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Milí přátelé, zdravíme vás po prázdninách, kdy jsme 

se mohli těšit z dovolených a pobytu v přírodě a také 

ze společně prožité sborové dovolené, ze které je 

v dnešním vydání několik příspěvků. Podklady 

k večerním programům si můžete přečíst v příloze. 

Se začátkem školního roku se opět začínáme scházet 

nejen při bohoslužbách, sdílení a modlitbách, ale také 

na biblických hodinách a na skupinkách. Kéž nás stále 

vede Duch svatý v naší cestě „nahoru“, kéž vítězíme 

v duchovním boji, který se zde na zemi vede.  

Duchovní boj 

Joz 24, 14–18.22–24; Ef 6, 10–18; J 6, 56–69 

Co mají společné dnešní biblické texty? Napadlo mě: 

duchovní boj. Nejen jako křesťané, ale i obecně jako 

lidé žijeme v permanentní válce. Na první pohled to 

nemusí být zjevné, ale je to tak. 

První věc, která je důležitá pro vítězství v duchovním 

boji, je uvědomit si tuto skutečnost a přijmout ji. Mně 

k tomu pomohla před mnoha lety četba knihy Franka 

E. Perettiho Střetnutí. Pochopit, že po dobu našeho 

života buď budeme stát na straně Boží, nebo proti 

Němu. A na jeho konci buď budeme vítězi, nebo 

poraženými. 

Proto nás Jozue vybízí: svobodně si vyber stranu, 

kterou zvolíš. Jedno z hesel v listopadu 1989 bylo: 

svobodné volby. Možnost svobodného rozhodování 

Bůh nepotlačuje. Mluví o tom prorok Eliáš ve svém 

duchovním boji s Baalovými proroky na hoře Karmel 

(1 Kr 18, 21): „Jak dlouho budete poskakovat na obě 

strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho; 

jestliže Baal, jděte za ním.“ V duchovním boji nelze 

být nestraník. 

Také Jozue má jasno na čí straně chce stát: Já a můj 

dům budeme sloužit Hospodinu. Svoji volbu 

deklaruje veřejně před Bohem, před společenstvím 

Izraele, před sebou samým. Je to vyznání muže, který 

velice dobře poznal, co služba Hospodinu obnáší, co 

znamená být na Boží straně. Zakusil její světlé i stinné 

stránky. A na konci svého života stojí celým srdcem 

při Hospodinu, bez reptání, bez hořkosti. 

Jozue vyzývá ostatní Izraelce: „Jestliže se vám zdá, že 

sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete 

sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, 

když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům 

Emorejců, v jejichž zemi sídlíte.“ Jozue Izraelcům 

(ale i nám) připomíná důležitý fakt, že tu vždy bude 

někdo (něco), komu (čemu) se budeme podřizovat – 

dobrovolně nebo nedobrovolně. Odpověď Izraelců je 

jednomyslná: „Jsme daleci toho, opustit Hospodina 

a sloužit jiným bohům! Naším Bohem je přece 

Hospodin! On nás i naše otce vyvedl z egyptské země, 

z domu otroctví.“ Celé shromáždění Izraele se 

postavilo na stranu Hospodina, svého Boha, s nímž 

jsou spojeni smlouvou. Ta nesmí být uzavřena (ani 

obnovena) ze zištných důvodů, ale z lásky – jinak se 

míjí cílem. 

Jozue říká lidu: „Bojte se Hospodina a služte mu 

bezvýhradně a věrně.“ Připomíná Izraeli, co bylo 

hlavním kamenem úrazu v jejich vztahu k Hospodinu: 

výhrady (reptání) vůči Božímu jednání. To narušovalo 

jejich důvěru v Boha (v čistotu Božích úmyslů s nimi) 

a vedlo k jejich nevěře. Důvěřujeme Bohu jako svému 

Pánu bez výhrad? Nebo někdy reptáme? Umíme pít 

z kalicha života (který nám Bůh daroval) sladké 

i trpké, příjemné i odporné?  

Apoštol Pavel nás upozorňuje na další podstatnou věc: 

Bez zbroje nelez do boje. Pro duchovní boj 

potřebujeme patřičné vybavení – Boží zbroj. Apoštol 

Pavel mluví jasně: „Svou sílu hledejte u Pána, v jeho 

veliké moci. Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli 

odolat ďáblovým svodům.“ Proč? Do boje 

vstupujeme sice na Boží straně, ale jako lidé hříšní, 

a tedy zranitelní. 

