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Milí bratři a sestry, opět se setkáváme na stránkách 

našeho zpravodaje. Připomeneme si sborový život, 

červencová celocírkevní vzpomínková setkání, ale 

hlavním bodem bude naše společná dovolená: 

uvádíme povídání o dětech a zápis jednoho dne do 

kroniky. Příspěvky k večerním besedám a některým 

ranním pobožnostem jsou v příloze, která je 

k dispozici na webu a ve sborové knihovně. K tématu 

sborové dovolené o společenství patří i naše dnešní 

úvodní kázání. 

Kdekoli shromáždí se dva nebo tři ve jménu 

mém… 
Sk 2, 41–47; Ef 4, 1–13 

Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu 

mém, tam jsem já uprostřed nich. Mt 18, 20 

Milé sestry a bratři, 

když jsem se dozvěděla, že mám na dnešní den 

připravit kázání, přistupovala jsem k tomu tak jako 

vždy – s bázní a chvěním.  Téměř od samého počátku 

jsem ale věděla, že budu mluvit o sboru a shromáždění 

církve. Ta myšlenka mi nešla z hlavy, ačkoliv jsme se 

na dovolené tímto tématem zaobírali. Ale zřejmě 

i proto mi to Hospodin položil na srdce.  

Všechny dnešní texty se týkají shromáždění, sboru, 

těla Kristova. Taková úžasná věc, takový skvělý dar 

a někdy je tak snadné zapomenout a brát to jako 

samozřejmost. 

V kratičkém evangelijním textu jsme si připomněli: 

Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu 

mém, tam jsem já uprostřed nich. 

Toto je jedno z nejcitovanějších míst Nového zákona. 

Většinou při běžné citaci bývá slovo shromážděni 

nahrazeno slovem sejdou. Kde se sejdou dva nebo 

tři… Není ale slovo jako slovo a každý výraz má něco 

do sebe. U slova shromážděni si spíše představíme 

duchovní shromáždění nebo obecenství, kdežto slovo 

sejdou může působit náhodným dojmem. Scházejí se 

kamarádi v hospodě, ženy na kávu a rodina u stolu. 

Ale tento biblický výrok zkrátka míří na společenství, 

a ne na lecjaké sejití kdekoliv. 

Pavel píše z vězení spolubratrům do Efezu: Proto vás 

já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, 

kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy 

skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem 

v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, 

spojeni svazkem pokoje. 

Máme tomu povolání, kterého se nám dostalo, dělat 

čest svým životem… Tím povoláním je myšleno 

obrácení ke Kristu, povolání ze smrti do života; 

povolání, na které člověk odpovídá vírou. Jistě to 

neplatí jen pro tehdejší dobu, ale tato slova jsou 

nadčasová a můžeme je vztáhnout na sebe a na život 

v našem společenství.  

…vždy skromní, tiší a trpěliví – v kralickém překladu 

i v Bibli 21 je místo slova skromní použito s pokorou 

a pokorní. Pokora znamená, že zaujímám poslední 

místo a uvědomuji si, že jsem služebníkem všech. Být 

trpělivý znamená být znovu a znovu zraňován, ale 

nestěžovat si, a navíc ti, kdo se snášejí navzájem 

v lásce, se odmítají mstít nebo být zahořklí. 
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Když si převedeme výraz snášet se do dnešní mluvy, 

není to zrovna výhra… Co se dá dělat, snesu ho… 

nebo snáším ho docela dobře…nic jiného mi nezbývá, 

že? Mám za to, že tehdejší lidé s jejich pohnutkami se 

od nás až tak moc nelišili. I oni jistě měli potíže snést 

se s někým odlišným, jiným (starým, mladým, 

hlučným) – dosaďte si každý, co potřebujete. Ale tady 

je přidáno v lásce! 

Ježíš říkal, že právě podle lásky se poznají křesťané 

(Ježíšovi učedníci): Podle toho všichni poznají, že jste 

moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. 

Láska sjednocuje. Láska mnohé snese a mnohé 

překoná. Jednota může vycházet jedině z lásky. Tato 

jednota může být zachována jen tehdy, budou-li se 

křesťané snášet v lásce, což je něco jiného, než se 

vzájemně strpět. Láska je základem křesťanského 

života … a důkazem Božího Ducha. 

Když jsem kázání připravovala, tak jsem každého 

z vás jednotlivě měla před očima. (Moudrá Jarmila, 

systematická Eva, v tichosti sloužící Kamilka, pevně 

stojící Pavla, věrná Vilma, vtipný Zdeněk, Stáňa 

modlící se za muže, Jiří, který udržuje chod sboru, 

Martinka u varhan… a tak bych mohla pokračovat 

dál.) 

Neustále mi šlo hlavou to, co řekla Zuzka na dovolené. 

