychom byli 

svědky Ježíšova vzkříšení. Mohli bychom říci, že 

toho, kdo žije z Ducha svatého, lze okamžitě poznat. 

I když zakouší zklamání, nepodlehne malomyslnosti, 

neuzavře se do sebe, ale dokáže vidět hlouběji, pod 

povrch věcí. Dovede šířit životní naději i tehdy, když 

všichni ostatní myslí, že už neexistuje nic dobrého. 

Dříve nebo později se všem přihodí, že klopýtnou 

a padnou, avšak to není důvod, aby rezignovali. Duch 

svatý nás stále znovu staví na cestu, abychom se učili 

žít jako Ježíš. 

Texty k rozjímání: Sk 2, 42–48; Ga 5, 16–26. (tzv. 

„ovoce Ducha svatého“ – ideál křesťanského 

společenství, které žije z Ducha) 

Po působivých počátečních kapitolách Skutků 

apoštolských, které zaznamenávají nanebevstoupení 

Ježíšovo a seslání Ducha svatého (Sk 1, 1–2.41) je 

vyprávění přerušeno, aby byl dán prostor k popisu 

první křesťanské obce (Sk 2, 42–48). V těchto verších 

nacházíme něco mimořádného: „zcela obnovenou 

skutečnost“, založenou na vztazích charakteristických 

sdílením a vzájemnou službou. To, co bylo předem 

oznámeno zázračným darem jazyků neboli 

společenstvím mezi lidmi, které překonává všechny 

bariéry nepochopení (srov. Sk 2, 4–11), dostává nyní 

novou podobu v každodenním životě a zkušenosti. 

Všimněme si, že slovesa užitá v úryvku Sk 2, 42.45–

47 jsou všechna v nedokonavém tvaru: prodávali, 

drželi pevně pohromadě, dělili (majetek), vytrvale 

a svorně chodili do chrámu atd. Tento tvar slovesa 

dává tušit, že se jednalo o činnost trvalou, stabilní, 

nikoliv jednorázovou. 

Síla slova a Ducha. Lukáš, autor Skutků, je 

přesvědčen, že je opravdu možné žít ve světě, kde se 

protiklady a rozmanitost mohou proměnit v tak velké 

bohatství, že nikdo nepřijde zkrátka. Nejsou to slova, 

ale Boží slovo, které uskutečňuje účinně to, co hlásá. 

Během své služby Lukáš sám zažil proměňující moc 

tohoto slova ve všech lidech, kteří, poté co byli 

zasaženi Pánem, začali žít podle Jeho kritérií. Také 

v církvi, a to i v našem sboru, jsme často sami svědky 

síly Božího slova a Jeho Ducha. Boží slovo nás 

proměňuje a Duch svatý nám dává ohromnou sílu. 
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V působení Ducha svatého však není nic magického. 

Ačkoliv je darem Božím, Duch svatý nemůže rozvíjet 

své působení účinným způsobem bez odpovídající 

spolupráce ze strany věřícího člověka. Toto vyjadřuje 

Pavel, když vyzývá křesťany v Galácii, aby si 

rozhodně zvolili cestu Ducha: „Chci říci: Žijte z moci 

Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne 

vaše přirozenost [tělo].“ (Ga 5, 16) Výrazem „tělo“ 

zde apoštol Pavel definuje spíše sklon, který člověka 

nutí, aby sám sebe postavil do středu světa (stal se 

sebestředným), aby hodnotil sám sebe i ostatní podle 

neúměrných kritérií, které pak plodí touhu po prázdné 

slávě, závist a vyzývavost (Ga 5, 26). Kdo žije 

takovýmto způsobem, riskuje, že nebude nikdy 

schopný zakoušet Boží království. 

Také apoštol Petr vyzývá k obrácení ty, kteří po 

vyslechnutí jeho hlásání touží účastnit se Božího 

plánu, který se ukázal v Ježíši Kristu. Toto obrácení 

znamená překročit vlastní způsob myšlení, aby se 

člověk vyladil na myšlení Boží, které je velmi 

vzdálené od myšlení lidského. Kristus nám poslal 

Ducha svatého, aby každý, když se otevře Jeho 

působení, mohl přejít od snu k uskutečnění šťastného, 

uzdraveného a plného života. Společenství křesťanů 

ve Sk 2, 42–48 je opravdu plodem Ducha; vládnou 

v něm láska, radost, pokoj, trpělivost, vlídnost, 

dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání (Ga 5, 22–23). 