Hlavním bitevním polem, kde probíhá duchovní boj, 

jsme my sami: potýkáme se se svými vlastními 

slabostmi, ale zraňují nás také slabosti druhých. 

V tomto vyčerpávajícím boji máme svou sílu 

a ochranu hledat u Boha. Nemáme ji shánět jinde, 

jinak na to doplatíme. 

Boží zbroj, kterou si máme obléct, se liší od běžného 

vybavení vojáka, který přijde do skladu a tam vše 

potřebné nafasuje. Boží zbroj, o které mluví Pavel, 

totiž neexistuje mimo nás. Je takovým neviditelným 

obalem, který nás chrání. Kvalita, ale i kvantita (tj. že 

nám z vyjmenované výstroje nic nechybí) záleží na 

kvalitě a intenzitě našeho vztahu s Bohem. Do dobré 

výstroje musíme tedy my sami investovat, chceme-li 

v boji nejen přežít, ale také zvítězit. Útoky Božího 

nepřítele jsou velmi záludné – mohou přijít z vnějšku 

(z necírkevního, ale i církevního prostředí) i z našeho 

nitra. Nepřítel Boží se často maskuje – lidskou tváří. 

I před tím varuje apoštol Pavel: Nevedeme svůj boj 

proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám 

a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským 

duchům zla. Napodobujme v tom Boha, který 

nenávidí hřích, ale miluje hříšníka. Nedělejme tu 

chybu, že budeme nenávidět hřích i hříšníka. Tím se 

uzavíráme možnosti odpuštění. 

Co chrání křesťany proti útokům zla (v jakékoli 

podobě)? Podle Pavla to je: pravda, spravedlnost, 
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služba evangeliu pokoje, víra, spása, Boží slovo 

z Ducha svatého a vzájemná přímluvná modlitba.  

Pravda: schopnost nesklonit se před lží, mít čisté 

svědomí, umět pro ni i trpět. 

Spravedlnost: nikoli naše, ale Boží, musíme ji chtít 

hledat, ale také ji umět přijímat. 

Služba evangeliu pokoje: zvát ostatní k Bohu jako 

zdroji pokoje, který tento svět nemůže dát; a sami Boží 

pokoj od něj přijmout jako dar. 

Víra: důvěra v Boží charakter; žít z toho, že jsme 

Bohem milováni vždycky a za všech okolností. 

Spása: vědět, že v Ježíši Kristu jsme zachráněni od 

smrti; že patříme do Boží rodiny. 

Boží slovo z Ducha svatého: Ježíš na poušti, který 

odrážel útoky Zlého Božím slovem. 

Vzájemná přímluvná modlitba: povzbuzovat se v boji 

a fandit si navzájem, nést jedni druhé; upřímně si přát 

v modlitbě to nejlepší pro sebe navzájem. 

Duchovní bitva s nejrůznějšími formami zla, kterou 

vedeme na různých frontách, je velice náročná. 

V určitých chvílích se můžeme dostat na hranice 

svých sil – fyzických, psychických i duchovních. 

Tehdy se nám může jevit sám Hospodin spíše jako 

nepřítel než jako druh ve zbrani. Může se nám opravdu 

zdát, že sloužit Bohu je zlé (že nám to nic dobrého 

nepřináší). A budeme mít chuť boj vzdát nebo budeme 

v pokušení přeběhnout na stranu Božího protivníka, 

protože nám to v danou chvíli přijde bezpečnější, 

lákavější, jednodušší nebo přijatelnější. Mohou nastat 

chvíle, kdy nám Boží řeč a Jeho požadavky přijdou 

natolik přes čáru, že si jako mnozí Ježíšovi učedníci 

v evangeliu řekneme: „To je hrozná řeč! Kdo to může 

poslouchat?“ Kdy nebudeme daleko od toho, opustit 

Ježíšovu úzkou cestu kříže a jít raději pohodlnější 

a širší cestou, která nám bude vyhovovat. 

Bereme-li svůj vztah k Bohu vážně, buďme si jisti, že 

takové mezní situace přijdou. Co dělat? Připomínat si 

chvíle, kdy jsme prožívali Boží blízkost. Kdy jsme 

vnímali, že nás má rád, že Mu na nás záleží. Vždyť 

nám daroval sebe sama – obětoval pro nás své tělo 

a krev. Zůstávejme v Ježíšově blízkosti: Kdo jí mé tělo 

a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. I když 

nám Ježíš svými slovy někdy „pije krev“, 

nepřestávejme pít i my tu Jeho.  

