
1 

 

 
Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo 

na něm sídlí. Ž 24, 1 

Milí přátelé, zdravíme Vás v novém školním roce. 

Radujeme se z toho, že celá země i my všichni patříme 

Hospodinu, a i když to mnozí zpochybňují, je to tak. 

Mohli jsme si užít prázdnin, dovolených a s vděčností, 

že jsme v Božích rukou, jsme se mohli pustit do 

běžných činností, které na nás čekaly. Však i naše 

poslední pobožnost na sborové dovolené končila 

zaslíbením: Já však, Hospodine, důvěřuji tobě, 

pravím: "Ty jsi můj Bůh, moje budoucnost je ve tvých 

rukou." Ž 31, 15–16 

Přejeme Vám požehnaný čas při čtení našeho 

zpravodaje a plnou důvěru v Boží milost a lásku! 

Tajemství víry 

Př 29, 23–27, 1 P 5, 5b–7  

Jednou v sobotu vešel Ježíš do domu jednoho 

z předních farizeů, aby jedl u jeho stolu; a oni si na něj 

dávali pozor. Když pozoroval, jak si hosté vybírají 

přední místa, pověděl jim toto podobenství: „Pozve-li 

tě někdo na svatbu, nesedej si dopředu; vždyť mezi 

pozvanými může být někdo váženější, než jsi ty, a ten, 

kdo vás oba pozval, přijde a řekne ti: ‚Uvolni mu své 

místo!‘ a ty pak musíš s hanbou dozadu. Ale jsi-li 

pozván, jdi a posaď se na poslední místo; potom přijde 

ten, který tě pozval a řekne ti: ‚Příteli, pojď dopředu!‘ 

Pak budeš mít čest přede všemi hosty. Neboť každý, 

kdo se povyšuje, bývá ponížen, a kdo se ponižuje, bude 

povýšen.“ L 14, 1.7–11 

Milé sestry a milí bratři, tato Ježíšova slova, která 

slyšíme z dnešního podobenství, jistě všichni dobře 

známe. Zároveň, co se týče míst na hostině, odmalička 

jsme byli vedeni ke skromnosti. Všichni také víme, že 

je slušné sednout si ke stolu teprve tehdy, když se 

posadí lidé starší a váženější. Zdá se tedy, že nás tu 

Ježíš neučí nic jiného než starý dobrý zvyk. 

Co tedy máme před sebou? Máme opravdu jen návod, 

jak neutrpět při hostině ostudu? Když nám Ježíš radí: 

„Sedej si raději dozadu. Lepší je, když tě pak povýší, 

než kdybys musel s hanbou opustit přední místo, kam 

nepatříš.“, všichni v duchu souhlasíme. Než se sám 

chválit a upozorňovat na sebe je lepší mlčet a čekat, až 

nás pochválí druzí. Jsou ovšem lidé, kteří to nevydrží 

a pochválí se sami. Někdy takové chování může mít 

nepříjemné důsledky až ostudu. Jenže v našem textu 

nejde o návod ke slušnému chování, ale o podobenství, 

které moudře vypráví o Božím království. 

Tím ten příběh dostává úplně jinou dimenzi. Na 

hostině totiž probíhá povýšení velmi rychle. Kdo si 

sedne skromně dozadu, ten se tam sotva ohřeje a už 

přichází hostitel a hned ho povýší. Efekt skromnosti je 

tedy oceněn velmi brzo. Celá hostina pak již probíhá 

podle správného zasedacího pořádku. Vážení v čele 

a méně významní vzadu. Ale Ježíš tuto krátkou chvíli 

čekání, než nás uvedou na správné místo, vztahuje na 

celý náš pozemský život. 

Příchod hostitele je tu obrazem příchodu Božího 

království. Teprve tehdy dostaneme místa, jaká nám 

náleží. Ale až do té doby – tedy celý náš pozemský 

život – nám přísluší místa vzadu! Zde se neslibuje 

žádná rychlá satisfakce a povýšení, ale naopak dlouhé 

čekání, až přijde pán hostiny, aby udělal pořádek. Pro 

Ježíše je však i toto – pro nás dlouhé – čekání na 

spravedlnost krátké. Musíme ho přece srovnat s tím, 

jak dlouhá a nekonečná radost nás čeká v Božím 

království. 

Ježíšova slova nás tedy vedou k pokoře a slušnosti, 

která se bezprostředně nevyplácí a nepřináší rychlé 

ovoce. My na těch zadních místech většinou strávíme 

celý život! Jen zcela výjimečně se již nyní najde 

někdo, kdo ty skromné a tiché postrčí dopředu. Naše 

práce a služba bude oceněna, až přijde hostitel, a na 

toho dosud čekáme. 

Být křesťanem a Ježíšovým učedníkem je tedy těžší, 

než se na první pohled zdá. Není to nic laciného. Není 

to cesta k rychlému úspěchu. Někdy je to doslova cesta 

kříže. Cesta ponížení a osobní oběti. A přece je to již 

nyní cesta radostná a vděčná. Jako křesťané víme, že 

jsme na tu hostinu byli pozváni. A to přece není málo. 