K takovým postojům a chování není schopen přivést 

člověka žádný zákon na světě. Uskutečňuje je pouze 

ten, kdo sám sebe vystaví vlivu Ducha svatého. 

Phanuel Osweto, soustředění sboru 4. 6. 2022 

Ze života sboru 

Velikonoční svátky jsme zahájili na Zelený čtvrtek. 

Sešli jsme se kolem stolu v Komenského síni 

k připomínce poslední večeře Pána Ježíše s učedníky. 

Setkání vedly sestry Zdeňka Chaloupková a Pavla 

Vlková. 

Na Velký pátek jsme ve sboru četli pašije. Na sobotní 

odpoledne připravil opět slánský sbor sederovou 

večeři, které se účastnili někteří naši členové (ale foto 

ani příspěvek bohužel nemáme). 

Bohoslužbu na Hod Boží velikonoční sloužil bratr 

farář Phanuel Osweto se sestrou Renatou Chytilovou. 

Velikonoční písně zpíval pěvecký sbor pod vedením 

sestry Pavly Vlkové. 

Na závěr bohoslužby poděkoval bratr farář za 

dlouholetou službu sestře Evě Bodlákové, která slavila 

významné narozeniny, a požehnal jí i dalším sestrám 

Pavle, Jitce, Katce a Aničce, které se také narodily 

v dubnu. 

V neděli 24. dubna se posluchači potěšili na koncertu 

Petry Ernyeiové Pocta židovským autorům, který byl 

pořádán u příležitosti 80. výročí vypravení 

kladenských transportů židovských spoluobčanů do 

Terezína. 

Na sobotu 30. dubna připravili manželé Rendlovi 

sborový výlet na Budeč. Sestra Jitka k němu poslala 

příspěvek i společné foto. Děkujeme jí a ostatním, 

kteří myslí na fotodokumentaci našich aktivit! 
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V neděli 1. května byla dětská bohoslužba, kázání 

pro děti připravila sestra Dana Klozbergová. 

V sobotu 7. května proběhla „bourací“ brigáda, 

jejímž účelem bylo připravit větrací otvory ve zdech 

před a za kostelem a upravit severní dvorek, aby se 

lépe odváděla dešťová voda. Díky mnoha ochotným 

rukám šla práce rychle od ruky a brzy bylo hotovo. 

Snad to pomůže snížit vlhkost ve spodní části kostela! 

Další opatření ještě budou následovat, ta ovšem budou 

potřebovat odborné zajištění. 

Svátek matek byl tentokrát již 8. května. Maminky 

i babičky dostaly karafiátky, vnoučata ho donesla 

i mně domů, protože jsem byla po operaci a sledovala 

bohoslužbu jen online. 

Bohoslužba 15. května byla třetí v měsíci, a proto 

spojená s oslavou narozenin a prodlouženou. Po 

společném přijímání Večeře Páně bratr farář Phanuel 

Osweto a za radu starších sestra tajemnice Eva 

Bodláková popřáli Boží požehnání oslavencům 

Dagmar, Judith a Zdeňkovi osobně a sestře Daně 

online k jejich květnovým narozeninám. Po 

bohoslužbě jsme ještě poseděli při společné hostině. 

Díky Pánu! 

Na sobotu odpoledne 21. dubna bylo připraveno 

setkání manželských párů, tentokrát u sestry Pavly 

v Libušíně. O děti se postaraly „děťopasky“ Anička 

Lukavská, Pavla Schillerová a Pavla Vlková. 

Děkujeme! 

V sobotu 4. června odpoledne proběhlo svatodušní 

sborové soustředění. Sešli jsme se v Komenského 

síni ke sdílení a modlitbám, k zamyšlení nad 

biblickými texty o seslání Ducha svatého a ke 

společnému stolování. Promluva bratra faráře 

o působení Ducha svatého je v úvodu tohoto Nahoru. 

Svatodušní bohoslužbu 5. června sloužil bratr farář 

Phanuel Osweto spolu se sestrou Renatou Chytilovou, 

na harmonium doprovázela sestra Esther Osweto. 