Při bohoslužbě jsme syceni ze dvou zdrojů: z Ježíšova 

slova i z Večeře Páně. Toužíme-li po Duchu svatém 

a otevíráme-li se jeho působení během bohoslužby, 

objevujeme pro sebe, že skutečný a pravý smysl 

našeho života prožíváme jedině v Boží blízkosti. Proto 

můžeme vyznávat spolu s Petrem: „Pane, ke komu 

bychom šli, ty máš slova věčného života.“ Nebo jak 

říká žalmista (Ž 4, 7–8): Mnozí říkají: „Kdo nám dá 

užít dobrých věcí?“ Avšak nad námi ať vzejde jas tvé 

tváře, Hospodine. Mému srdci dáváš větší radost, než 

mívají oni z hojných žní a vinobraní. Dokážeme i my 

v době těžkých zkoušek vyznat svými slovy Bohu 

(Ježíši Kristu), co pro nás znamená? Jak nezbytný pro 

nás je? Tak jak to dokázal Jozue, Izraelci, Petr 

i žalmista? Amen. 

Ivana Doubravová 22. srpna 2021 

Ze života sboru 

V létě se život sboru odehrával především na 

nedělních bohoslužbách a při středečních modlitbách 

a sdílení. Nejdůležitější akcí však bylo společné 

sborové soustředění, kterému je především věnováno 

toto vydání – viz příspěvky dále. 

Koncem prázdnin pak jeli vodáci Ohři. I když počasí 

mělo být chladné a deštivé, nakonec vše dobře dopadlo 

a užili si to všichni účastníci, jak nám o tom napsal 

Petr Chytil. Takže si to užili i ti nejmenší vodáci, kteří 

jeli se svými táty . 

První neděli v září sloužil bohoslužbu bratr farář 

Phanuel Osweto se sestrou Zdeňkou Chaloupkovou, 

která měla na starosti první část bohoslužby a kázání. 

Biblické texty krásně přečetli školáci Zuzanka a Vítek 

Lukavských. 

  

Při bohoslužbě přijali individuální požehnání žáci, 

studenti, učitelé a vychovatelé, na závěr pak bratr farář 

požehnal celému shromáždění. 

 

Odpoledne 

se již sešla 

mladší 

mládež 

a společně 

oslavili 

Davidovy 

narozeniny. 
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Druhou zářijovou neděli sloužil bratr farář bohoslužbu 

se songovou liturgií a začala pravidelná péče o děti. 

Společná sborová dovolená 2021 

Letní soustředění – společnou dovolenou – jsme trávili 

v hotelu Myslivna v Nedvědici u Pernštejna na hranici 

Jihomoravského kraje a Vysočiny od pátku 

30. července do pátku 6. srpna. Z obou sborů – 

kladenského a slánského – se zúčastnilo 80 lidí, i když 

ne všichni najednou, někteří přijížděli později, jiní zas 

odjížděli dříve. Do počtu jsou však zahrnuti nejen 

členové, ale i přátelé a příbuzní z jiných sborů či jen 

sympatizanti. Celkově různorodá směsice všech 

generací. Poprosila jsem sestru Kamilu, která obětavě 

zajišťovala vše potřebné, o „statistiku“, respektive 

zajímavosti, tak shrnula: Nejmladší Julince byly 

4 měsíce, nejstarším Standovi a Vilmě 85 let. Nad 

70 let bylo 10 lidí, děti do tří let 3, do dvanácti let 12, 

větší do osmnácti 10 a zbytek – tj. 18–69 let – 45 lidí, 

byli také čtyři pejsci. 

Podivuhodné, díky Bohu za to. Však už se takto 

scházíme 29 let, když Pán dá, příští rok máme 

30. výročí. Za tu dobu už vyrostla další generace, 

z první dovolené je ještě několik pamětníků, z tehdy 

roční holčičky Martinky je již maminka se dvěma 

holčičkami, z patnáctiletého chlapce Petra tatínek tří 

dětí. 

Témata se obměňují, vždy je čím se zabývat a nad čím 

se zamýšlet. Společně oslavujeme narozeniny, letos 

jsme děkovali za 70 let života bratra Miloše Fellera. 

Napsal nám k tomu i své poděkování. 