Zatímco ostatní se derou o přední místa a jsou buď 

pyšní, nebo zklamaní, že již dosáhli nebo ještě 

nedosáhli svého cíle, nám stačí k radosti samotný fakt, 

že jsme byli pozváni. Nic víc nám není třeba. Klidně 

můžeme zůstat vzadu, protože až přijde Kristus – 

nebude už předních ani zadních míst. Boží království 

– alespoň jak já si ho představuji – bude jeden velký 

kruh a Kristus uprostřed. Všichni k Němu budeme mít 

stejně blízko. Nikdo nebude víc a nikdo míň. Všichni 

budeme v čele, protože žádné vzadu už nebude. Pouze 

těm, kteří se nedali pozvat, bude v tu chvíli smutno 

a těžko. Poznají totiž, že je pozdě. 

Ale teď ještě pro nikoho pozdě není! K čemu je dobré 

řadit se již dnes do fronty a hádat se, kdo z nás bude 

první a kdo druhý? Hostina přece ještě nezačala. Až se 

začne skutečně nosit na stůl, dostane se na všechny, 

kteří přišli. Proto můžeme žít v klidu. Nic nám 

neuteklo a neuteče. Tohle je pro nás obrovská výhoda. 

Když víme, že jsme byli Kristem pozváni, a také jsme 
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toto pozvání přijali, můžeme si užívat života a Boží 

dobroty už nyní. Proto je nám docela dobře i vzadu. 

Ta pravá hostina začne teprve tehdy, až přijde Kristus. 

A ten si nás seřadí sám a docela jinak než lidé. Jen 

blázen se stále někam žene a dere. Moudrému člověku 

stačí, že byl pozván, a dřív než začne hostina, užívá si 

všeho kolem. Všechno, co kolem sebe vidí, mu již 

nyní připomíná přicházející království – krása přírody, 

vznešenost hudby, lidská laskavost – za tím vším 

nachází Boží blízkost a lásku. 

Kdo přijal pozvání Ježíše Krista, dobře ví, jakého 

vyznamenání se mu díky Boží milosti dostalo. Proto si 

dovede již nyní vážit každé radosti ze života, má 

radost z práce, kterou může konat, neváhá pomoci 

a rozdělit se se svým bližním a neohlíží se přitom, zda 

z toho něco má a zda jiní náhodou nemají víc. Kdo ví, 

že jeho budoucnost je v rukou Ježíše Krista, nemusí se 

bát, že ho někdo předběhne a odstrčí. To je to tajemství 

víry, které tak mnozí hledají. Amen. 

Kázání 8. září 2019 Phanuel Osweto 

Náš zpravodaj má 20. výročí! 

Právě před dvaceti lety – 21. září 1999 – vyšlo první 

vydání našeho zpravodaje. Pod názvem Zprávy pro 

bratry a sestry ho připravila ženská skupinka pod 

vedením Jarmily Chytilové a Pavly Vlkové. Začínal 

biblickým veršem Jak vítaný je příchod těch, kteří 

zvěstují dobré věci! Ř 10, 15. V úvodu sestry psaly: 

„Milí bratři, milé sestry, 

často se stává, že si 

zapomeneme něco říci nebo 

nejsme přítomni, když se 

zrovna něco zajímavého 

povídá nebo oznamuje. 

Chtěly bychom proto touto 

formou pomoci zlepšit naši vzájemnou 

informovanost o tom, co se děje v našem sboru, 

a také rozšířit možnost předávání zpráv.“ 

Zpravodaj měl dvě stránky s aktuálními informacemi, 

náměty k modlitbám a texty z nedělních bohoslužeb. 

Nebylo toho mnoho, ale nemáme pohrdat dnem 

malých začátků (Za 4, 10). Postupně se rozsah 

zvětšoval až na současných 8 stran, rozšiřoval se okruh 

přispěvatelů, přidávaly se přílohy. Ze soutěže 

o vhodné pojmenování vyšel vítězně název Nahoru, 

který jsme začali používat o necelé tři roky později, 

v dubnu 2002. Díky Bohu se můžeme těšit z každého 

nového vydání, ze všech zpráv z naší cesty „nahoru“ 

za Kristem. 

A tak se na vás, naše čtenáře, bratry a sestry, opět 

obracíme s prosbou: pište, co jste prožili na cestě víry, 

sdílejte své dojmy, děkujte s námi za vše, co smíme 

brát z Božích rukou. Vždyť víme, že všecko napomáhá 

k dobrému těm, kdo milují Boha (Ř 8, 28a), a je dobré 

vědět, co nám pomohlo. Úvodní slovo našich sester 

nás ke vzájemnému sdílení stále vyzývá! 

 

Ze života sboru 

Minulé zprávy ze života sboru jsme končili nedělí 16. 

června požehnáním k narozeninám. 

Ve středu 26. června jsme ekumenickou bohoslužbou 

v kostele ČCE uctili památku Mistra Jana Husa. O ní 

je samostatný příspěvek. 

Hned poté odletěl bratr farář se svou rodinou na 

dovolenou do Afriky do své rodné Keni. Zde ho zatím 

zastupovali jak laici, tak duchovní. 

V neděli 30. června vedla bohoslužbu slova sestra 

Dana Klozbergová, kázáním posloužil bratr Samuel 

Gallat. Další neděli sloužil bohoslužbu pražský farář 

Filip Sedlák, v neděli 14. července měla bohoslužbu 

slova sestra Jarmila Chytilová. V neděli 21. července 

byla bohoslužba spojená s prodlouženou, sloužil ji 

opět bratr farář Sedlák. 