Hezké bylo, když se při druhém biblickém čtení sešli 

za oltářem oba manželé Chytilovi. 

Slavnostní svatodušní bohoslužba byla také 

sloužena odpoledne v Betlémské kapli v Praze. Při ní 

přijala kněžské svěcení milá a obětavá sestra Zdena 

Chaloupková z našeho sboru. Jako světitelé byli bratr 

biskup David Tonzar, náš bratr farář Phanuel Osweto 

a předsedkyně rady starších sestra Pavla Vlková. 

Sdílíme radost z nové farářky, ze služebnice Boží, 

která teď bude vypomáhat v Kladně a ve Slaném. 

O zážitek z této bohoslužby jsem poprosila sestru 

Olgu. Díky, že ho s námi sdílela. 

V pátek 10. června večer se náš sbor opět zapojil do 

Noci kostelů. Návštěvníci přicházeli, zajímali se 

o historii synagogy, o život církve, o sochaře Františka 

Bílka, někteří si dali čaj, někteří kávu, někteří jen 

pobyli, jak nám to přiblížila ve svém příspěvku sestra 

Eva Bodláková. Členové našeho sboru je též 

doprovázeli zpěvem husitských písní a písní komunity 

Taizé. Děkujeme všem za návštěvu kostela, kéž vás 

provází Boží požehnání! 
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V neděli 12. června sloužila sestra farářka Zdeňka 

Chaloupková svou první bohoslužbu spolu s bratrem 

farářem Phanuelem Osweto. 

Po bohoslužbě jsme se společně před sborem 

vyfotografovali. 

V neděli večer pak na Pražském hradě obdržel náš 

bratr farář Phanuel Osweto mezinárodní cenu 

Trebbia. O tom píšeme v samostatném příspěvku. 

V neděli 19. června sloužila první část bohoslužby 

s kázáním sestra Ivana Doubravová, druhou část 

s Večeří Páně sestra Zdeňka Chaloupková. Na závěr 

bohoslužby přijali požehnání červnoví oslavenci Jiří, 

Zuzanka, Esther, Joseph, Marianka a Anička. Předem 

přijala blahopřání i sestra Růženka, kterou čekají 

6. července 96. narozeniny. Společné foto bylo 

i s tatínky, protože se třetí červnovou neděli slaví 

svátek otců. Pak jsme ještě pobyli v Komenského síni 

při občerstvení. 

Bratr farář Phanuel přinesl ukázat cenu Trebbia, 

kterou minulý týden obdržel. (Je to pěkně těžký 

anděl.) Bětuška Klozbergová mu nakreslila i věrný 

obrázek této ceny. 

Víkend 17.–19. června patřil také vodákům, kteří se 

pod vedením sestry Kamily Krucké opět vypravili na 

sjezd Sázavy. O něm nám napsal Petr Chytil.  

Ve středu 22. června proběhla bohoslužba k výročí 

M. J. Husa. Kázáním posloužil pplk. Mgr. Miloslav 

Kloubek, vojenský kaplan a kazatel Církve bratrské, 

modlitbami a požehnáním bratři faráři a kazatelé 

z ŘKC, CB, CSAD a náš bratr farář Phanuel Osweto. 

Husitskými písněmi doprovázeli členové našeho 

sboru pod vedením sestry Pavly Vlkové. 

Jarmila Chytilová 

Výlet na Budeč 

Milé společenství, 

rádi bychom se podělili o dojmy z dalšího sborového 

výletu, který jsme uspořádali koncem dubna. Sešli 

jsme se na nádraží v Zákolanech v hezkém počtu, 

i když komornějším než obvykle, ale to nám vůbec 

nevadilo. Měli jsme možnost si spolu více popovídat 

a myslet na ty, kteří s námi nemohli být. Počasí nám 

přálo a věřím, že všichni účastníci si výlet užili. 

Vypravili jsme se tentokrát na hradiště Budeč 

u Zákolan, k rotundě Petra a Pavla, nejstarší 

dochované stavbě v Čechách. Eva (Bodláková) nám 

poskytla zasvěcený výklad do historie tohoto 

magického místa a začátků křesťanství v naší zemi. 
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Dále jsme pokračovali už individuálně polní cestou do 

Brandýska a okolních obcí. 