Na výlety jsme vyráželi většinou společně, cestou 

jsme se pak rozdělili do skupinek. Krajina byla 

nádherná, počasí příjemné, občas déšť. 

O jedné dobrodružné výpravě napsala do sborové 

kroniky její účastnice Irena Simonová a dovolila nám 

své vyprávění použít i do našeho zpravodaje. 

Děti měly na programu příběh Josefa a jeho bratrů pod 

vedením Katky Lukavské. Figuru Josefa připravili 

hoši z mládeže, kostýmy a diplomy děvčata. 

Mládežníci také doprovodili zpěv dětí na klávesy 

a kytaru. Závěrečné vystoupení sklidilo velký aplaus. 

O programu nám dala zprávu sestra Katka. 

Večerní programy pro dospělé i ranní pobožnosti 

připravují vždy dobrovolníci. O velmi zajímavé ranní 

zamyšlení se s námi podělila sestra Ivana, je uvedeno 

dále. Podklady pro čtyři večerní programy jsou 

v příloze. První program připravila sestra Pavla 

Vlková, a to svědectví na téma Zkoušky 

a „špatné“ věci kolem nás. Pro další večer bratr 

Samuel Gallat přehledně zpracoval problematiku 

eschatologie. V dalším večeru jsem se bohužel trochu 

náročně snažila přiblížit obsah knížky Bůh 

v karanténě od N. T. Wrighta, snad zájemcům pomůže 

text v příloze . Přehled toho, co je o Duchu svatém 

v Bibli, připravil bratr Miloš Feller. O působení Ducha 

svatého ve svém životě podali svědectví sestra Inka 

Jurková a bratr Miloš Nový. Ke každému tématu byla 

vždy bohatá diskuze, ta ale v příloze není, zůstává jen 

v paměti účastníků. Kéž nám tam dlouho zůstane 

vědomí, jak je důležité „býti spolu v Duchu svatém“ 

a nechat se jím vést. Těšíme se na příště! 

Jarmila Chytilová 

Dětský program 
Dětský program na letošním sborovém soustředění se 

zaměřoval na příběh Josefa „Egyptského“. Skupinka 

tentokrát spíše mladších dětí si skrze vyprávění 

a nacvičování divadla prožila tento starozákonní 

příběh zejména z pohledu Josefových bratrů. Od 

počáteční žárlivosti a vzteku přes lítost a pocity viny, 

strach z pomsty až k závěrečnému vzájemnému 

smíření a odpuštění. 

Divadlo bylo dramatizací písně z pera Pavly Vlkové 

(v plné verzi je píseň uvedena níže). Děti (už i tříleté 

a čtyřleté!) se nadmíru úspěšně zhostily role 

Josefových bratrů. Dojem z divadla umocnily i krásné 

kostýmy připravené Anežkou Kruckou, které 

asistovaly Stela Gallatová a Esther Osweto. Výborný 
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hudební doprovod obstarali Vašek Lomíček a Kryštof 

Chytil. Nezapomenutelnou „loutku“ Josefa připravili 

starší hoši. Všem patří velký dík! Dospělým pak dík 

za hojnou a nadšenou účast na čtvrteční premiéře . 

A speciální dík také představitelům Jákoba 

a velblouda s Egypťanem. 

Také bojovka tematicky ladila s programem – úkolem 

dětí, coby dobrých pastýřů, bylo najít ztracenou 

ovečku (a části Josefova příběhu) v temném lese, kde 

nechyběly nástrahy a překvapení. 

Za organizaci a obětavost při realizaci patří díky 

hlavně letošnímu jubilantovi Milošovi, jeho dceři 

Zuzce a Jirkovi Lukavskému. 

Kateřina Lukavská 

(program „Josefovi bratři“ připravily Kateřina 

Lukavská a Dana Klozbergová) 

Josef 

1. Jákob, ten má 12 synů, Josefa má nejradši, 

ten si jak princ vykračuje, suknici má nejhezčí. 

2. Bratry chytil velký vztek, žárlí na něj velice, 

do studny Josefa strčí, zůstane jim suknice. 

3. Plakal strachem ve studni, bratři neslyšeli, 

byli tvrdí, nerudní a tmu v duši měli. 

4. Prodali ho do Egypta a pak ještě lhali, 

že ho šelmy ukrutné venku roztrhaly. 

5. Jestlipak se během času bratři napravili? 

Mají hlad a do Egypta jedou pro obilí. 

