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Milí přátelé, léto skončilo, je tu opět školní nebo lépe 

řečeno pracovní rok se všemi našimi povinnostmi. 

Věřím, že mnozí jste se zotavili a s radostí se pustili 

do práce. Mysleme však na ty, kterým se to nepovedlo, 

jsou nemocní a čekají je různá vyšetření či operace. Je 

tomu tak i u našeho bratra faráře Phanuela, který se 

vrátil z Keni s vážnými problémy se zády a nemůže ve 

sboru sloužit, jak by chtěl. Díky Bohu slouží za něj 

bohoslužby čerstvě vysvěcená sestra Zdeňka 

Chaloupková za spolupráce pastorační asistentky 

sestry Dany Klozbergové a dalších dobrovolníků. 

Prosíme i další členy sboru, kteří by mohli přiložit 

ruku k dílu – ať už při bohoslužbách, v péči o děti nebo 

v dalších aktivitách, aby se přihlásili ku pomoci. 

Na biblických hodinách budeme probírat témata, 

kterých jsme se dotkli na sborové dovolené a jsou 

důležitá nejen pro současnou situaci. Věříme, že nás 

Duch svatý povede, aby sbor dál fungoval a přinášel 

světlo do našich životů. Pro povzbuzení přinášíme na 

úvod kázání sestry Dany. 

Boží zbroj 

2 Kr 6, 11–17; Ef 6, 10–18; L 12, 32 

Milé sestry a bratři, v poslední době cítím, že věci 

kolem nás jsou tzv. v pohybu, jsou to věci poměrně 

závažné a těžké, a myslím si, že bychom měli být 

ostražití. Někteří lidé „ze světa“ to nazývají věcmi 

mezi nebem a zemí a většinou ani netuší, jak blízko 

pravdě toto označení je. (Vsuvka: Nemohu 

nevzpomenout knihu Střetnutí, kterou někteří z vás 

dobře znají. Je to kniha o prolínání duchovního světa 

do toho našeho a o důležitosti a moci modlitby 

v našich životech. Doporučuji všem, kteří jste ji 

nečetli.) 

Ty hmatatelné věci v našem životě – věci, které 

vnímáme všemi pěti smysly – nejsou naším 

skutečným problémem. Všechno, co se odehrává ve 

viditelném fyzickém světě, je přímo propojeno se 

zápasem, který zuří ve světě neviditelném 

a spirituálním. Náš skutečný nepřítel – ďábel – si 

přeje, abychom ignorovali duševní realitu, která se 

schovává za tou fyzickou. 

Protože dokud se soustředíme na to, co naše oči vidí, 

nejsme pak schopni reagovat na to neviditelné. Čím 

více ho ignorujeme, tím více zla může způsobit. Ano, 

nepřítel může být neviditelný, není ale smyšlený. Je 

zcela skutečný a velmi vytrvalý. 

Křesťanský autor C. S. Lewis napsal: Ve vztahu 

k ďáblům se lidé mohou dopustit dvou stejně 

závažných chyb. První z nich by bylo nevěřit v jejich 

existenci. Druhou chybou je v ně věřit a současně mít 

o ně přílišný a nezdravý zájem. Ďáblové sami mají 

z obou těchto chyb stejně velkou radost a vítají mezi 

sebou stejně nadšeně materialistu i čarodějníka. 

To, že jsme věřící, nám nedává imunitu proti útokům 

nepřítele, máme ale přístup k silám našeho Otce 

– k silám, které nás ochrání a dokážou také odvrátit to, 

co na nás již bylo napácháno.  

Pavel nenapsal Efezským jen proto, aby přivedl 

pozornost k neviditelnému duchovnímu boji, ale 

především proto, aby odhalil sílu vlastní každému 

člověku, který má s Bohem vztah skrze Krista. V listu 

Efezským Pavel zdůrazňuje jeden z nejdůležitějších, 

přesto často přehlížených aspektů naší duchovní 

zbroje: modlitbu. Věděl, že modlitba může změnit 

směr celého našeho života.  