Že kdybychom žili mimo společenství, je 

pravděpodobné, možná spíše jisté, že bychom se nikdy 

ani nepotkali, natož spolu trávili společnou dovolenou 

a jakýkoliv jiný společný čas. Jsme tak různí! Co 

s těmi ostatními vlastně máme společné? Pocházíme 

z rozdílných prostředí, liší se náš intelekt, naše 

výkonnost, společenské postavení, množství majetku; 

představujeme celou škálu charakterů a výstředností 

a máme naprosto protichůdné touhy a věci, které se 

nám nelíbí. Je mezi námi tolik rozdílů! Za tím se 

skrývá daleko víc než sdružovací pud člověka jako 

tvora společenského. Co nás tedy skutečně spojuje? 

To, co sdílíme, je nepoměrně větší než to, co nás 

rozděluje: Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste 

byli povoláni; jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, 

jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze 

všechny působí a je ve všech. Těchto sedm skutečností 

nás spojuje; sedm jedniček, které máme společné se 

všemi věřícími, ať jsou 

kdekoliv. Jejich výklad by 

byl na další samostatné 

kázání. Bůh nás sjednotil, 

jednejme podle toho. 

Služme si navzájem 

rozličnými dary, kterými 

nás vybavil Kristus, 

a važme si toho, že nejsme 

všichni stejní. Nikdo si 

nemusí lichotit, nikdo 

nemusí na nikoho žárlit. Všichni můžeme něco dělat, 

abychom pomohli budovat tělo Kristovo. Amen. 

Dana Klozbergová, kázání 19. srpna 2018 

Společná sborová dovolená 

Letošní sborová dovolená probíhala ve dnech 4.–11. 

srpna 2018 v hotelu Diana na Benecku a byla již 26. 

v pořadí. Na té první ve Zdobnici v Orlických horách 

byla sestra Martina jako roční batole, tentokrát s námi 

už jela jako maminka s manželem a roční Mariankou. 

Osazenstvo se mění, lidé přibývají, letos nás bylo 

celkem 72, z toho 11 pamětníků první dovolené. Dětí 

bylo letos opět hodně, 23 – od jednoho do čtrnácti let. 

Dny začínaly krátkou ranní pobožností, po ní 

následovala snídaně, pak program pro děti. O péči 

o děti napsala sestra Katka, dala nám k dispozici 

i otázky, na které děti zjišťovaly odpovědi, a tak si 

i my můžeme uvědomit, co všechno o našich bližních 

nevíme… 

Každý den jsme chodili na výlety do okolí, většinou 

pěšky, někdy jsme se popovezli auty. Někteří s sebou 

měli i kola. Po příchodu z výletů byl již volný 

program, popř. zábava v domě či u bazénu, pro 

zpěváky od 17 hodin zpívání. Po večeři se krátce sešly 

děti a v 19.45 byl připraven večerní program pro 

dospělé. 

Témata (zkráceně) a hlavní garanti pro letošní rok: 

Víra jednotlivce a společenství (Zuzana Jurková), 

bohoslužby (Samuel Gallat), formy sborového života 

(Ivana Doubravová), autorita a demokracie (Phanuel 

Osweto). Jejich příspěvky jsou v příloze Nahoru. 

U témat nechyběla bohatá diskuze i svědectví, jak to 

prožívají jednotlivci. 

Poslední večer byl odpočinkový, věnovaný hlavně 

společnému zpívání. 

Každý den vždy jeden dobrovolník zapsal do kroniky, 

jak daný den prožíval. Posledního zápisu před 

odjezdem (pátek 10. srpna) se ujala Terezka Novotná. 

S jejím souhlasem jsem ho přepsala do našeho 

zpravodaje. 

Jarmila Chytilová 

Kronika – pátek 10. srpna 2018 

Jako každý den i dnes jsme se probudili s vidinou 

Božího požehnání, doufajíce v milost Hospodina 

a jeho bdělost nad námi. Ale i přes tyto skutečnosti je 

každé ráno trochu jiné, něčím výjimečné. V podstatě 

nám většinou nenápadně symbolizuje, jak bude celý 

den vypadat. 

Tento den jsme tradičně začali ranní pobožností. 

Iniciativu převzal Ing. Pavel Pánek, který nás 

obeznámil se svým svérázným, avšak velmi 

zajímavým pohledem na naši politiku z náboženského 

hlediska. O něco později, v devět hodin, se konalo 

udílení cen, na které děti čekaly téměř celý týden. 

Všude bylo plno radosti a vířící euforie. 

V odpoledních hodinách přišel na řadu čas výletů. 

Ačkoliv jsme byli rozděleni na dvě skupiny, velice 

jsme si turistickou výpravu užili. Stejně tak jsme byli 

unešeni z dětského vystoupení, které rovněž mělo své 



3 

 

osobní kouzlo. Na své si také přišli zpěváci, kteří naše 

sbory již po dlouhá léta reprezentují. 