6. Oni ještě netuší, co Josef řekne brzy, 

srdce se mu rozbuší a v očích má slzy: 

7. „Já jsem Josef, mám vás rád. Proč byste se báli? 

Nebudu vám vyčítat, co jste udělali. 

8. Dávno jsem vám odpustil, moji bratři milí, 

Bůh to všechno dopustil, abyste vy žili.“ 

(Píseň ze zpěvníku č. 299 Plakal strachem ve studni, 

původní text Luďka Rejchrta doplnila Pavla Vlková.) 

Děkuji 
Víceméně se to nenápadně připravovalo a pak to 

uhodilo z čistého nebe. Pět dní před odjezdem do 

Nedvědice na církevní dovolenou jsme museli jít 

s Hančou s obavami na pohotovost, poté ještě jednou – 

a byla z toho hospitalizace. Plicní embolie a trombóza. 

Co teď? Ona byla přesvědčena, že musíme odjet, že 

mám na dovolené své úkoly, které musím splnit, mně 

se zdálo, že to není možné, že ji tu nemůžu 

v nemocnici nechat. Nakonec to vyšlo jak v té nejlepší 

režii. Vyšetření ukázala nepříliš rizikový stav 

a propuštění snad v den našeho odjezdu. I tady to 

vyšlo. Stihnul jsem Hanču  ještě přivézt, doma alespoň 

trochu zabezpečit a se zbytkem rodiny odjet. 

Tohle nakonec většina účastníků naší společné 

dovolené z mého vyprávění ví. Ale je tu jiný zajímavý 

fakt, oni to také už mnozí věděli ještě před naším 

příjezdem do Nedvědice, jak to u nás se zdravotními 

potížemi je a jak to probíhalo. Ve známosti ovšem také 

bylo to, že bych měl oslavit kulaté narozeniny. 

Výměna informací prostě probíhala nejrůznějšími 

kanály, a jak jsem si pak uvědomil, pracovalo se na 

tom už dávno před odjezdem. 

Proč o tom píši? Vždycky jsem byl v našem 

společenství rád, vždycky jsem si uvědomoval, že to 

je něco výjimečného, co každý nemá a za co našemu 

Pánu hluboce děkuji. Po příjezdu na naši dovolenou 

jsem si s potěšením uvědomoval, že i když Hanča 

nemohla jet, sestry a bratři na ni myslí a zajímají se 

o její zdravotní stav. Teď po návratu jsem jí vděčen, 

že mě donutila, určitě i za cenu svého strádání, abych 

jel. Čekalo mě totiž veliké překvapení, obdarování, 

jehož pestrost a šíři jsem si dosud nedovedl představit. 

Často slýcháme o Boží lásce, Kristově láskyplném 

obětování. Snažíme se o to, abychom svým chováním 

takovou lásku vyjadřovali a nároky z toho plynoucí co 

nejlépe plnili. Zažít to však jako objekt této lásky je 

něco zcela výjimečného. To ze srdce a paměti 

nevymizí, hřeje a bude to hřát, protože takhle nějak 

Pán Bůh tvoří svá společenství a uprostřed takových 

společenství přebývá. Proto chci za vše ještě jednou 

poděkovat, poděkovat těm, kteří byli s námi 

v Nedvědicích, ale i těm, kteří věci připravovali 

a nemohli jet. Je milé a povzbudivé mít takovou 

rodinu víry. Děkuji. 

Miloš Feller 

Zbývá ještě dodat, že bratr Miloš nevěděl, když posílal 

své poděkování za rodinu víry, že ho v říjnu čeká vážná 

operace. Modlíme se za něj a přejeme brzké uzdravení. 
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Moje zážitky z dovolené 

Díky mé příbuzné Pavle Vlkové jsem se už počtvrté 

zúčastnila dovolené kladenského Husova sboru. Líbí 

se mi vztahy v tomto společenství, jak rodinné, tak 

vzájemné mezi sebou. Vycvičená v běžném životě, 

kdy děti sousedů nezdraví, je mi milé, když všichni 

(včetně dětí) zdraví, popřejí si apod. Také myslí na ty, 

kteří z nějakého důvodu nemohli přijet (nemoc apod.). 

Mají připraven na každý den program pro děti 

i dospělé. Je bezvadné, že krom bohoslužby je 

zahrnuta i turistika a výlety. A kdo nemůže šlapat, má 

tu kola. 