V neděli 28. července sloužil bohoslužbu bratr farář 

Ivo Šimůnek (nyní CČE), při ní dostala požehnání 

k 93. narozeninám sestra Růženka Adamová. Po 

bohoslužbě jsme ještě poseděli při drobném 

občerstvení a vzpomínali na dobu, kdy zde bratr farář 

Šimůnek delší čas zastupoval bratra faráře Jurka. 

V neděli 4. srpna sloužil bohoslužbu opět bratr farář 

Sedlák, tentokrát k našemu překvapení ostříhaný na 

krátko. 

Další sobotu jsme již odjížděli na sborovou 

dovolenou, modlitební službu ve sboru zajišťovala 

sestra Stáňa Seifertová, na dovolené sloužil 

bohoslužbu bratr farář Jurek. 

V neděli 18. srpna již sloužil bohoslužbu náš bratr 

farář Phanuel Osweto. 
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Poslední srpnový pátek a sobotu byl opět ve znamení 

vody. O sjezdu Berounky nám napsala „mládežnice“ 

Miriam Chytilová a „technickými“ údaji text doplnila 

vedoucí vodáků sestra Kamila Krucká. 

Při bohoslužbě v neděli 1. září 2019 přijali kromě 

požehnání v rámci liturgie ještě i požehnání do nového 

školního roku žáci, studenti, učitelé a všichni, kdo 

pracují s dětmi a mládeží. 

V sobotu 14. září 2019 se konaly Dny evropského 

dědictví. Město Kladno mezi osm přihlášených 

památek zahrnulo i náš sbor – bývalou synagogu. 

Komentovanou prohlídku se začátkem v 11.00, 13.00 

a 14.00 hod. měla připravenou pro nás zatím neznámá 

paní Bc. Barbora Nováková. O tom, jak to pěkně 

dopadlo, nám napsala sestra Eva Bodláková. 

V neděli 15. září odpoledne jsme pořádali koncert 

Černošské spirituály v podání skupiny Let´s Go! 

O něm je také samostatný příspěvek. 

Bohoslužba v neděli 22. září byla opět spojená 

s požehnáním k narozeninám. Mezi zářijové 

oslavence patřili Zdeněk, Jarmila, Kryštof, David 

a Zdeňka. Také jsme děkovali sestře Mirce Honické za 

dlouholetou věrnou úklidovou službu sboru, kterou už 

bude končit. Děti slavily narozeniny na své skupince, 

společně jsme to pak oslavili při prodloužené. 

Při nedělní bohoslužbě 6. října jsme se modlitbami 

připojili ke křesťanům všech denominací, jazyků, ras 

a národů, kteří každou první neděli v říjnu vyprošují 

pokoj pro Jeruzalém. Bohoslužbu vedl bratr farář 

Phanuel Osweto, kázáním posloužila sestra Jarmila 

Chytilová. K modlitbám se připojili také naši hosté: 

bratr Karel Sedláček, národní koordinátor těchto 

modliteb, který modlitební chvíli zahájil krátkou 

promluvou a troubením na šófar, a rabín David Bohbot 

s manželkou, který na závěr bohoslužeb pozdravil 

přítomné a všem požehnal. 

Jarmila Chytilová 

Vzpomínka na M. J. Husa 

Vzpomínková bohoslužba se konala v kostele ČCE 

pod vedením místního faráře Leonarda Teca, na čtení 

Písma a modlitbách se podíleli náš bratr farář Phanuel 

Osweto a bratři Jiří Neliba (farář ŘKC), Igor Gricyk, 

(kazatel BJB), a Zdeněk Martasek (kazatel CASD), 

který také posloužil kázáním. 

Bohoslužbu doprovázeli zpěvem písní z Husovy doby 

členové našeho sboru pod vedením sestry Pavly 

Vlkové, mezi které také patřím. Opravdu pilně jsme 

zpěv nacvičovali, sestra Pavla nám pak další den 

poslala e-mail: 

Ahoj všem, ráda bych vám poděkovala za úsilí při 

nácviku všech písní na "Husa" i za samotnou 

požehnanou, důstojnou i radostnou prezentaci. 

Myslím, že se podařilo předat to, co je pro dané písně 

cenné – myšlenku společenství sjednocovaného Božím 

duchem, důležitost Božího slova a jeho předávání. 

Myslím, že zpívání usnadňuje to sjednocování, 

společné naladění i chválení. Měla jsem včera radost, 

že jsme to dokázali s Boží pomocí předat. 
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Phanuelovi zvláště děkuji, že zvládl ještě v tom finiši 

příprav sloužit a podílet se na zpívání, přeji šťastnou 

cestu a požehnaný pobyt. Pavla Vlková 

Kázání tentokráte nebylo zaměřeno na slova o pravdě, 

ale o míru. Bylo velmi zajímavé, tak jsem o ně bratra 

Martaska poprosila. Poslal mi oskenovaný Husův 

traktát o míru. Pokud by někoho zajímal celý, mohu 

poskytnout. Zde jen na ukázku dva citáty. 