Večeře byla výborná. Poslední večer naší dovolené 

jsme strávili převážně v duchu lidových písní 

a vzájemné vřelé komunikace. 

Závěrem bych chtěla říci: Pochopitelně veškerá radost 

a úspěchy v našem životě jsou nedílnou součástí 

milosti našeho Pána, který nás provází na 

nejrůznějších životních cestách. A my všichni mu 

můžeme jen děkovat, že nás provázel celou dobu naší 

dovolené. 

Tereza Novotná 

Dětský program – Benecko 2018 

Letošní rok se dětským programem prolínala dvě 

témata – jednak starozákonní příběh o Jonášovi, 

jednak „život ve společenství,“ přičemž budování 

křesťanského společenství a život v něm byly 

i tématem letošního duchovního programu pro 

dospělé. 

S příběhem starozákonního proroka Jonáše se děti 

seznamovaly postupně v průběhu čtyř dopoledních 

setkání. 

Na prvním z nich, které připravila Dana Klozbergová, 

shlédly děti pěkné a vtipné loutkové divadlo 

o Jonášově povolání do Ninive a jeho útěku před 

Hospodinem, který skončil Jonášovým vhozením do 

moře a záchranou před utonutím ve velrybích 

útrobách. Rozdělené do čtyř skupinek pak děti samy 

příběh výtvarně ztvárnily a povedlo se jim to náramně. 

Při druhém setkání, pod taktovkou Miloše Fellera 

a Zuzky Lomíčkové, si pak malí i větší zažili trochu 

strachu, samoty a nitrozpytu, které Jonáš prožíval 

polapený ve velrybě. Jonáš si v té tmě a samotě 

uvědomil svou chybu a podobně i děti si měly zkusit 

uvědomit svá provinění, nakreslit je a pak je, jako 

Jonáš, „nechat ve velrybě“ – v tomto případě ve 

velrybě krásné, kartónové, zdobené ručně stříhanými 

a barvenými šupinkami. Krom toho si ještě všichni 

vyrobili vlastní svíčku, aby nezapomínali, že kde je 

Bůh, tam je světlo, i kdyby to bylo třeba ve velrybím 

žaludku. 

Na třetím setkání, které vedla Martina Škutová, si děti 

vyzkoušely, jak snadné je podlehnout falešným 

prorokům (které divadelně ztvárnili Jitka Pánek 

Jurková, Pavel Kubr, Katka Lukavská a v hlavní roli 

tablet s LEGO hrami) a snad dokázaly trochu pochopit 

situaci hříšníků z Ninive. 

Ve čtvrtém setkání, vedeném Jitkou a Lubošem 

Rendlovými, pak děti otestovaly a trénovaly svou 

zručnost, když vytvářely velkolepý papírový model 

města Ninive, a taky si zažily, jak může být jednomu 

líto vlastního výtvoru. Všichni proto měli radost, že 

Jonášův příběh končí Božím milosrdenstvím – Ninive 

bylo ušetřeno, navzdory Jonášově volání po 

spravedlivém trestu. 

Druhé téma – „Život ve společenství“ dětem celý 

týden připomínal celotáborový úkol – sešitek se 24 

otázkami týkajícími se kladenského a slánského sboru, 

na které měly děti zjistit odpovědi do pátečního 

dopoledne. Některé otázky (jako třeba „Kdo uklízí 

modlitebnu ve Slaném?“ nebo „Kolik lidí dojíždí do 

kostela z jiného města?“) daly dětem pořádně zabrat, 

ale množství odpovědí, které se jim podařilo zjistit, 

bylo úctyhodné – nejpilnější dotazovatelé (Alžbětka 

Klozbergová a Kryštof a Esterka Chytilovi) měli 
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správně 22 odpovědí! Děti dostaly za svůj zodpovědný 

přístup k úkolu medaile a sladkou odměnu 

a poděkování patří také dospělým, kteří po celý týden 

trpělivě zodpovídali dětské dotazy.  

Jak s Jonášovým příběhem, tak s životem ve 

společenství souvisela také středeční bojovka, ve které 

děti musely prokázat odvahu (nejprve každý sám 

v tmavé sklepní místnosti, pak bylo třeba překonat 

potmě bazén), znalost dospělých ve společenství 

(poznávání konkrétního člověka podle nápovědy) 

i bystrost při sestavování textu ze získaných slov. Jak 

bývá dobrým zvykem, bojovku si užili kromě dětí 

i podílející se dospělí (zejména Miloš F., Zuzka L., 

Dana K. a Káťa s Jirkou L.). 