Pavel se v 1. kapitole listu do Efezu modlí za to, …aby 

nám Bůh našeho Pána Ježíše Krista dal ducha 

moudrosti a zjevení, abychom ho poznali a osvíceným 

vnitřním zrakem viděli, k jaké naději nás povolal… 

a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří 

věříme. 

Ve skutečnosti je ta duchovní zbroj, kterou popisuje 

v 6. kapitole, pouhým zopakováním – jiným 

způsobem popsání – toho, co Pavel vysvětlil v první 

části listu. Jak si mohli „obléct“ nebo „převzít“ věci, 

které netušili, že dostávají? Prvním krokem pro ně 

– i pro nás – ve využití těch duchovních darů, které 

nám byly dány, je otevření našich duchovních očí, 

abychom je mohli spatřit. 

Připomeňme si příběh Elíši a jeho nevidoucího 

služebníka z dnešního prvního čtení:  

Mládenec Elíšovi řekl: Běda, můj pane, co teď budeme 

dělat? Odvětil: Neboj se, protože s námi je jich víc než 

s nimi. Potom se Elíša modlil: Hospodine, otevři mu 

prosím oči, aby viděl! Tu Hospodin otevřel mládenci 

oči a on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů okolo 

Elíši. 

Schyluje se zde k bitvě mezi rozezleným králem 

Aramu a Izraelským národem. Služebník Elíši byl 

pozorný, ale zprvu dokázal vidět jen nepřítele, což mu 

nepřineslo nic jiného než strach a úzkost. Když se 

potom naladil na vše měnící duchovní vlnu, měl na své 

straně a zcela k dispozici víc, než si kdy předtím 

dokázal představit. Co spatřovaly jeho fyzické oči se 

nedalo srovnat s tím, co jim zůstávalo neviditelné. 

Modlitba Elíši mu pomohla pochopit veškeré zdroje 

síly na jejich straně boje proti nepříteli. Abychom tedy 
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mohli vítězit, musíme být schopni „vidět“. Připojme 

se proto k Pavlově modlitbě a prosme Pána o prozření. 

A teď se vraťme přímo k textu o výzbroji proti zlému, 

jak jsme si četli v epištolním čtení. Bible nás v něm 

učí, že potřebujeme solidní výbavu proti jeho útokům. 

V prvé řadě máme být opásáni kolem beder pravdou… 

K čemu potřebujeme být opásáni pravdou? Pravda je 

naší oporou. Poskytuje základní krytí, které 

potřebujeme, když se nacházíme uprostřed duchovní 

války. Hlavním nástrojem nepřítele je klam. 

Přibarvuje skutečnost lákavými a přitažlivými 

barvami, podporuje fantazie a způsobuje, že chvilkové 

a nedůležité věci se zdají být důležitými a výhodnými. 

Ďábel je otec lži, lže, až se práší. Chce zpochybnit 

Boha a jeho dobré úmysly s námi. Pokud budeme mít 

silný, stabilní a pevně zakotvený základ, chytré lži nás 

nesvedou z cesty tak snadno. 

Druhou částí výzbroje je pancíř spravedlnosti. Zde je 

potřeba přiblížit kontext toho, co v novozákonních 

listech znamená spravedlnost. Nejde o nějakou naši 

vnitřní mravní neposkvrněnost, ale téměř vždy se 

jedná o spravedlnost Boží. Jde o Bohem darované 

ospravedlnění, očištění a odpuštění. Člověk je 

ospravedlněn z Boží milosti, která byla vykoupena 

Ježíšem Kristem. To je ta pravá, pevná a silná 

spravedlnost, která obstojí při různých zápasech. 

Dále máme být obuti k pohotové službě evangeliu 

pokoje. Obutý člověk je připravený okamžitě vyrazit. 

Pokud budeme bosí, musíme se nejprve obout, pokud 

budeme mít nevhodnou obuv, musíme se přezout. My 

máme být připraveni. Musíme být pohotoví ke 

zvěstování evangelia a přinášení pokoje druhým. 

Zatímco ostatní součásti výzbroje chrání jenom 

některé části těla, štít je ochranou univerzální, která 

chrání tělo celé. Štít nás má ochránit před ohnivými 

střelami toho Zlého, jak píše Pavel. Hořící šípy 

nesloužily primárně k zabíjení – sloužily k rozptýlení 

pozornosti. Tak tomu je i v případě útoků na nás. 