Tradice výletů se nám velmi líbí, spojuje nejen nás 

členy sboru, ale propojuje nás i s dalšími přáteli 

a rodinami, které se sborového života tolik neúčastní. 

Budeme se těšit na další výlet a meditaci v přírodě. 

Jitka Rendlová 

Svěcení v Betlémské kapli 

Když se mě Dana nedávno zeptala, jestli bych s ní 

nejela do Prahy, do Betlémské kaple, neváhala jsem 

ani chviličku. Vždycky se s ní ráda vidím a Betlémská 

kaple je krásné místo. Říkala cosi o něčím svěcení, ale 

jsem roztržitá, a tak pro mě byla tato informace dost 

podružná. V hlavě zůstaly jen útržky: „Betlémská 

kaple, Praha, s Dančou, PRIMA!“ 

Domluvily jsme se, kde a jak se sejdeme, a že je lepší 

formálnější oblečení, a v neděli odpoledne jsme 

vyrazily. V autobuse jsem ještě lovila v paměti 

informace o „jakýchsi“ narozeninách bratra biskupa, 

ale protože šly informace jedním uchem dovnitř 

a druhým ven, nebyla jsem si jistá, co mi vlastně Dana 

řekla nebo napsala, ale byla jsem klidná, protože jsem 

věděla, že co a jak ví Dana. 

Byly jsme v Praze poměrně brzo, protože jsme se 

domluvily, že zajdeme ještě na chvíli do kavárny „na 

pokec“. Protože jsem si Zdenu nepamatovala (ano, mé 

návštěvy sboru opravdu nejsou příliš časté, když už 

neznám ani všechny, kdo tam chodí), Dana mi 

vysvětlila, kdo to je a co že se v té kapli bude vlastně 

dít. Trochu mě obcházely mrákoty, když mluvila 

o narozeninách bratra biskupa, protože oslavy 

považuji za spíše soukromou věc, na niž se bez 

pozvání člověk jen tak nehrne, obzvláště když 

oslavence vlastně ani neznám osobně, ale říkala jsem 

si: „Je to přeci jen veřejná osoba a významné 

jubileum…" 

Bylo parné pozdní odpoledne, když jsme vstoupily do 

kaple, kde byl příjemný chládek. Vždycky mě takové 

významné a starobylé místo naladí do jistého stavu 

úcty a pokory, tentokrát umocněného vážností 

události. To jsem ale nevěděla, jak neskutečný zážitek 

to bude. Pozdravily jsme se s lidmi z našeho sboru 

a pak mi Dana ještě vyprávěla o ostatních lidech, co 

přicházeli, a to už jsem začínala tušit, že to bude velmi 

zajímavé. Také mě seznámila se Zdenou, kterou 

povzbudila, protože na ní byly patrné známky značné 

nervozity. 

Začala bohoslužba. Jako by celý svět rázem někam 

zmizel a já byla zcela pohlcena tím vším, co se 

odehrávalo kolem mě. Jen mimoděk jsem vnímala 

Danu a Judith, které seděly vedle mě. 

Bratr biskup mluvil o Letnicích a o vylití Ducha 

svatého a já měla pocit, jako bych plula v jakémsi 

zvláštním prostoru. Cítila jsem tu zvláštnost 

a posvátnost té chvíle, kdy vkládali ruce na hlavu 

Zdenky. Ten klid, smíření, lásku a pokoj, který mnou 

prostupoval, to strhující neskutečné souznění s tím 

vším. Daleko od shonu, zmatku a chaosu tam venku. 

Bylo to jako ponořit se po sžíravém úmorném horku 

do chladivé vody. 

Vlastně se mi to dost těžko popisuje, protože 

nenacházím ta správná slova. Zbyl jen ten naprosto 

neskutečný úžasný pocit zcela nedokonale popsaný 

výrazem: „WOW!“ 

No a celý zbytek podvečera jsem pak snad v každé 

větě opakovala: „tý jo, tý jo“. Chudák Dana z toho asi 

musela být dost nesvá, protože já, která se většinou 

(neříkám, že vždycky) chovám rezervovaně, jsem se 

stále něčemu divila. Bylo úžasné, že se vše odehrálo 

v relativně úzkém kruhu angažovaných účastníků, 

prosto komerce a v duchu opravdu bratrské blízkosti 

lidí. Musím říct, že pro mě to byla rozhodně duchovní 

událost, která mě naplnila pocity, ke kterým se budu 

ještě dlouho vracet. 