Jeden z takových výletů byl k přehradě Vír. Od hotelu 

se jelo auty. Bylo nás několik skupin – podle 

výkonnosti a počtu dětí. Někteří zůstali u přehrady, 

jiní se vydali ještě dál. Přehrada mě vždy ohromí 

množstvím vody a betonu – sráz dolů na jedné straně 

byl 66 m. Zpět do Nedvědice a do hotelu jsme se 

dopravili auty – jak kdo měl místo. 

To nebylo nic proti dnešní středeční „pěší malé 

vycházce“ podle Pavly Vlkové. Šlo nás 12 dospělých, 

3 děti školního věku a 2 malinké v cestovní trojkolce, 

vezené tatínkem Ctiborem. Od hotelu Myslivna do 

Nedvědice vše bylo v pohodě. Po asfaltce, kolem 

upravených domů a zahrádek. I sluníčko vykouklo 

z mraků, jako by nás vybízelo ke sportovním 

výkonům. Jarmila Chytilová s Vilmou Pokornou se 

odpojily a my pokračovali (tuším po zelené), která by 

nás měla obloukem vrátit do Nedvědice. To jsme si 

dali!!! Jen jsme vlezli do lesa, všude úzké, vlhké 

pěšinky, kluzké kořeny, popadané stromy, které 

velely: Podlez mě nebo flopem přes!! Jednou to 

vypadalo, že mě tam výprava nechá plačící. A pěšinky 

se kroutily nahoru a zas dolů a co chudáci – nosiči 

dětské trojkolky? Ctibor a jemu pomáhali Miloš Nový 

a Honza, student ze Slaného. A mě zas podal 

pomocnou ruku Kryštof Chytil. To byl fičák!! Ještě že 

mě chytil. Statečná 

Irča Simonová 

Doplnění ze zápisu Pavly Vlkové: …někdy to bylo až 

tragikomické, třeba když naše Íra ležela na široké 

kládě obkročmo a prosila mě, ať ji stáhnu za nohu 

k jedné straně, aby mohla „vystoupit“. 

Exkurze do modlitební praxe 

Pro dnešní pobožnost jsem pro vás připravila malou 

exkurzi do své modlitební praxe. Sborová dovolená 

slouží k tomu, abychom se vzájemně lépe poznávali. 

Tak vás zvu, abyste poznali, jak a za co se 

v současnosti modlím. Využívám k tomu dva nástroje: 

Zpěvník CČSH a Bibli. 

V době covidu jsem pro sebe objevila jako ranní 

modlitbu (hudebně i textově) píseň č. 2 Minula noční 

hodina. Zpívám si ji ráno při jízdě autem do Slaného 

nebo i jinam. Vystihuje pro mě stručně a jasně, co by 

měla obsahovat každodenní ranní modlitba křesťana – 

tedy i moje. Vztah Boha k nám i náš k Bohu. 

Text písně (ranní modlitby):  

1. Minula noční hodina, klekněme na kolena ve 

jménu Otce i Syna, též i Ducha svatého, 

jednoho to Hospodina. 

2. Děkujeme, ó Bože náš, že jsi z lásky otcovské 

této noci byl naše stráž a že nad námi svou moc 

neprovedl nepřítel náš. 

3. Otče náš, tebe prosíme: Veď nás Duchem 

svatým svým, před tebou ať nehřešíme, nýbrž 

celý tento den tebe, Pána svého, ctíme. 

4. Zažeň od nás ducha zlého, ochraňuj nás 

bezpečně od člověka falešného, dej nám ze své 

milosti vnuknutí Ducha svatého! 

5. A když prací v potu tváří chléb dobývat 

budeme, ty, náš moudrý Hospodáři, dílo naše 

požehnej, ať se nám všem dobře daří! 

6. V tvou lásku pevně doufáme, do tvých rukou 

skládáme, z tvé co štědré dlaně máme, dej, ať 

tento celý den s tebou v bázni přebýváme. 

Na jedné z předchozích sborových dovolených mě 

napadlo najít si v Novém zákoně i jiné modlitby 

kromě Otčenáše, které bych se mohla běžně modlit. 

Našla jsem si pro sebe cca 4–5 míst (většinou od 

apoštola Pavla), které jsem si upravila a které se 

modlím za obě společenství, kladenské i slánské (Ef 

1, 17–23; Ef 3, 14–21; Fp 1, 9–11; Fp 2, 1–11; Sk 

4, 29b–30). Myslím, že to, co přišlo důležité apoštolu 

Pavlovi, neztrácí svou platnost pro naše sbory ani 

dnes. 