Nejsou náhodné. Nepřítel zná naše sklony a návyky, 

naše strachy a slabosti a míří speciálně do těchto 

oblastí. Ví, že nás nemůže zničit, ale odvádí naši 

pozornost od Boha tím, že zakládá požáry v našich 

životech. 

Ještě nám zbývá přilba spasení a meč Ducha. Přilba 

chrání naši hlavu, naše myšlenky, centrum našeho 

fungování. Přilbu buď člověk má, nebo nemá. Spaseni 

buď jsme a Bohu patříme, nebo nejsme a Bohu 

nepatříme. Přilbou spasení pro duchovní boj je jistota 

Božího vítězství. Jistota, že ačkoli my sami můžeme 

v malých i velkých zápasech se zlem podlehnout, jsme 

na té správné vítězné straně. Vědomí Boží spásy nás 

osvobozuje od vin a selhání minulosti. Jsou přikryty 

Božím odpuštěním. 

Až doteď byly všechny součásti Boží výzbroje jen 

pasivní, tedy obranné. Meč Ducha je jediná útočná 

zbraň v Boží zbroji. Náš boj je duchovní – proto 

potřebujeme meč Ducha. Je jím živé Boží slovo, mocné 

a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč; proniká až na 

rozhraní duše a ducha, kosti a morku, a rozsuzuje 

touhy i myšlenky srdce. Měli bychom mu věnovat 

takovou pozornost, jakou věnoval voják své zbrani. 

Zanedbaná a zrezivělá zbraň je k ničemu. Je třeba 

Písmo číst, přemýšlet nad ním a nechat ho na sebe 

působit. Je třeba prosit, aby nám Bůh skrze svoje slovo 

dával světlo do různých životních situací.  

Apoštol Pavel dovršuje popis Boží zbroje výzvou 

k modlitbám a já si dovolím připojit ji na konec dnešní 

promluvy: V každý čas se v Duchu svatém modlete 

a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se 

přimlouvejte za všechny… Amen. 

Dana Klozbergová, 11. září 2022 

Ze života sboru 

Bratr farář Osweto byl během prázdnin se svou 

rodinou v rodné Keni. Zastupovaly ho především 

sestry Zdeňka Chaloupková, Ivana Doubravová 

a Dana Klozbergová, z pastorů kladenských církví 

bratr kazatel Zdeněk Martasek. 

V neděli 24. července přijel také bratr farář Ivo 

Šimůnek, který v našem sboru před více než 20 lety 

delší dobu sloužil, rád na toto období vzpomíná a rád 

si to opět zopakoval. Po bohoslužbě popřál Anežce 

Krucké k 18. narozeninám a společně jsme poseděli 

při občerstvení. 

Společnou fotku jsme s pozdravy poslali sestře Vilmě 

Pokorné, která teď přebývá v domově pro seniory 

v Pilníkově. 



3 

 

Sborovou dovolenou jsme trávili na zámku Štěkeň. 

O ní přinášíme několik zpráv. 

Při poslední srpnové bohoslužbě sloužily opět sestry 

Zdeňka Chaloupková a Ivana Doubravová. Na závěr 

dostala požehnání v 89. narozeninám sestra Věra 

Kuncová. Blahopřejeme! 

V neděli 4. září 2022 sloužily bohoslužbu zaměřenou 

na děti sestry Zdeňka Chaloupková a Pavla Vlková. Po 

přijímání sestra Zdeňka požehnala všem přítomným 

žákům, studentům, učitelům i těm, kdo pracují s dětmi 

a mládeží ve sboru. Sestře Zdeňce pak požehnal bratr 

farář Phanuel Osweto. Kéž nás všechny provází Boží 

požehnání celým novým školním rokem! 

Třetí zářijovou neděli sloužila bohoslužbu opět sestra 

Zdeňka Chaloupková se sestrou Pavlou Vlkovou. Na 

závěr bohoslužby dostali požehnání ti, kteří se narodili 

v září. Nejprve předstoupily sestry s „kulatým“ 

výročím. Mezi ně patřila i sestra Zdeňka (50 let) a také 

naše redaktorka sestra Jarmila Chytilová (80 let). 