Večerní programy byly letos věnovány pohádkám – 

konkrétně Pohádkám na hraní od G. Rodariho, které 

jsme četli každý večer na dobré usnutí, ale hlavně 

k zamyšlení. Pohádky byly totiž zajímavé tím, že 

každá z nich měla tři různé konce. Vyposlechli jsme si 

všechny a pak děti i přítomní dospělí (kterých se k té 

večerní četbě scházelo docela dost ) hlasovali, který 

konec se jim nejvíc líbil. 

Dětský program byl jako již tradičně zakončen v pátek 

odpoledne, kdy děti zazpívaly písničku o Jonášovi, 

kterou celý týden poctivě a s nadšením cvičily, dostaly 

něco na mlsání, a hlavně krásně malované diplomy, 

které připravila Anežka Krucká. 

Děkujeme všem dětem za spolupráci, všem dospělým 

za pomoc a hlavně děkujeme Bohu za požehnání, které 

nás tím krásným týdnem provázelo. Těšíme se na 

příští rok! 

Katka Lukavská a Dana Klozbergová 

Život ve společenství – otázky nejen pro děti 

Jak znám lidi ve sborech? 

1. Kolik lidí ze sboru má narozeniny o prázdninách (tj. 

v červenci a v srpnu)? 

2. Slaví někdo narozeniny o vánočních svátcích? 

3. Kdo má ve sboru nejvíc dětí? Kolik to je? 

4. Kdo je z největší rodiny (z nejvíce sourozenců)? 

Z kolika? 

5. Kdo bydlí na faře ve Slaném? 

6. Jak se jmenuje nejmladší dítě ve sboru? Jak se 

jmenují jeho rodiče? 

7. Kolik lidí dojíždí na bohoslužbu z jiného 

města/vesnice? Kdo bydlí nejdál od kostela? Kolik to 

má kilometrů? 

8. Jezdí někdo do kostela na kole? Kdo? 

9. Kdo si nosí na bohoslužbu pravidelně vlastní bibli 

a/nebo zpěvník? 

10. Kdo byl pokřtěný jako dospělý (bylo mu v době 

křtu 18 let nebo víc)? 

11. Kdo má nejvíce kmotřenců/kmotřenek? Kolik? 

12. Je někdo, kdo ještě nikdy nebyl v Komenského 

síni na toaletě? 

Jak znám provoz sborů? 

13. V kolik hodin začíná nedělní bohoslužba ve 

Slaném? 

14. Jak často vychází sborový časopis Nahoru? 

15. Jak často je prodloužená? 

16. Kdo otevírá kostel v neděli ráno na Kladně a 

v kolik hodin? 

17. Kdo vybírá písně na bohoslužbu? Kolik se jich 

obvykle zpívá během bohoslužby? 

18. Který den je biblická hodina v Kladně a který den 

ve Slaném? 

Jak znám služebníky sboru 

19. Kdo ze sboru (kromě bratrů farářů) už někdy 

sloužil bohoslužbu na Kladně nebo ve Slaném? 

20. Kdo připravuje sborový časopis Nahoru? 

21. Kolik je členů Rady starších? Kdo je předseda 

Rady starších v Kladně a ve Slaném? 

22. Kdo už někdy sloužil jako lektor na nedělní 

skupince? 

23. Kdo uklízí kostel v Kladně/modlitebnu ve 

Slaném? 

24. Kdo už někdy doprovázel bohoslužbu na 

harmonium/varhany? 
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Ze života sboru 

V neděli 24. června byla z našeho sboru přenášena 

rozhlasem bohoslužba, kterou jako host sloužila sestra 

farářka Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. Záznam lze 

poslechnout na https://vltava.rozhlas.cz/bohosluzba-

cirkve-ceskoslovenske-husitske-z-husova-sboru-v-

kladne-7551884  

Ve čtvrtek 28. června v 18 hod. byla sloužena 

ekumenická bohoslužba na památku Mistra J. Husa, 

tentokráte v kapli sv. Floriana. Kázáním posloužil 

bratr Zd. Martasek, CASD. 

O prázdninách jsme se scházeli vždy ve středu ke 

sdílení a modlitbám, v neděli k modlitební chvilce 

před bohoslužbami a k bohoslužbám. 

První srpnovou bohoslužbu jsme již měli na sborové 

dovolené, sloužil ji bratr farář Osweto. 

O srpnové společné dovolené informují samostatné 

příspěvky i příloha. 

Třetí srpnovou neděli sloužila sestra Dana, její kázání 

navazovalo na téma dovolené, potěšilo mě, že mi je 

dovolila použít jako úvodní kázání pro toto vydání 

Nahoru. Po bohoslužbě jsme se sešli k popovídání 

a občerstvení, domluvili jsme se, že prázdninové 

narozeniny se budou slavit společně až v září, jen děti 

si užily svou oslavu již na sborové dovolené. 

Narozeniny tam oslavili Mikuláš, Helenka, Vítek, 

Anežka a Stela. Blahopřejeme! 