Olga Kodetová 

Kdo má pro nás svědectví… (aneb 

Zvetšelá sukně) 

Tuto výzvu slýcháme vždy v neděli při bohoslužbě. 

Svědectví. Určitě svěcení Zdeny Chaloupkové 

v Betlémské kapli. To by bez Boží pomoci nešlo. Žena 

středních let, zaměstnaná, vytížená, s rodinou (málem 

jsem zapomněla na psy!)… A teď: hebrejština, řečtina, 

latina – jen tahle filologická trojkombinace je 

neuvěřitelná. A co teologické předměty? Takže 

klobouk dolů a Bohu díky za všechny, kteří mu, stejně 

jako Zdena, takhle přímo, jednoznačně a navážno 

řeknou ANO. Není sama. Při Noci kostelů, kam tento 

rok přišlo 42 návštěvníků, jsem sledovala Evu, její 

kompetentnost, znalosti, fundovaný výklad o všech 

záležitostech spjatých s židovskou tematikou 

a s Kladnem, synagogou a naším sborem. A kladla 

jsem si otázku: je vůbec Eva zastupitelná? 

Tak tohle všechno mi vířilo hlavou, než se ozvala 

obvyklá, v titulku zmíněná výzva. Teď se dostávám 

k té sukni. Mám ji od sedmnácti let (trochu jsem, 

pravda, popošila háčky v pase) a strašně ráda ji nosím. 

A co se nestalo – protržená látka! Sukně prostě není 

navěky. A také lidem sloužícím ve sboru ubývají síly 

a přibývají léta. Jsme zvyklí, že když máme čas 

a přijdeme do kostela, najdeme je tam – Jarmilu, 

Jiřího, Evu… Ale není to samozřejmost. Růženka, 

Vilma, Stáňa, možná i další bratři a sestry už s námi 
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vždycky být nemohou. Potřebují dopomoc k tomu, 

aby přišli, někteří by to nezvládli ani s dopomocí. 

Poskytujeme jim ji? Voláme jim? Přebíráme jejich 

službu? Proto ta velká radost a díky Bohu za každého 

horlivého služebníka, tentokrát jmenovitě za Zdenu. 

Hodně požehnání, síly, statečnosti a Ducha Božího, 

sestro farářko! 

Pavla Vlková 

Noc kostelů 2022 
Rada starších podobně jako v předchozích letech 

připravila v pátek 10. 6. 2022 otevřené dveře všem, 

kdo by rádi vstoupili do našeho sboru a dosud neměli 

tu možnost. Přestože se tato akce koná pravidelně 

každý rok, stále přicházejí i lidé vyššího věku s tím, že 

celý život žijí v Kladně a dosud nevěděli, že je 

v Kladně synagoga! Je to milé, když můžete někoho 

takového trochu překvapit. Pavla spočítala, že přišlo 

42 osob, to je 42 různých setkání. Ta setkání byla 

různá: občas jen krátké nahlédnutí, protože se spěchá 

někam jinam, jindy se lidé chtějí jen sami 

porozhlédnout, někdy by si zase rádi povídali hodně 

a víc o svém životě než o našem společenství, je to 

různé. Asi nejhezčí setkání bylo s maminkou a jejími 

třemi dívenkami ve věku 6-11 let. Ty byly všechny 

nadšené, i s maminkou! Jaký je to krásný prostor! Jaký 

tu mají dobrý čaj, ten si musíme, maminko, také 

koupit! Tady je to nejlepší, tady ještě zůstaneme! 

Letos se mi trochu zdálo, že těm, kdo přišli, šlo častěji 

než dříve právě o to povídání si. Tématem mých 

setkání však ani tak nebyly všechny ty informace, 

které mám nastudované z práce dr. Ireny Veverkové. 

Zdá se mi, že šlo především o to strávit smysluplně 

večer, něco nového se dozvědět a možná také potěšit 

se navzájem. Já jsem tedy potěšena byla  Nejen těmi 

radostnými cácorkami . 