Sestra Pavla pro ně připravila text na nápěv písně 

č. 111 Radujme se vždy společně, který pak všichni 

přítomní společně zazpívali. Po blahopřání, předání 

květin a dárků se připojili i další oslavenci Kryštof 

(15 let) a Pavel. Společně jsme pak pobyli na 

prodloužené v Komenského síni. 

První říjnovou neděli jsme se při bohoslužbě opět 

připojili ke křesťanům z celého světa modlitbami za 

pokoj Jeruzaléma podle Žalmu 122, 6 Vyprošujte 

Jeruzalému pokoj: Kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují. 

Jarmila Chytilová 

Sborová dovolená 

Od 13. do 19. srpna 2022 jsme společně pobývali na 

zámku Štěkeň. Zámek má krásné prostory a zajímavou 

historii, s ní nás seznámila při středeční prohlídce 

jedna z místních sester. 

Nedělní bohoslužbu sloužil bratr farář Stanislav Jurek 

s bratrem Milošem Fellerem v krásném Losyho sále. 

Večerní programy i zpívání probíhaly v Biblickém 

sále. Programy začínaly většinou ve skupinkách, pak 

se témata probírala společně. Úvodní slovo a biblické 

texty k tématům jsou uvedeny v příloze. 

Nácvik duchovních písní z Taizé probíhal vždy hodinu 

před večeří, poslední večer pak zpěváci předvedli 

výsledek týdenního úsilí. Na úplný závěr pobytu se 

pak zpívalo za doprovodu bratra Miloše s kytarou. 

Součástí pobytu jsou vždy i výlety. Nedělní odpolední 

výlet byl Klostermanovou naučnou stezkou, pondělní 

do Písku částečně pěšky podél Otavy stezkou přes 

překážky (popadané stromy), zpět šla většina také 

pěšky podél Otavy, ale již po druhém břehu příjemnou 

cyklostezkou až k mostu v Zátaví, který v r. 1945 

odděloval armády spojenců. V úterý se šlo do 

Sudoměře – společné foto u památníku Žižky, zpěv 

Kdož sú Boží bojovníci u nedalekých soch husitů 

i hledání cesty lesem. Ve středu Strakonice: hrad, 

koupání, ve čtvrtek volno u Štěkeňského jezu, v pátek 

jsme již odjížděli. 

Děti se scházely pod vedením bratra Miloše Fellera 

a sestry Zuzky Lomíčkové. Závěrečné vystoupení 

o přijetí Desatera a vysvobození z Egypta se jim moc 

povedlo. Starší děti a mládež se scházely pod vedením 

sestry Zdeňky Chaloupkové a Petra Chytila, 

závěrečnou bojovku si také pěkně užily. 

Podrobnosti o pobytu jsou v dalších příspěvcích. 

Jarmila Chytilová 
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Jak jsem prožila sborovou dovolenou 

Štěkeň se nachází mezi Strakonicemi a Pískem. 

Zámek, ve kterém jsme bydleli, je majetkem řádu 

Congregatio Jesu a pečuje o něho v současné době 

10 jeptišek. 

V zámku se většina z nás ubytovala v sobotu 

v odpoledních až večerních hodinách při asistenci 

milé a obětavé jeptišky, a to v přízemí a v prvním 

patře. Druhé patro zámku není veřejnosti přístupné 

a slouží hlavně pro ubytování jeptišek. V zámku se 

nachází mnoho nádherných místností (např. Losyho 

sál, Sál Mary Ward, Biblický sál, kaple, Modrá 

jídelna). Součástí zámku je i památný pokoj Karla 

Klostermanna, šumavského spisovatele, který zde 

strávil posledních pár let života a roku 1923 zde 

i zemřel.  

K zámku přiléhá krásný anglický park, který je 

přístupný pro veřejnost. Mohli jsme tam vidět téměř 

300 let starý památný dub plazivý, pod kterými seděl 

i František Josef I. při svém pobytu na zámku. 

Nedaleko parku se nachází jez na řece Otavě, ve 

kterém jsme se několikrát koupali.  