 

Poslední srpnovou neděli při 

laické bohoslužbě slova 

posloužili sestra Pavla 

Vlková liturgií a bratr 

Samuel Gallat kázáním. 

 

První zářijovou neděli dostali 

požehnání do nového školního 

roku žáci, studenti 

i pedagogové. 

 

V neděli 9. září sloužila 

bohoslužbu slova sestra 

Jarmila Chytilová. 

 

V neděli 16. září dostali požehnání k narozeninám 

červencoví, srpnoví i zářijoví oslavenci Jiří, Věra, 

Zdeněk, Jarmila, Zdeňka, Kryštof a David. Po 

bohoslužbě jsme pak pobyli společně na prodloužené. 

 

V sobotu 22. září nám na přednášce Eschatologie 

(pojetí a jevy) v knize Zjevení Janovo podala pěkný 

přehled této knihy Mgr. Lucie Davídková. 

Jarmila Chytilová 

 

O Prokopu s čertem, Ježíši v klobouku, 

Velkém Bejčku a také trochu o sv. Janu. 

23. června jsem se zúčastnil pouti naší diecéze na 

Sázavu. Co se týče vlastní poutě, mé pocity jsou pocity 

jednoho poutníka, řekněme levicově-

technokratického křesťana, který rád propojuje 

zdánlivě nesouvisející věci. A tady mi to krásně vyšlo: 

světec poutající nepřátelskou sílu, aby ji využil pro 

lidi, Ježíš, který jako pastýř klobouk zajisté potřebuje, 

již spoutaná síla ve Velkém Bejčku a konečně svatý 

Jan, jehož úsilím ta snaha o zkultivování lidstva 

vlastně začala. (Ten výklad jsem částečně četl v jedné 

poutnicko-záhadologické knížce a něco jsem k tomu 

doplnil.) 

V tomto středověkém klášteře bylo hlásáno slovo 

našeho Pána česky od jeho založení slovanskými 

benediktýny v čele s opatem Prokopem od roku 1053 

až do roku 1097. V tomto roce byl klášter osazen 

benediktýny ze Strahova a ti už poslušně šprechtili 

latinsky. Někomu v Římě tehdy česká bohoslužba už 

vadila. První král Vratislav I. s nedědičným titulem 

českou liturgii podporoval, ale po jeho smrti už byla 

pro nástupce, knížete Konráda Brněnského, proti 

papežově vůli neudržitelná. 

https://vltava.rozhlas.cz/bohosluzba-cirkve-ceskoslovenske-husitske-z-husova-sboru-v-kladne-7551884
https://vltava.rozhlas.cz/bohosluzba-cirkve-ceskoslovenske-husitske-z-husova-sboru-v-kladne-7551884
https://vltava.rozhlas.cz/bohosluzba-cirkve-ceskoslovenske-husitske-z-husova-sboru-v-kladne-7551884
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K opatu Prokopovi se váže pěkná pověst. V době 

založení kláštera řádili v okolí, jak už to u církevních 

staveb bývalo, čerti. Ti kazili snahu zbožných mnichů 

všemožnými způsoby. Nuže opat jednoho takového 

chytil, přikoval ho na řetěz a použil ho na vyorání 

Čertovy brázdy, terénní rýhy spojující brod přes 

Sázavu asi kilometr za klášterem s Chotouní poblíže 

Peček. Po dokončení díla, jehož části jsou dodnes 

v terénu vidět, se Prokop zachoval férově a milého 

čerta propustil a ten už pak nikdy nezlobil, asi byl rád, 

že to tak dopadlo. Na sochách a obrazech máme 

obvykle velebného světce, u jehož nohou se krčí malý 

spoutaný čert, sice se snaží tvářit zoufale, ale pohled 

vždycky naznačuje nějakou čertovinu. 

Tuto pověst si můžeme vysvětlit jako symbol využití 

přírodní síly, kde čert je zosobnění slepé přírodní 

energie, kterou moudrý inženýr Prokop využil pro 

užitek lidem, Čertova brázda spojovala po zemi 

přístavy na Sázavě a na Labi a velké řeky sloužily už 

od pravěku jako dálnice. Tím, že Prokop změnil 

potenciální energii na kinetickou a ze skaláru udělal 

vektor, se postavil po 

bok takových velikánů, 

jako byl Stevenson 

(pára), Nikola Tesla 

(elektřina) a Igor 

Kurčatov (atomová 

energie). Do moderního 

hávu tak lze obléci i 

ranně středověkou 

legendu. 

Sám Prokop, zde jako 

mladý opat (opati měli 

biskupské atributy – 

berlu a mitru), stojí ve 

vchodu do svého kostela. Čertík není moc zoufalý, asi 

ví, že Prokopovu snahu nezkazili jeho pekelní 

kolegové, ale docela obyčejný pozemský červ – papež. 