Mír má tři různé stránky: mír člověka s Bohem, 

člověka se sebou samým a člověka s bližním. A celý 

tento mír má svůj základ v zachovávání Božích 

příkazů. 

Je totiž nezbytné, má-li vůbec nastat mír s bližním, aby 

byl napřed uzavřen mír člověka s Bohem a mír člověka 

se sebou samým.  

Po skončení jsme měli možnost ještě si popovídat 

a občerstvit se při drobném pohoštění. Díky za krásné 

a požehnané setkání, věřím, že se i Pánu líbilo. 

Jarmila Chytilová 

Letošní Krakovec 

Také letos jsem se vydal na Krakovec, opět autem, ve 

společnosti sestry Vilmy a jejího přítele Vládi. Už 

několik let bych tam rád jel vlakem, z nejbližší 

zastávky je to asi hodina cesty, ale návaznost 

v Rakovníce je velmi špatná a rok od roku horší, takže 

to už asi zůstane v říši snů. Cestu tam jsem nepatrně 

protáhl o návštěvu Hostokryjí, kde je jediná kaplička 

naší církve, a to kaple Jeronýma Pražského. 

Krakovec je zajímavý hrad. Leží na ostrožně nad 

Šípským a Krakovským potokem od roku 1381, kdy 

ho založil křivoklátský purkrabí Jíra z Roztok. Ten byl 

vedoucím královské dvorní hutě (obdoba dnešní 

Správy Pražského hradu) a přítelem krále Václava 

toho jména IV. – vlastně pátého, pokud započítáme 

i mýtického knížete. Hrad byl od počátku stavěn jako 

luxusní sídlo, vznikal v době hlubokého míru a nesl 

prvky zámku, který nepočítal s obléháním. O tom 

svědčí velká okna na vnější zdi druhého poschodí 

paláce, takové okno by bylo pro obranu naprosto 

nevhodné. Divili byste se, co by vám nepřátelé do 

jizeb všechno naházeli. 

Pro nás má význam pobyt Mistra Jana, který odtud 

odjel v roce 1414 do Konstanze na osudný koncil. 

Hostil jej Lefl z Lažan a na Bechyni. Ten podporoval 

reformaci a kališnictví až do začátku ostré fáze 

husitské revoluce. Tehdy se zděsil násilností, které 

začátek husitství, jako ostatně každá revoluce, přinesl, 

a přestoupil ke katolíkům. Padl v roce 1420, 

1. listopadu v bitvě u Vyšehradu na katolické straně 

a před smrtí přijal svátost pod obojí. Prostě svět není 

černobílý. 

Na paměť pobytu Mistra Jana zde na hradě také 

probíhá každoročně 5. července bohoslužba, kterou 

pořádá Pražská diecéze, vede ji vždy bratr biskup. 

Součástí bohoslužby bývají křty, často dospělých, 

a vysvěcení nových kněží a jáhnů. Letos došlo na křest 

robátek, která své uvedení zvládla s profesionální 

jistotou, jako by byla křtěna vícekrát denně. 

Loni byl křest dospěláků ve znamení průtrže mračen, 

křtěnce zdravila nebeská artilerie hromy a blesky 

a ihned po něm zasvítilo slunce, letos po křtech začaly 

houfně křičet poštolky, ptactvo nebeské, na uvítanou 

našim novým čleňatům. Prostě bratr biskup má tu 

přírodu dobře zmáklou. 

Součástí bohoslužby byla také výstava kreseb dětí 

z Žebráku, nazvaná Leonardovy děti. Bylo tam asi 20 

Mon Líz a několik posledních večeří i jedna Dáma 

z hranostajem, která měla ovšem blíže k nějaké 

fantasy než k Da Vincimu. 

Kdo tam byl, nelitoval, a dá-li Nejvyšší, pojedu příště 

zase, doufám, že konečně vlakem. 

Jiří Tučan (redakčně zkráceno) 

Setkání v nedělním ránu (aneb Kdo je můj bližní?) 

Je nedělní ráno a ubírám se do kostela. V tašce nesu 

koláč na krátké posezení po kázání. Všude je ticho 

a nikde není živáčka. Užívám si ranní procházku 

a v duchu se o ni dělím s těmi, kterým starosti 

nedovolí takový luxus. 

Z myšlenek mě vytrhne postava, která se na zarostlém 

úseku cesty znenadání vynořila na chodníku, ověšená 

batohem a igelitkou. Začnu toho hubeného človíčka 

prozkoumávat. Staré ošuntělé oblečení je upravené, 

ale je jasné, že vylezl z toho mokrého mlází. Už mě 

vzal na vědomí, zastavil se a nechává mě minout. 

Nejsem v klidu, nevím co říci, ale cítím, že i pozdrav 

tomu člověku zlepší den. Ptám se, zda přespal venku 

i přes ten velký déšť. Zamručel, že jo, a vzal své 

odložené saky paky a rychle mne předešel. 

V duchu jsem cítila, že takhle asi pomoc nevypadá. On 

si asi říkal, že ho zas jen někdo otravuje. Mrzelo mě 

to. Dohnala jsem ho, omluvila se, že se neptám jenom 

ze zvědavosti, ale že podle situace předpokládám, že 

jistě nic nejedl a že já nesu koláč, zda by nechtěl. 