V průběhu našeho pobytu nám byla umožněna 

i prohlídka zámku s výkladem od jeptišky Brigity. 

Prohlídka pro nás byla velmi zajímavá nejen z důvodu 

nahlédnutí do historických prostor zámku, ale i proto, 

že jsme se dozvěděli, jak sestry (jeptišky řádu 

Congregatio Jesu) v současné době žijí, pracují 

a pomáhají na zámku a svému řádu.  

Letošní sborová dovolená byla pro nás opět velkým 

přínosem. Ranní pobožnosti, dětský program 

s vyvrcholením (bojovka, divadlo), společné výlety do 

Písku, Strakonic a požehnané večerní programy.  

Bohužel na dovolené chyběl Phanuel, Vilma, Inka, 

Ivanka a další… Vzpomínali jsme na ně a modlili se 

za ně. Věříme, že příští rok se s nimi na dovolené opět 

setkáme.  

Míša Baloušková 

Společenství je dar shůry 

Letošní sborová dovolená byla pro mě jako každý rok 

velmi posilující a povzbuzující. Zvláště jsem měla 

radost, že se podařilo, aby se zúčastnila i moje 

kamarádka Danica. Je věřící, a i když jsem 

předpokládala, že se v našem společenství bude cítit 

spokojeně, skutečnost překonala moje očekávání. 

Vzájemné sympatie se projevily již od začátku 

a během pobytu se prohloubily. Viděla jsem láskyplné 

propojení a vzájemnou empatii. 

A to mi jen opět potvrdilo, že víra, láska, naděje, jak 

k nim zvou evangelia, nejsou záležitost jednotlivců. 

To pozoruhodné, tajemné, nadpřirozené, to dění mezi 

nebem a zemí se děje ve společenství a právě ve 

společenství, tam, kde se potkávají lidé, kteří by se 

navzájem možná nevybrali za kamarády, za přátele, 

právě tam, kde se navzájem obrušují povahy lidí, které 

nejsou vždycky úplně snadno sjednotitelné. Co se děje 

ve společenství, je spíš darem shůry než výsledkem 

lidského usilování, Je to něco, co má nebeskou chuť a 

kvalitu. Jsem nesmírně vděčná, že to mohu poznávat. 

Olga Uhlířová 

Dětská skupinka: Jako Židé z Egypta 

Tak jako Židé vykročili z Egypta, aby došli do 

zaslíbené země, podobně jsme se i my snažili s naší 

dětskou skupinkou dosáhnout nějakých Božích 

obdarování. Jako každoročně i letos byl na naší 

společné dovolené připravený dětský program, který 

měl za téma odchod Izraelitů z Egypta do Izraele. 

I když Židé na to měli čtyřicet let, my jsme to museli 

stihnout za čtyři, v podstatě vlastně tři dopolední 

programy. Ty měly tento obsah: Bůh oslovuje svůj lid 

a chce ho vyvést z otroctví, Bůh dává svému lidu 

pravidla jak žít – Desatero, bez Boží pomoci se nám to 

nedaří = modlitba, příchod do zaslíbené země.  Děti se 

učily na každém setkání jednu sloku písničky, která 

jednoduše shrnovala obsah každého našeho povídání. 

V podvečer pak bylo ještě kratší setkání, na kterém 

jsme si zopakovali probírané téma a učili se novou 

sloku písničky. Její text byl následující: 

Jako Židé z Egypta 

jdeme Bohu vstříc,  

i když cesta trnitá,  

nepřejem si víc.  

Ref. [:Amen, amen, amen, aleluja:] 

Desatero pro mě je,  

učí, jak mám žít.  

Bůh se na mě usměje,   

nedá zabloudit. Ref.  

Bože, chci být jenom tvůj,  

volám v modlitbách.  

Prosím tě, vždy při mně stůj,  

ať nepoznám strach. Ref. 

Jako Židé z Egypta,  

hledáme svou zem,  

ta je v srdci ukryta,  

když tam s Pánem jsem. Ref.  

Při posledním, mimořádně odpoledním setkání pak 

děti celou písničku i s malou choreografií předvedly 

celému společenství.  
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Na vedení a přípravě programů se samozřejmě 

podílelo několik zájemců: Martinka, Alžběta s Pavlem 

a Miloš se Zuzkou.  