Eva Bodláková 

Mezinárodní cena Trebbia 
Trebbia je mezinárodní ocenění vzniklé v pražském 

kostele sv. Rocha na Hradčanech, kde sídlí Galerie 

MIRO. Cena byla zřízena v roce 2000 jako výraz 

uznání podnikatelům, mecenášům i umělcům. Nyní ji 

uděluje Nadační fond TREBBIA, a to v několika 

kategoriích. 

Letos 12. června tuto cenu v kategorii za přínos 

k dialogu národních kultur obdržel při slavnostním 

předávání na Pražském hradě i náš bratr farář Phanuel 

Osweto. Gratulujeme! 

Na slavnostní 

ceremonii 

doprovázela 

bratra Phanuela 

i jeho manželka 

Judith, děkujeme 

za foto! 

Záznam přenosu 

ze Španělského 

sálu je možné 

zhlédnout na 

webu Trebbia 

(předání ceny 

bratru faráři je 

od 42.30 min, 

ale i s anglickým 

překladem) 

 

Sázava 
Třetí červnový víkend se "hydrofilní" část sboru 

a jejich přátel vydala na již tradiční splouvání řeky. 

Stejně jako loni padla volba na Sázavu. 

Tentokráte jsme začali výše proti proudu, kousek od 

Zruče nad Sázavou. V sobotu čekalo početnou 

výpravu čítající 12 lodí téměř 20 km. Cesta pomalu 

ubíhala, byl čas kochat se okolím řeky, lemované 

zelenajícími se stromy a skalami. Vždy máme 

objednané slunečné počasí, ale tentokráte jej bylo snad 

až příliš, hlavně v odpoledních hodinách. Naštěstí na 

vodě a ještě lépe ve vodě se vedra dobře snášejí. 

A bylo znát, kdo přes rok tužil svaly, trasa nebyla 

krátká. Večer v kempu U kouzelníka v Kácově jsme 

se už zaslouženě oddávali odpočinku. 

Cílem dalšího dne byl Český Šternberk, ale vzhledem 

k přetrvávajícím horkům jsme skončili o pár kilometrů 

dříve v Soběšíně. Ale to bych předbíhal. 

V neděli nás čekal sjezd čtyř krásných jezů, ani při 

nich nevadilo, že bylo méně vody než loni. Bylo také 

fajn, že si dorůstající mládež mohla vyzkoušet, jaké je 

to řídit kánoe. Jakožto novopečení zadáci se po chvilce 

křižování řeky naučili loď správně ovládat. 

Snad nebudu sám, kdo může říci, že se výprava 

vydařila. Velký dík patří organizátorce Kamile a též 

všem účastníkům za pohodové a milé společenství. 

Petr Chytil 

 

https://www.trebbia-awards.eu/
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Dětská skupinka slavila 
Třetí červnovou neděli slavily také děti své 

narozeniny. Jednak v závěru bohoslužby s ostatními, 

ale též, jak bývá zvykem, i na své skupince. Největší 

radost bývá ze zapálené prskací fontánky. 

Mamince Martině se tuto radost podařilo zachytit 

a poslat fotky. Vybrala jsem do Nahoru foto Zuzanky, 

Jozífka a Marianky. Děkujeme! 

Jarmila Chytilová 

Cesta do Hořic 

Milí bratři, milé sestry, 

ráda bych se s vámi podělila o zážitky z cesty do 

Hořic, města mého dětství, kam jsem se vydala 

navštívit zejména svého stodvouletého strýčka Josefa 

Pokorného, který se navzdory předpokladům lékařů 

zotavil z covidu a z nemocnice, pak LDNky se vrátil 

do svého pokoje v hořickém domově pro seniory. 

Říkala jsem si, že využiju této Bohem nám dvěma 

nabídnuté příležitosti a pojedu za ním. 

Prožili jsme spolu každý den chvíli modlitební, chvíli 

nad Biblí (když jsem se snažila zřetelně artikulovat 

a mluvit pomalu, nedoslýchavý strýček mi s pomocí 

odezírání rozuměl) a chvíli sportovní (procházka 

s chodítkem po chodbě zařízení). Strýček se za celý 

kladenský sbor modlí, žehná nám a pozdravuje nás. Je 

to nahráno i na videu, takže kdo má zájem, ozvěte se, 

pustím vám ho. Možná tento svět drží modlitby 

moudrých a Pokorných starců… 

Pavla Vlková 

Sestra Vilma 
Jak mnozí víte, naše milá sestra Vilma Pokorná 

začátkem ledna upadla, zlomila si nohu v krčku. 