Vyndala jsem koláč z tašky. Koláč byl v pečící formě, 

a tak jsem mu ho nemohla jen tak podat a odejít. 
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Docela hezky odmítl s tím, ať si nepřidělávám starosti, 

a už byl zase v pohybu. Trvala jsem na svém, že se 

o koláč podělíme. Chtěl vědět, zda bych ten koláč 

jinak vyhodila. Řekla jsem, že ne, že si ho naopak 

cením. To ho zklamalo, ale to už se mi díval do tváře 

a byli jsme si bližší. Dost nemotorně jsem začala lámat 

koláč. Ze svého dílu měl radost. To mě povzbudilo a 

chtěla jsem mu dát víc, ale bránil se. Upřímně 

poděkoval slovy, ale cennější byl jeho pohled v očích, 

byl Boží.  

O příběh jsme se ve sboru podělili, lámali zbylý koláč 

a vzdávali díky. 

Anna Lukavská 

Koncert skupiny Let´s Go! (a náš ) 
Když před časem přišla sbormistrová našeho 

smíšeného kladensko-slánského sboru Zuzana 

Jurková s nápadem, že bychom měli k poctě Marka 

Šlechty, zakladatele skupiny Let´s Go, a jako dárek 

pro něj nacvičit jeho oratorium Kázání na hoře, ani 

jsme neprotestovali a s chutí se do toho pustili. Jenže! 

Nebylo to jednoduché. Obtížný rytmus, „hledání“ 

správného tónu, sladění sólisty se sborem. A to 

nemluvím o problémech, jak se sejít k nácviku. Inu, 

věnovali jsme tomu dvě společné sborové dovolené a 

vlastně i dva roky nácviku, většinou odděleně 

v Kladně a ve Slaném. Jak čas šel, postupně se začala 

ukazovat krása oratoria, rytmus se dostával pod kůži, 

zvládaly se obtížné partie – některé se naučili jen 

vybraní zpěváci – sestra Zuzana s trpělivostí jí vlastní 

povzbuzovala v úsilí o „dokonalost“. Až přišel Den D, 

den koncertu. Zazpívali jsme čtyři části oratoria 

Kázání na hoře, které Marek Šlechta složil. 

A výsledek? Ten jste mnozí slyšeli a viděli sami. 

Dopadlo to, jak nejlépe mohlo. Udělali jsme radost . 

A potom již následovaly černošské spirituály 

v úžasném podání skupiny Let´s Go! Díky za to! 

Jarmila Chytilová 

Společná sborová dovolená 
Týden od soboty 10. srpna jsme prožívali společně 

v Orlických horách, tentokrát opět po několika letech 

v chatě Jedlová, jen nás bylo o něco více, v roce 2013 

nás bylo včetně dětí 59, letos už 79. Také to bylo na 

programu znát, bylo více skupin, které se různě 

prolínaly a na cestách potkávaly. 

Velké poděkování patří sestře Kamile Krucké, která 

s lehkostí jí vlastní, nebo spíše pod neustálým Božím 

vedením řešila organizační i ubytovací problémy, 

které při tak velkém počtu průběžně přicházely. Však 

ji také vedoucí chaty označil za svatou ženu . 

Večerní besedy byly věnovány praktickému životu 

křesťana, vlastním zkušenostem ze života víry. Také 

ranní pobožnosti byly většinou svědectvím o Božím 

jednání. O dětském programu nám napsala Katka 

Lukavská, podklady pro ranní pobožnost s pohledem 

na stále provokující příběh Marie a Marty poskytla 

Jitka Pánek Jurková a z večerních besed jsou výsledky 

diskuze na téma poznání vlastního duchovního daru, 

jak je shromáždil z pracovních listů Samuel Gallat.  

V Jedlové na nás dýchla Narnie 

Dětský program na letošní sborové dovolené byl ve 

znamení Letopisů Narnie – konkrétně jsme se 

věnovali prvnímu dílu Lev, čarodějnice a skříň. Po 

delší době jsme se rozhodli nacvičit s dětmi divadlo, 

které v minulosti často bývalo příjemnou páteční 

tečkou za společně stráveným časem. A proč právě 

Narnie? Je to krásné převyprávění Kristova příběhu 

a  zdálo se nám, že mnoho „našich“ dětí je už právě 

tak akorát ve věku, aby se buď s příběhem seznámily 

(ty menší), nebo aby hlouběji pronikly do jeho 

symboliky (ty větší). Někteří mladí dospělí navíc 

s nostalgií zavzpomínali, jak na sborových 

dovolených kdysi dávno (ach, jak ten čas letí…) sami 

poslouchali čtení Letopisů na dobrou noc. 

Čas, který jsme s dětmi měli k dispozici, jsme se 

snažili využít naplno. Vyráběli jsme kulisy, které 

perfektně předpřipravila Dana Klozbergová, 

nacvičovali jsme divadelní scény pod taktovkou 

hlavní scenáristky a režisérky Pavly Vlkové. Další 

ochotní rodiče a pomocníci zajistili večerní čtení 

a ranní „výklad“ vybraných pasáží z Lva, čarodějnice 

a skříně – konkrétně Dana a Zdena, Katka a Jiřík, 

Zuzka a Miloš a Jitka a Luboš. Užili jsme si i bojovku, 

ve které měly děti za úkol připlížit se v temném lese 
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k Bílé čarodějnici a sebrat jí cukrátka, se kterými 

chtěla tropit neplechy. 