S tímto programem pak otázkami a úkoly úzce 

souvisela i bojovka uskutečněná ve večerních, ba 

i nočních hodinách. Protože děti tvořily dvě věkově 

nesourodé skupiny, v podvečer vyrazili do boje ti 

menší: Vilík, Vašík, Mariánka. Než se oni vrátili, 

padla na kraj tma, a to byla ta pravá chvíle pro 

vypuštění větších dětí, jako byl Matoušek, Péťa 

a Lucka a Ellen s maminkou. Všichni se nám 

v pořádku vrátili, což je vždycky velká radost, 

mocněná však i tím, že se jim bojovka líbila. 

Miloš Feller 

Péče o skupinu starších dětí/mládeže 

Mladší děti měly svůj již tradičně bohatý program, ale 

co s těmi, co už odrostly malování, písničkám 

a povídání a zároveň pro ně debaty dospělých nejsou 

dostatečně záživné? Aby se i jim dostalo „duchovního 

pokrmu“, připravila pro ně Zdena dvě setkání 

s biblickým textem, zamyšlením a tematicky 

odvozenou aktivitou. Prvním tématem bylo putování 

pouští a druhým desatero. Putování trojic se 

zavázanýma očima po parku za „Hospodinovým“ 

hlasem bylo velmi povedené. Rovněž parafrázování 

desatera do současné mluvy mladých bylo 

inspirativní. 

Jako třešnička na závěr pobytu byla noční bojovka pro 

starší. Plán byl: připravit ji netradičně za pomoci 

moderních technologií a hlavně vyvážit náročnost, aby 

to nebylo moc jednoduché a nudné, či naopak složité 

a otravné. Žádné strašení nebylo, mohli se bát jen 

vlastních představ. Důležitý byl důvtip a pozorné čtení 

zadání. Jak se hra povedla se můžete dočíst níže.  

Petr Chytil 

Jak to viděly starší děti 

Jmenujeme se Miriam a Debora a provedeme vás 

tímto dnem. Dneska je středa 17. 8. 2022 a jede se na 

výlet do Strakonic.  

Ráno hned po snídani jsme všichni vyrazili do 

Strakonic. Někteří se šli koupat a jiní šli na prohlídku 

hradu. Naše skupina šla na prohlídku obou dvou 

okruhů, které byly v nabídce. 

Viděli jsme starou keramiku, expozici zvířat, látky 

a taky dudy, na které jsme si mohli zkusit zahrát. 

Následně jsme šli na věž a potom na prohlídku 

Maltézských rytířů. To bylo úchvatný, expozice nás 

všechny vtáhla do starých časů. Celou prohlídku jsme 

zakončili v kapli s krásnými freskami.  

Když jsme se pak pozdě odpoledne vrátili, následovala 

prohlídka kláštera ve Štěkni. (Prohlédli jsme si naše 

ubytování i s komentářem.) Bylo to moc hezké, 

sestřička mluvila pěkně.  

Po skončení prohlídky následovala večeře a po ní… 

držte se… po ní byla noční hra pro malé a mladší děti. 

Chodilo se po klášterní zahradě a děti plnily úkoly. 

Malé děti vyrážely už okolo osmé a měly čtyři 

stanoviště, u každého bylo jedno starší dítě, a to dávalo 

mladším úkoly. Já Miriam jsem měla otázku: na kolik 

si vzpomeneš přikázání? Bylo zábavné pozorovat, jak 

se děti snaží vyjmenovat alespoň jedno z přikázání. 

Noční hra pro větší děti byla také moc príma. Děti 

chodily podle svíček po úkolech a starší děti je 

zpovzdálí hlídaly. Miri byla na konci s Ester (hrály 

víly) a já Deborka jsem byla s Kryštofem. 

M+D Chytilovy – zápis v kronice 17. 8. 

Noční bojovka pro starší děti 

Strejda (Petr Chytil) pro nás starší připravil noční 

bojovku. Zadání bylo jednoduché: Do mobilu nám 

poslal odkaz se zašifrovanými indiciemi, které nás 

měly dovést postupně až k pokladu. V každé indicii 

byt text, který nás naváděl na nějaké místo. Tam bylo 

heslo v jakékoliv podobě. To jsme napsali do šifry 

a soubor s další indicií se otevřel. 