Podstoupila operaci v kladenské nemocnici, pak 

pobývala v Geriatrickém a rehabilitačním centru také 

v Kladně. Z počátku za ní měl vzhledem ke své funkci 

dovoleno docházet jen bratr farář Phanuel. Když byl 

zrušen zákaz návštěv, chodily za ní naše pastorační 

asistentky i další členové sboru. Po třech měsících si 

ji vzala blíže svého trutnovského domova dcera 

Markéta, a to do rehabilitačního centra ve Dvoře 

Králové. Teď už je zabydlena v Domově pro seniory 

v Pilníkově. Jsme s ní průběžně v telefonickém 

spojení, daří se jí dobře, nikdy nezapomíná všechny 

pozdravovat. Před přestěhováním do nového domova 

ji ještě stačila s našimi pozdravy navštívit sestra Pavla 

Vlková: 

Milí bratři, milé sestry, vyřizuji pozdravy od naší 

sestry Vilmy Pokorné, kterou jsem navštívila ve Dvoře 

Králové, kde pobývala v léčebně dlouhodobě 

nemocných. Když jsem měla příležitost být poblíž 

tohoto města, stavila jsem se za ní. Měla velkou radost, 

byla dobře naladěná (jak ji ostatně známe), chodila 

s chodítkem docela svižně, na vše se vyptávala. Naše 

společenství jí moc chybí a doufá, že se její zdraví 

vylepší natolik, aby nás mohla s podporou své dcery 

přijet navštívit. Když jsem za ní byla, připravovalo se 

její přestěhování. V současné době už pobývá 

v novém domově. 

Pavla Vlková 

Anketa 
Co očekávám od sboru? Společenství s lidmi 

i Kristem. Pod tím si zejména představuji, že situace 

a životní cesty prožíváme společně; ať už ty podstatné 

jako narození, křtiny, svatby i pohřby, ale i běžný 

život, kdy o sobě něco musíme vědět, abychom se 

vzájemně mohli podporovat a společně růst. K tomu 

nutně patří i osobní setkávání, studium Písma 

i společné modlitby. Když jsem kdysi do sboru přišla, 

tak jsem očekávala společenství dokonalých lidí, ale 

to jsem byla tedy zklamaná, neb mé představy, jak má 

křesťan a sbor vypadat, se moc nesetkaly s realitou. 

Postupně se sice očekávání měnila, dokonalost už 

nečekám, ale stále od sboru očekávám místo 

a možnosti pro budování vztahů vertikálních 

i horizontálních, abychom byli vybaveni k službě 
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evangelia a byli schopni nabídnout bezpečný prostor 

všem. 

Co si myslím, že sbor očekává ode mě? U mě se asi 

očekává, že budu zajišťovat různé praktické věci, ať 

už trochu odpovídající mému oboru a schopnostem, 

nebo i v oblastech, kde nemám žádnou kvalifikaci ani 

schopnosti, třeba kolem stavby. Sbor určitě věří (snad 

oprávněně), že nic nezpronevěřím ani nebudu dělat 

závažné chyby; a že udělám to, co řeknu, že udělám. 

Občas se mi zdá, že se ode mě očekává více, než jsem 

schopná nabídnout, a že je prostě očekáváno hodně 

práce (což vím, že je úděl všech v Radě). Není to nic 

nového, dělníků je málo všude. Asi sbor čeká, že v naší 

slabosti se projeví Boží síla. Požehnání naše práce 

často má, tak to tak nějak určitě i bude. 

Co mohu nabídnout? Asi to, co v zásadě každý 

– sebe a své schopnosti i neschopnosti. Samozřejmě 

vše v limitované edici, neb na starosti máme každý 

i spoustu dalších věcí, kam je potřeba napřít síly. 

Nicméně pokud mám nějaká očekávání od sboru, tak 

je potřeba také něco udělat k jejich naplňování, a tak 

to, co s tím dle mě souvisí, se snažím nabízet. 