Divadlo bylo povedené a krásné. Jednak díky nadšení 

a opravdovosti, se kterou k němu děti přistoupily, 

jednak díky krásným kulisám, na nichž lví podíl měla 

Anežka Krucká, a v neposlední řadě díky 

přesvědčivému výkonu Bílé čarodějnice. A nádhernou 

emotivní píseň Znáš příběh o té zemi za skříní… z pera 

Pavly Vlkové si myslím budeme zpívat a pamatovat 

ještě hodně dlouho. 

Katka Lukavská 

Narnie 

Znáš příběh o té zemi za skříní, 

kde svět mluvících zvířat ožije, 

kde bydlí víly, skřítci, kentauři 

a také fauni – to je Narnie. 

Tam trvá dlouhá zima bez Vánoc, 

sob se saněmi vázne v závěji, 

však Bílé čarodějnice zlá moc 

nezničí proroctví a naději. 

Že Aslan přichází, zní krajinou, 

roztály ledy, kvetou maliny, 

strach odhoďte a vstříc mu jděte tmou, 

děti Adamovy a Eviny. 

Obětoval se z lásky k člověku 

král země Aslan zemřel, však žije. 

Bez viny byl a ožil bez léku, 

to podle řádu staré magie. 

Bez viny byl a ožil bez léku... 

Všichni spolu řeknou: 

A VOLNĚ DÝCHÁ CELÁ NARNIE. 

O Marii a Martě  
Taková nespravedlivá historka, kterou jsem nikdy 

neměla ráda – Marta pracuje, a nejen že to nikdo 

neocení, ale ještě dostane vynadáno, zatímco její 

sestra leží na divanu a akorát je za to chválena.  

Marta: Lk 10, 38–42 Ježíš nejprve prochází vesnicí, 

zřejmě nečekaná návštěva – nervozita, člověk se 

uchýlí k tomu, co umí nejlépe – práce v domácnosti, 

ale Ježíš jí nevyčítá práci jako takovou, ale VOLBU 

v tu chvíli.  

Práce je OK, ve světě je třeba nějak fungovat, pokud 

na sebe nevezmeme roli apoštolů, kteří zasvětí celý 

život jen misii v terénu bez rodin aj. – krajní příklad 

např. podobenství o nepoctivém správci.  

Marie: Marta je tedy očividně dost praktická, 

razantní, výřečná žena, naopak Marie je ta stejná, která 

později Ježíšovi pomaže nohy drahým olejem při 

hostině – asi menší praktik.  

Ježíš se vrací po smrti Lazara Jan 11, 11–44  

Marta tentokrát, ačkoli má dům plný lidí, kteří přišli 

utěšovat Marii (asi je dost emotivní), jde naproti 

Ježíšovi, ale Marie zůstává. Ježíš má s Martou diskusi 

o víře – po Marii to vůbec nechce (to je jedno proč, 

příliš žalu nebo jiná povaha poznávání Boha). Vidí 

jejich žal a jde vzkřísit Lazara, ale nevzkřísí ho proto, 

že je mu jich najednou líto – měl to v úmyslu dříve – 

tohle je zázrak, aby učedníci i zástup uvěřili, že Ježíš 

je Mesiáš. Dost možná by mohl vzkřísit kohokoli 

jiného, davu je to jedno, spíš si vybral Martu a Marii 

pro tuhle ukázku, protože je má rád – pracuje na nich. 

Navíc to jsou extrémně odlišné postavy, na každé 

pracuje jiným způsobem – Martu vede, Marii nechává 

prožít emoce, povolí jí i tu výčitku, kterou proti němu 

vznese. 

Pokračuje to vtipně o pár dní později – večeře 

u sourozenců, při které „Marta obsluhuje, Lazar 

hoduje a Marie Ježíše pomazává drahým olejem“ – 

Marta se tedy dál věnuje tomu, co vidí jako své 

poslání, ale tentokrát je to na místě. Naopak Jidáš 

jakoby paroduje Ježíšovy výzvy k prodání majetku 

a rozdání chudým (ad drahý olej) – ale teď to právě na 

místě není. Hodně významná událost – bezprostředně 

potom se farizeové rozhodnou Ježíše zabít.  

Závěr: Individuální přístup – Bůh nám neposkytuje 

univerzální návod na akci, který by seděl všem stejně, 

ale mnohem víc, osobní vedení. Důležité jsou 

konkrétní volby toho, na co se zaměříme v konkrétní 

situaci. Ale vždycky to musí být vedeno láskou 

k Bohu. 

Podklady pro ranní pobožnost – Jitka Pánek Jurková 

Poznání vlastního duchovního daru 

1) V Bibli jsou vypsány duchovní dary. Je to finální 

seznam? Jsou i jiné dary? Proč jsou vypsány právě 

tyto? (1 K 12, 1–11, 1 K 14, 1–5, Ef 4, 11n, 1 P 4, 9–

10, Ř 12, 6–8) 

 Myslíme si, že u Boha není nic finální. 

 Např. duch moudrosti. 

 Mohli jsme se s nimi setkat u Ježíše. A jsou 

důležité pro budování společenství. 