Bylo to zábavné, ale dost náročné. Já šla nakonec 

s Valentýnou. V cestě za pokladem se skrývaly i dva 

zdejší hřbitovy. Museli jsme jít ve tmě na hřbitov 

a najít indicii. Třeba nějaké jméno na náhrobku. Ale 

hodně jsme si pomáhali, bez toho by to nešlo… A tak 

jsme nakonec nalezli všichni poklad a s ním i cíl. 

PS: Škoda, že už brzo odjíždíme. Bylo to tu opravdu 

super! Už se těším, že sem někdy i třeba sama 

vyrazím! 

Miriam Chytilová – zápis v kronice 18. 7. 

Naše první voda se sborem 
Sázava 17.–19. 6. 

Když přišla jednoho dne Kamila s tím, že se pojede 

voda, ani jsem moc neváhala a přihlásila nás, tedy mne 

a mého přítele Pavla. Já jsem kdysi dávno na vodu 

jezdila, ale pro Pavla to bylo jeho „poprvé“. Takže 

i pro mne velké očekávání, neb se říká, že voda prý 

ukáže, jak pevný svazek mezi partnery je . 

Začátek trasy byl naplánován z kempu Horka II, 

kousek za Zručí nad Sázavou, s přespáním v kempu 

Kácov a v neděli s dojezdem do Českého Šternberka. 

My jsme vyrazili již v pátek dopoledne, protože jsme 

chtěli navštívit hrad Český Šternberk, kam jsme 

dorazili cca kolem jedenácté hodiny. Moc doporučuji, 

celé údolí včetně hradu jsou moc hezké. Příjezd do 
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kempu Horka jsme tedy pohodlně zvládli. Když jsme 

dorazili, byl kemp celkem prázdný. Ale během pár 

hodin, než přijel zbytek skupiny, se zcela zaplnil, a tak 

se nám bohužel nepodařilo uhájit společný prostor pro 

všechny stany. Ale nevadilo, špekáčky jsme si na 

společném ohníčku opekli, vzájemně se seznámili 

a i přes různé umístění stanů to byl moc milý večer. 

Ráno jsme si vyzvedli lodě, vesla, vesty a barely, no 

prostě vše co potřebujete k pohodlné plavbě. Auta 

byla odvezena do Kácova a po návratu řidičů jsme 

vyrazili. Pavel jako kormidelník dostal školení již na 

břehu, pak několikrát i ve vodě, ale přesto jsme se 

z počátku, spíše až do oběda, pohybovali směrem od 

pravého k levému břehu sem tam ještě s nějakou 

pěknou otočkou. Už jsem přestávala věřit, že to 

dáme . Ale pak jsme si i my našli svůj styl, který asi 

zcela neodpovídá očekávání vodáků a všem příručkám 

k řízení lodi. Prostě: já jsem pádlovala, když jsme se 

točili doleva, a Pavel, když se loď naopak stáčela 

doprava. Prostě styl pravá-levá. Od tohoto okamžiku 

to již byla pohoda. I svůj první jez jsme sjeli a do 

Kácova v pořádku dorazili, i když vzhledem k počasí, 

kdy celý den svítilo sluníčko, teplota byla kolem 

30 stupňů a trasa cca 20 km, značně znaveni. Večer 

jsme zpívali a povídali u táboráku a i tento večer byl 

moc fajn. 

V neděli jsme se však již rozhodli nepokračovat, a to 

vzhledem k opět třicetistupňovému horku. Přesto 

musím říci, že jsme si to moc užili. Víkend se 

skvělými lidmi, v krásné přírodě. Příště určitě opět 

vyrazíme a oprášíme náš styl pravá-levá. 

Díky Kamile za skvělý nápad a výbornou organizaci! 

Pavla Schillerová 

Návštěva u sestry Vilmy 
Už je to skoro deset měsíců, co chybí Vilmina účast na 

pobožnostech a dalších aktivitách našeho sboru. Přece 

jenom ten čas utíká. Jistě je nám všem líto, že Vilmu 

na Kladně už nevídáme. Po nešťastném upadnutí, 

pobytu v nemocnici a následných rehabilitacích byla 

přece jenom nucena odejít do bezpečného 

opatrovnického prostředí, do domova pro seniory. 