Kamila Krucká 

Co očekávám od sboru? 

Od sboru očekávám přijetí každého, kdo hledá, kdo 

hledá pravdu a nalézá Ježíše jako svého Pána 

a Spasitele. Společný duchovní růst a dorůstání 

Božímu království o čemž můžeme svědčit svému 

okolí našimi životy, jak je psáno: Ti, jimž nebylo o něm 

zvěstováno, uvidí a ti, kteří neslyšeli, pochopí. (Ř 15, 

21) Pomoc těm, kteří ji potřebují, podle příkladu 

Kristova. 

Co si myslím, že sbor očekává ode mne?  
Naplňování otázky číslo 1. 

Co mohu nabídnout? Službu Bohu  

Zdeňka Chaloupková 

Připravované akce 

V neděli 4. září bude bohoslužba spojená 

s požehnáním do nového školního roku. 

Při nedělní bohoslužbě 2. října se modlitbami 

připojíme ke křesťanům ze všech denominací, jazyků, 

ras a národů, kteří každou první neděli v říjnu 

vyprošují pokoj pro Jeruzalém. 

Sborová dovolená 

bude od 13. do 19. 8. 2022 (tj. sobota až pátek) na 

zámku Štěkeň http://www.congregatio-jesu.tode.cz.  

Ceny pobytu se 

liší podle počtu 

osob na pokoji 

a typu ubytování, 

pro dospělého se 

pohybují od 515 

do 715 Kč/den, tj. 

3 090 až 4 290 Kč 

za celý šestidenní pobyt s polopenzí, pro děti 

a studenty méně. 

Přihlášeným jsem poslala tabulky s cenou podle webu 

Ceník ubytování a stravování 2022 (tode.cz), neb jiné 

ceny nemáme k dispozici. Kdo jste ještě nezaplatil 

zálohu, pošlete ji hned na účet 2100242006/2010, vs 

82022, nově činí 1500 Kč dospělý / 1000 Kč dítě.  

Kamila Krucká 

Připravovaná témata na sborovou 

dovolenou: 
1. den 

Současná situace ve světě i ve společnosti a my: 

a) svět, zejm. s ohledem na válku na Ukrajině; postoj 

křesťanů (mezinárodní situace obecně a historická 

skutečnost) 

b) my a náš každodenní život – jak se dotýká 

současná situace a změny nás osobně 

Zpracuje Pavla, připomínky Zuzka 

Dále: Jaký by měl být dobrý křesťan v dnešní době 

v tomto světě. 

Jak bojovat dobrý boj víry: 

(jednotlivým slovům dále uvedeným budu říkat 

"hesla", abychom si rozuměli) 

Hesla: 

2. den – pravda, spravedlnost, milosrdenství (Eva) 

3. den – trpělivost, vytrvalost, pokoj (Kamila) 

4. den – věrnost, odvaha, povzbuzování (Pavel P.) 

5. den – radost, milování nepřátel (Jarmila) 

+ osobní biblické texty, které k nám promlouvají 

a pomáhají nám. 

Počítáme, že krátký biblický úvod zpracují ti, kteří 

jsou u jednotlivých dnů uvedeni, ale že se zapojí 

všichni. Prosíme proto o promyšlení jednotlivých 

„hesel“. Rádi bychom, aby byly večery živé, proto 

předpokládáme práci ve skupinách s tím, že každý 

k některému heslu něco poví a dohromady to pak 

shrneme. Pokud vám je nějaké heslo hodně blízké, 

ozvěte se hned, ať víme, jestli nebude někde převis 

a někde nedostatek. 

Pavla Vlková 

 

Pravidelná setkání o prázdninách 

neděle:  10:00 bohoslužba 

středa: 16:00 sdílení, modlitby, 

zamyšlení nad biblickým slovem 

Moc děkujeme všem, kteří myslí na ostatní a napíšou 

o akcích, popř. pošlou fotografie, aby náš zpravodaj 

plnil svou funkci. Přejeme požehnané léto a těšíme se 

na vaše příspěvky. Redakce 
Zpravodaje Nahoru, další zprávy, nedělní kázání, aktuality 

i fotografie naleznete na našem webu 

http://ccshkladno.unas.cz. 
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