2) Jakým způsobem můžeme poznat duchovní dary 

ve svém životě? 

 Něco mi jde, myslím si to já i společenství to 

potvrzuje. 

 Čas také ukáže, jaký mám duchovní dar. 

 Boží vedení – staví nás do situací, kdy to je 

potřeba. 

 Při sdílení. 

 Modlitbou. 

 Vedení Duchem svatým (duchovní věci se dají 

posuzovat pouze Duchem). 
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3) K čemu slouží duchovní dary? 

 K růstu společenství. 

 K přivádění lidí ke Kristu (některé dary). 

 K uzdravování. 

 K poznání Boží vůle. 

 Slouží i světu (např. Josef pomohl Božímu 

lidu, ale i Egyptu). 

 K šíření Boží lásky. 

 K vedení dětí k víře. 

 K misii. 

4) Jak rozvíjet duchovní dary? 

 Modlitbou (osobní i ve společenství). 

 Četbou Písma. 

 Vzájemným povzbuzováním se ke službě ve 

společenství. 

 Tím, že je budeme používat. 

 Při duchovním soustředění (např. sborová 

dovolená). 

 Nutnost aktivní účasti ve společenství. 

 Duchovním vedením jednotlivce i sboru 

(např. farářem, sborovou radou, atd.). 

 Budováním křesťanské osobnosti. 

5) Jaké máme praktické rezervy v rozvíjení 

duchovních darů na Kladně / ve Slaném? Jak zapojit 

další do uplatnění jejich darů? 

 Nedostatek lidí. 

 Nedostatek vůle. 

 Málo prosíme o duchovní dary. 

Souhrn diskuze na sborové dovolené zpracoval 

Samuel Gallat 

Na kánoích po Berounce 

Na konci prázdnin jsme se vydali na vodu. Za dveřmi 

je skoro podzim, ale my se stejně plavili v horku přes 

naši milou řeku Berounku. 

Večer jsme do kempu přijeli a Chytilata s Petrem stan 

potmě stavěli. Ráno jsme si dali snídani a vyrazili na 

kánoích. Někteří se točili, jiným to však jelo rychle, 

někteří se během jízdy překlopili. A tak jsme se blížili 

pomalu k cíli. Kemp byl v hezké přírodě, výhled byl 

na skály. Zase se stavěly stany a děti si mezitím hrály. 

Pak jsme si u ohně jídlo připravili, každý ze své 

zásoby, do ohně se dřevo přikládalo, aby na nás nešla 

zima od vody. 

V ten den byla krásná hvězdná obloha, každý 

zaznamenal aspoň Velký vůz. Pak už šli ale všichni 

spát, aby mohli druhý den zas brzo vstát, neboť na 

zítřek zbývá ještě řeky kus. 

Druhý den jsme tedy vstali, stany hezky poskládali, 

dobře jsme se napapali, abychom tak sílu měli. 

Vyrazili jsme na vodu a zase vše dali do sudů. Řeka 

ubíhala plynule, jen občas bylo méně silných proudů. 

Zanedlouho jsme zastavili u mlýna, který Rozvědčík 

se nazývá. Tam jsme si oběd koupili a velmi jsme se 

najedli… V cestě jsme pak silni pokračovali, až jsme 

k nesjízdnému jezu dorazili. Jez jsme si obhlédli a do 

jeho okolí se koukli. Akorát Miri s Esterkou se trošku 

opozdily, musel na ně čekat jejich táta, aby holky dál 

plavat nemusely. 

A tak se dostáváme pomalu do cíle, kde naše kánoe 

majitelům vrátíme. Dojeli jsme včas, jen jsme na 

řidiče, kteří se pro auta vrátili, museli počkat. Někteří 

se zase koupali a ochutnali kouzlo tamté krajiny, jiní 

zase rybky do rybníčků chytali. Každý si, co chtěl 

dělat, dělal a náš výlet už se opravdu ke konci dostal. 

Pak nastalo loučení. Všem se asi bude stýskat, protože 

prázdniny už pomalu končí a Miri se s vámi (za chvíli) 

rozloučí. 

Až zas někdy zavítáte do přírody, užijte si vodu, les 

i stromy. Vzpomeňte na krásu hvězd, kterou nám 

stvořil věčný Bůh země i nebes. 

Miriam Chytilová 

Ve čtvrtek večer jsme se sešli v kempu U Mloka, 

odkud jsme v pátek ráno vyrazili na cca 15 km trasu 

do Skryjí. Ve Skryjích jsme přenocovali a v sobotu 

ráno jsme spluli 12 km úsek do Roztok u Křivoklátu, 

kde jsme plavbu odpoledne zakončili. Plulo 8 lodí 

a v nich bylo celkem 21 lidí. Lodě byly obvykle 

obsazeny takto: 1. Jiřina a Honza Pacovských; 2. Ríša 

Klozberg s Máťou a Esterkou nebo Valinkou 

Chytilovými; 3. Jirka Chytil s Deborkou; 4. Petr Chytil 

s Kryštofem a Valinkou/Mirinkou, někdy i Esterkou; 