Proti kostelu je na zdi hospodářské budovy zajímavý 

starý obraz Dobrého pastýře, tedy našeho Pána 

a hodně staršího Bratra. Škoda, že je nerestaurovaný, 

ani při sebevětší snaze se mi ten obraz nepovedlo lépe 

vyfotit. Známe Ježíšovy portréty mnohdy až 

nesmyslně pompézní, ale tenhle Dobrý pastýř od 

neznámého umělce vypovídá daleko víc než celé 

rozmáchlé baroko. 

Velký Bejček se na pouti podílel rovněž, protože toto 

jméno dali ve 20. letech železničáři parní lokomotivě 

řady 423, která s půlhodinovým zpožděním přivezla 

na pouť zvláštní vlak s množstvím lidí a nadšení 

budila u všech, především u dětí. 

Svatý Jan v Dubí hostil večer téhož dne katolickou 

mši u příležitosti světcových asi 2020 narozenin plus 

minus 7 let (byl o pár měsíců starší než Ježíš, další 

z generace izraelských rozhořčených mladých mužů) 

a tam měli na oltáři 

moderní obraz 

horlivého Jana 

v červenavých tónech 

od současného českého 

umělce. Po 

zkušenostech se 

zloději, kteří kdysi 

původní barokní 

ukradli a vybrakovaný 

kostelík navštívili 

i nedávno, ten nový 

obraz vždycky jen 

vystaví a zase schovají. 

Na místě v lese, kde 

člověk cítí Boží blízkost, jsem skončil zpěvem na 

melodii naší písně č. 185 (Ó veď nás Pane v slovu 

svém) s jinými slovy tuto duchovně-technicky 

požehnanou sobotu 23. června. A druhý den nás čekal 

rozhlasový přenos, ale to už je jiný, i když také hezký 

příběh. 

Jiří Tučan 

Letošní setkání na Krakovci 

Jako každý rok tak i letos mi Pán dovolil prožívat 

společnou bohoslužbu na hradě Krakovci. Je radost, že 

se hrad opravuje, každý rok vidíme velký pokrok. Část 

již má i střechu, tam byla letos výstava prací dětí 

z berounského okresu, kde malbou vyjadřují, co pro ně 

Mistr Jan Hus znamená a jak jej vidí svýma očima. 

Scházíme se za každého počasí z celého okolí, ze 

všech blízkých i vzdálených sborů k uctění jeho 

statečnosti. Za pravdu Boží, kterou hájil, ale nebyl 

vyslyšen, položil svůj mladý život. Odtud se vypravil, 
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to byla jeho poslední cesta do Kostnice, kde měl 

obhájit tu svoji pravdu. Bohužel rok trpěl jako vězeň 

v hrozných podmínkách, zklamaný a zrazený i od 

českého panovníka. Zklamán i od nejlepšího přítele 

obětoval svůj život. Při této příležitosti vzpomínáme 

i na Jeronýma Pražského, věrozvěsty Cyrila 

a Metoděje, a tak se modlíme, jak Pán dá. 

Jsme pod otevřeným nebem – v krásné přírodě, a tak 

jak na koho, ale na mě v tomto místě všechno silně 

působí. Na bohoslužbu se musí vše přivézt, aby 

důstojně proběhla, i varhánky, stůl Páně, ale hlavní je 

Slovo Boží, které již po několik let promlouvá bratr 

biskup a které mělo velkou sílu. I ze zámoří zde byla 

návštěva bratra faráře, jemuž tlumočila sestra 

Tonzarová. 

Bohoslužba probíhala za slunce, ale pak bylo krásně 

oblačno, po kázání byl křest dvou mladých lidí, a to již 

začala přeháňka – pršelo, a tak jsme byli Pánem 

pokřtěni shora všichni. Díky! Bohoslužba 

pokračovala, nikdo neodešel. Pak při Večeři Páně bylo 

opět slunce. Dále kdo chtěl, mohl se zúčastnit 

promítání filmu o Jeronýmu Pražském. Byli jsme 

pozváni na příští rok 2019. Jak Pán dá. 

Více než sto lidí bylo jistě spokojeno s prožitkem této 

bohoslužby, kde bratr Tonzar uměl vyzdvihnout to 

hlavní, co toto místo pro nás znamená. Jak zde, tak 

v Betlémské kapli pronesl hodnotné Boží slovo, které 

jsme mohli vyslechnout. Kéž by i naši státníci 

u příležitosti 100. výročí založení naší republiky si 

vzali příklad a přemýšleli, co je pravda. 

Růžena Adamová 

Vzpomínka v Betlémské kapli 

Opět jsme zavzpomínali. Bylo to v pátek 6. července, 

kdy se Betlémská kaple v Praze před 15. hodinou cele 

zaplnila účastníky oslavné bohoslužby. Svou 

přítomností potěšil i bratr patriarcha Tomáš Butta, 

který bohoslužbu zahájil. Ostravský pěvecký sbor 

velmi pěkně zpíval a obohatil tuto vzpomínku. 