Upravená modlitba z listu Efezským 

(Ef 1, 17–23 a Ef 3, 14–21) 

Prosím, Bože našeho Pána Ježíše Krista, Otče slávy, 

dej nám ducha moudrosti a zjevení, abychom tě 
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poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké 

naději jsi nás povolal, jak bohaté a slavné je naše 

dědictví ve tvém svatém lidu a jak nesmírně veliký jsi 

ve své moci k nám, kteří věříme. Sílu svého mocného 

působení jsi prokázal na Kristu: Vzkřísil jsi ho 

z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko 

nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad 

všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, 

tak i v budoucím. Všechno jsi podrobil pod jeho nohy 

a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je 

jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění 

všechno, co jest. 

Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází 

každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro 

bohatství Boží slávy v nás jeho Duchem posílil 

a upevnil „vnitřní člověk“ a aby Kristus skrze víru 

přebýval v našich srdcích; a tak abychom zakořeněni 

a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími 

a sestrami pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška 

i hloubka: poznat Kristovu lásku, která přesahuje 

každé poznání a dát se prostoupit vší plností Boží. 

Tomu pak, který působením své moci mezi námi může 

učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme 

představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu 

Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen. 

Ivana Doubravová, sobotní ranní pobožnost na 

sborové dovolené 

Vodácká výprava na Ohři 

Celé léto jsme se mohli těšit na poslední sportovní akci 

před začátkem školy, a to na sjezd Ohře v kánoích. 

Bohužel počasí koncem srpna nebylo nijak přívětivé 

ani předpověď počasí nebyla příznivá, ale přesto se 

27. srpna 15 odvážlivců, 6 dospělých a 9 dětí 

a dospívajících, nechalo unášet proudem z Velichova 

doufajíce, že nebude pršet a foukat, když budou na 

lodích. 

A opravdu se vydařilo, řeka krásně tekla, a aniž 

bychom se nadřeli při pádlování, 15 km dlouhá trasa 

do Perštejna (ano, opravdu bez „n“ v názvu) utekla 

velmi rychle. 

Počasí nám přálo, i občas vysvitlo slunce. Po utáboření 

se a postavení stanů jako na povel začalo krápat, ale 

nám už to zas tak nevadilo, i oheň jsme zvládli 

připravit. 

Další den probíhal v podobném duchu, tekoucí řeka, 

nádherné okolní scenérie, kopce, skály a klid rušený 

jen občasným přeletem kačen a volavek. 

Kvůli předpovědi počasí jsme trasu o něco zkrátili 

a skončili už v Klášterci n. O. Myslím, že mohu za 

všechny posádky říci, že jsme si výpravu užili do 

sytosti! 

Petr Chytil 

Připravované akce 

V sobotu 25. září od 9.30 hod. bude probíhat úklid 
kostela i spodních místností, vítána je každá ruka!  

Na sobotu 2. října je připravena vycházka do Srb 
k rybníku Záplavy. Sraz v 10 hod. u kostela sv. 

Václava v Rozdělově. 

Při nedělní bohoslužbě 3. října se modlitbami 

připojíme ke všem křesťanům, kteří každou první 

neděli v říjnu vyprošují pokoj pro Jeruzalém. 

V neděli 10. října přivítáme v našem sboru bratra 

biskupa Davida Tonzara, který udělí svátost 

biřmování sestrám Marcele, Zdeňce a bratru Jiřímu. 

V sobotu 20. listopadu v 9 hod. se sejdeme 

k adventnímu sborovému soustředění. 

V neděli 5. prosince přijde na bohoslužbu opět po 

roce sv. Mikuláš, aby rozdal dětem dárky. 

Pravidelná setkání 

Neděle 8:15 hod. modlitební skupina 

9 hod. bohoslužba s péčí o děti 

 17 hod. mladší mládež 

Pondělí 15 hod. setkání seniorů v Domově pro  seniory 

18:30 hod. mužská skupinka online (sudé 

týdny) 

Úterý 15:30 hod. ženská skupinka sdílení dle 

domluvy  

Středa 16 hod. sdílení a modlitby 

17 hod. biblická hodina 

Pátek starší mládež dle domluvy 

 

Toto Nahoru, další zprávy, nedělní kázání, aktuality 
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