5. já s Ondrou Maredou a Vítkem, ale i s Mirinkou 

nebo s Mariankem; 6. Anežka moje s Anežkou 

Harigelovou a Alžbětkou; 7. Radek Mareda 

s Markétkou a Kristýnkou, ale i Ondrou; a 8. Marianek 

s Kryštofem nebo Mirinkou. Miriam to zkusila na 

začátku s Esterkou, ale to nešlo, tak pak byla 

s Mariankem nebo s Petrem, se mnou i s Kristýnou, 

ale jez si sjela i s tatínkem, tak ta to měla 

nejpestřejší… 

Radek Mareda je tatínek těch dalších tří, tak jsem ho 

uvedla na prvním místě, byť mu kormidlovala dcera 

Kristýna (většinou). Jejich Ondra je kamarád našich 

kluků a často chodí na naše klučičí výpravy a občas 

i k nám v neděli do kostela. Děvčata Harigelovic jsou 

kamarádky Anežky. Maredovi i Harigelovi jsou 

katolíci, Pacovských z CB, tak jsme to měli celé pěkně 

ekumenické . 

Kamila Krucká 
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Dny evropského kulturního dědictví v Kladně, 

potažmo v našem sboru 

Město Kladno připravilo na sobotu 14. září 2019 

poprvé rozsáhlé zpřístupnění kladenských památek 

v  rámci mezinárodních Dnů evropského dědictví. 

Kladeňáci i turisté měli možnost podívat se na místa, 

která bývají obvykle zavřená, a užít si luxus odborně 

komentované prohlídky. Bylo možné takto zažít 

kladenský zámek, lékárnu U České koruny, Divadlo 

Lampion, Dům hostů postavený architektem Josefem 

Hoffmannem (dnes Hotel Hoffmann), radniční věž 

i obřadní síň. V měsíčníku vydávaném kladenskou 

radnicí nechyběla ani pozvánka do našeho kostela. 

O celé akci jsme se dozvěděli poněkud se zpožděním, 

ale naštěstí nic nebránilo tomu, abych si mohla jít 

poslechnout, co bude o naší synagoze vyprávět slečna 

Bc. Barbora Nováková. Nakonec se ukázalo, že tato 

mladá dáma je historička umění, a tak jsme se 

domluvily, že o specifikách stavby kladenské 

synagogy a o kladenských Židech promluvím já. 

Nedalo mi to a varovala jsem ji, že to možná není 

úplně dobrý nápad , že povídám ráda a nejsem pak 

k zastavení.  

Dopadlo to podle toho. Poslouchalo mne skoro 40 lidí, 

hodiny na kůru stály, zapomněla jsem doma mobil 

(své hodinky) a paní kolegyně hodinky také neměla. 

Vyprávěla jsem o historii kladenských Židů, o našich 

kontaktech s americkými a britskými Židy, co všechno 

jsme společně s nimi poznali a zažili, a lidé 

poslouchali. Bylo z toho nakonec 40 minut, takže 

skupina měla zpoždění při přechodu na další prohlídku 

do obřadní síně. Stejně jsem nestihla říct všechno, co 

stálo za to.  

Přiznám se, že mne překvapil počet zájemců, přišly 

ještě dvě skupiny po obědě, to jsem ale už nechala na 

paní kolegyni, výkladem při poslední prohlídce 

posloužila i Kamilka. 

Co mne překvapilo ještě víc, bylo, že při tomto 

vzpomínání, zvláště na první setkání v synagoze 

iniciované Ellin v roce 2007, stále zažívám to radostné 

vzrušení jako tehdy. Byla jsem zase v úplném rauši. 

Lidem to evidentně nevadilo, na hodinky nikdo 

neukazoval, nikdo mne nekrotil a několik dam dalo 

najevo, že se jim povídání líbilo. 

Nejvíce mne potěšila paní, která mi po skončení 

prohlídky řekla, že byla na tom setkání v roce 2007 

a že to nadpřirozené propojení, o kterém jsem mluvila, 

také vnímala. Díky, Pane! 

Eva Bodláková 

Připravované akce 

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

vyprávět o Izraeli v rámci projektu Podporuji Izrael! 

Přednáška má název Putování Svatou zemí. 

V sobotu 23. listopadu od 14 hod. se sejdeme ve sboru 

na adventním sborovém soustředění. 

V neděli 8. prosince přijde na bohoslužbu pozdravit 

děti Mikuláš. 

V neděli 8. prosince od 17 hod. bude adventní 

koncert Ženského pěveckého sboru Smetana. 

Společná sborová dovolená 2020 
proběhne od pátku (!) 24. 7. – do pátku (!) 31. 7. 

v penzionu Vápenka, Horní Albeřice, Krkonoše. 

Podrobnosti budou upřesněny, datum uvádíme, abyste 

si mohli naplánovat svou dovolenou na příští rok. 

www.penzionvapenka.cz 

 

Posunutí začátku středečních setkávání 

Na žádost některých účastnic se rada starších rozhodla 

posunout začátek biblických setkávání. Od 16. října 

bude středeční sdílení začínat v 16 hodin a navazující 

biblická hodina v 17 hodin. Sestra Stáňa bude 

v kanceláři nebo nahoře v kostele také už o hodinu 

dříve, tedy od 14 hodin. 

 

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 hod. biblická hodina 2 – dny dle domluvy 

Mládež se schází podle domluvy. 

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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