Sváteční slovo měl bratr biskup Tonzar. V promluvě 

na slova Písma z knihy proroka Jeremiáše, z dopisu 

apoštola Petra a z evangelia Lukášova ukázal na život 

Božích svědků. V závěru kázání pak zdůraznil: A tak 

co nám tedy všichni svědkové Páně sdělují? Abychom 

se nebáli zvěstovat, abychom se také nebáli ani zemřít. 

A to je strašně těžké, protože určitě každý z nás už 

někoho na tomto světě ztratil, ale svědkové Páně nám 

sdělují, že smrt není konec. Smrt je začátek věčného 

života. 

Zpěv písní k chvále Pána se nesl betlémskou kaplí 

důstojně a krásně. Večeři Páně vysluhovali bratři 

biskupové, já jsem ji přijala z rukou bratra biskupa 

Hradila, kterému asistoval náš bratr farář Osweto. 

Bylo to překrásné setkání, Bůh byl jistě přítomen. 

Vřelé díky za silný zážitek. 

Vilma Pokorná 
Upravený přepis kázání byl uveřejněn v Českém zápase 

č. 29.  

Dopis o modlitbě 

Milá Jarmilo, minulý týden mi Markéta (nezvykle) 

zavolala: "Mami, potřebovala bych dnes do večera 

napsat, co pro tebe znamená modlitba. Pošleš mi to 

mailem?" No, tak jsem sedla, napsala, poslala. A pak 

jsem si řekla, že to ještě zúročím, když už je to na světě. 

Tak posílám. 

Modlitba…vlastně se mi hodně váže s Bohem jako 

osobou. Věřím v Boha, v Boha spravedlivého, ale 

i milosrdného, který mě má rád, stará se o mě, má se 

mnou svůj plán. Vnímám svou zodpovědnost před ním 

za to, co se svým životem dělám. Modlitba je setkání 

s ním. Ráno děkuju a prosím o požehnání, večer mu 

předkládám, jak jsem prožila den, děkuju za to, co mi 

dává, čím mě potěšil, přiznávám to, co se nepovedlo 

(i to, čím jsem třeba i záměrně uškodila), ptám se, 

když nevím, brečím, když mi je smutno – a to někdy 

všechno tak dohromady. Přes den většinou prosím 

nebo děkuju, když zahlédnu konkrétní Boží zásahy do 

situací, ve kterých se nalézám. 

Většinou nečekám, že mi Bůh nějak výrazně odpoví. 

Věřím, že mě slyší. Je to asi tak, jako když přijde 

člověk domů, tam jsou jeho blízcí, které miluje, ale 

které tam doma očekává. Sedne si chvíli s ostatními, 

dá si čaj a řekne, co bylo v práci, a očekává zájem, 

přijetí, a dokonce i odpuštění. Zná jeho cenu, ale nějak 

to intenzivně neprožívá. 

Pak jsou ale chvíle, kdy mi není dobře, něco zkazím, 

někomu ublížím, je mi ze sebe samotné zle. Nebo jsem 

v situaci, kdy mám před sebou důležité rozhodování – 

a nevím. Pak jdu do klidu (často sedím 

v zaparkovaném autě) a otevřu mysl i duši, co to jde. 

Pak se vydávám za každodennost, za horizont dnů, 

týdnů, měsíců. Pak předkládám ŽIVOT, ptám se. 

A mám zkušenost, že dostávám odpovědi. Nejsou mi 

vždycky vhod, a snad právě proto věřím, že tehdy 

probíhá opravdový dialog s Bohem i s Ježíšem v jeho 

obětujícím se člověčenství. To už není každodenní 

setkání u stolu. To je vzácná návštěva autority, kterou 

je hodno poslechnout, i když se to jednomu nelíbí. 

Možná to společné, co všechny mé modlitby mají, je 

důvěra, že mohu říci a přiznat cokoli a že dostanu 

náležitou odpověď – potěšující, posilující, 

káravou,… Prostě, jakou zrovna potřebuju. 

Pavla Vlková 

Z jednání rady starších 

Milí bratři a sestry, na letní dovolené jsme otevírali 

každý večer téma společenství, jeho významu i dalších 

souvisejících otázek. Přišlo mnoho nápadů, jak 

s Bohem i spolu navzájem o společenství pečovat. 

K tomu se váží i některé věci, které bychom rádi 

vyzkoušeli. Týkají se biblických hodin, bohoslužeb 

i setkání skupinek. Nemusí být vždy vše všem po 

chuti, a tak prosím, pokud budete mít nějaké další 

náměty nebo připomínky, přijďte s nimi za námi. 
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Nová struktura biblických hodin 

Do konce tohoto církevního roku dokončíme na 

biblických hodinách výklad Markova evangelia. 

S novým církevním rokem bychom se na nich vraceli 

k biblickým textům předchozího nedělního kázání 

i k jeho výkladu. Rádi bychom tak dali větší prostor 

pro hlubší promýšlení nedělních promluv.  

Dětské bohoslužby a bohoslužby se songovou 

liturgií 

Vždy jednou za měsíc připravujeme místo běžné tzv. 

„songovou liturgii“ s větším podílem chválících písní. 

Rádi bychom tak vyšli vstříc mladým, dětem i těm, 

které klasická liturgie zatím příliš neoslovuje. První 

songová liturgie proběhne 21. 10. Každá druhá 

bohoslužba se songovou liturgií (tedy jednou za dva 

měsíce) bude speciálně zaměřena na děti a děti se na 

ní také budou významnější měrou podílet. První 

dětská bohoslužba proběhne 18. listopadu. Doufáme, 

že aktivnější podíl dětí na bohoslužbách bude radostí 

nejen pro ně, ale i pro nás ostatní. 

Za radu starších Pavla Vlková 

Songová liturgie 

„Myšlenka vytvořit novou liturgii vznikla na setkáních 

mládeže v Praze-Podolí a v chrámu sv. Mikuláše 

i členů Klubu mladých CČS. Liturgie se songy nechce 

zaměňovat obvyklou Liturgii dr. K. Farského. Chce 

oslovit mladého člověka v tomto konkrétním světě 

a čase a poskytnout tím službu jemu i církvi.“ 1 

První zpívaná a hraná songová liturgie vznikla 

k příležitosti 50 let od vzniku Československé 

republiky. Autory této liturgie byla skupina 

duchovních. Autorkou textu je Pavla Zachařová, 

autorem hudby je Luboš Svoboda a Karel Krásný 

vypracoval strukturu Liturgie se songy. 

„Kromě poslání, které musí splňovat každá liturgie, 

aby byla liturgií – zpřítomnit Ježíše Krista uprostřed 

shromážděné obce – má tato nová liturgie za úkol, jak 

je již z názvu patrno, umožnit křesťanským songům 

vejít v bohoslužebný život církve odpovídajícím 

způsobem. Hlavním “tématem” liturgie je: Pán Ježíš 

pro člověka, který je v nouzi – ve všeobecné nouzi 

každého z nás: Některé její části nejsou pevně určeny 

– hlavně modlitby – a jsou ponechány invenci 

duchovního.“ 2 Liturgie se songy je christocentrická. 

Tato liturgie nemá klasickou strukturu, ale je 

„zachován podstatný moment: vzájemné podílení se 

na bohoslužbě liturgujícího a sboru“. 3 

Křesťanské songy a variabilní modlitby upevňují 

strukturu Songové liturgie. „Akt zpřítomnění je 

vykoupením z tísně světa pro současnost, pro tuto 

chvíli, kdy se můžeme stát královstvím ve vzájemné 

lásce, služebnosti a porozumění, s výhledem do 

budoucnosti, ke stolu, který nám připraví Pán, jenž 

nás bude hostit nad naše pomyšlení.“ 4 
Citace 1–4 viz Český zápas 1968, č. 41. 

Převzato z: ROHLÍČKOVÁ, Hana. Liturgický projev 

Církve československé husitské. Praha, 2007. 

Diplomová práce. Univerzita Karlova, HTF.  

Připravované akce: 

Ne 7. 10. od  9 hod. bohoslužba s modlitbami za 

pokoj Jeruzaléma 

Ne 7. 10. od 17 hod. koncert Biblických písní A. 

Dvořáka k 100. výročí vzniku republiky 

Ne 14. 10. při bohoslužbě obnovení manželského 

slibu Kohlových (60 let společného života) 

Ne 14. 10. koncert Ženského pěveckého sboru 

Smetana k 100. výročí republiky.  

Ne 21. 10. bohoslužba se songovou liturgií  

Ne 18. 11. dětská bohoslužba 

So 24. 11 od 9 hod soustředění rady starších 

So 1. 12. od 14 hod. adventní soustředění sboru 

Ne 2. 12. bohoslužba spojená s návštěvou Mikuláše 

Ne 16. 12. adventní koncert Ženského pěveckého 

sboru Smetana 

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 16:45 hod. sdílení a modlitby 

17:45 hod. biblická hodina 

Mládež se schází podle domluvy. 

Otevřený kostel 

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

Úřední hodiny 

ve středu od 15 do 16:30 hod. 

ve čtvrtek od 9 do 11 hod.  

Toto Nahoru, další zprávy, nedělní kázání, aktuality 

i fotografie naleznete na našem webu 

http://ccshkladno.unas.cz 
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