Nyní žije v obci Pilníkov, pár kilometrů od Trutnova, 

kde bydlí její dcera i nejbližší. 

Byla jsem ráda, že naše letošní rodinná volba na 

dovolenou byly Krkonoše, kam se dá také jet přes 

Mladou Boleslav, Pilníkov a Trutnov. Na setkání 

s Vilmou jsem se těšila. Strávily jsme spolu asi dvě 

hodiny, což bylo dost času na vyprávění, modlitby 

a seznámení s prostředím, 

které je nyní jejím novým 

domovem. Bylo hezké si 

zase obejmout milou, 

upřímnou, přátelskou, 

Bohu oddanou Vilmu. 

Srdečně všechny 

pozdravuje s ujištěním, že 

jsme v jejích modlitbách. 

I ona je součástí našich modliteb a vždy se budeme 

rádi dělit o zprávy, které mnozí z nás přinášejí 

z telefonických hovorů. Víme, že si Bůh Vilmu 

postavil na skálu, dopřává jí bezpečně kráčet a do úst 

jí dává novou píseň (Ž 40). Přejeme, aby v každém 

dnu prožívala mnohé radosti a požehnání. 

Anna Lukavská 

Požehnaná svatba Inky a Antonína 
Tak jsme se vzali! „Konečně“, slyšíme kolem sebe, 

i když někdy ne přímo vyřčeně. Někteří naši kamarádi 

nás varovali, že svatba je pěkná věc, ale že se budeme 

stresovat a potit. Prý to bude krásné, ale taky trochu 

děsivé. Slibujete před tolika lidmi, v našem případě 

skoro před dvěma stovkami, že spolu budete až do 

smrti… A v tu chvíli je výhodnější, když si pár let 

počkáte. Když už se znáte, když už víte, kdo jste a co 

od sebe, svého partnera a svého okolí chcete. Když si 

dobře vyberete oddávající a všichni tři společně 

strávíte hodiny nad přípravami, aby vám v obřadu 

bylo dobře a zároveň abyste si předem uvědomili, 

o čem že to tedy celé bude. 

A tak jsme se nepotili ani nebáli. Jakmile jsem s rodiči 

šla, za zvuků našeho milovaného hudebníka Jona 

Batisteho, po schodech směrem k pódiu, kde stál 

Antonín, jakákoliv nervozita zmizela. A společně 

strávený čas s Antonínem a našimi dvěma 

oddávajícími – Kristýnou Ptáčkovou (Mlýnkovou) 

a Vladimírem Hrabou – jsme si už jen užívali. 

Za texty jsme zvolili Píseň písní 8, 6–7, začínající 

slovy Polož si mě na srdce jako pečeť, jako pečeť na 

své rámě. Vždyť láska je silná jako smrt… a poté 

z Korintským třináctou kapitolu, tu trochu méně 

profláklou pasáž, tedy verše 8–13, kde mimo jiné 

zaznívá: …Jen z části totiž poznáváme a jen z části 

prorokujeme; jakmile však přijde dokonalé, tehdy to 

částečné zanikne… 

Naše svatba měla festivalový charakter, během 

odpoledne, večera a noci zahráli dva písničkáři, čtyři 

kapely a dva DJové a ti nejotrlejší svatební hosté šli 

spát až se svítáním. Vše se konalo v nádherném areálu 

Černínsko-Morzinské kaple ve Vrchlabí, který 

spravuje naše církev a na jehož pozemku se nachází 

novogotický skvost, pod kterým leží velmi zachovalé 

mumie oněch šlechtických rodů. 
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Vymodlené počasí, za které vám děkujeme, nám přálo 

většinu dne. Snědly se tuny veganského jídla od 

neziskové organizace Jako doma, která zaměstnává 

ženy bez domova, vypilo se 600 piv, 25 litrů vína a dva 

sudy Kofoly, zaplatili jsme pokutu za rušení nočního 

klidu a prožili nejkrásnější den s našimi rodinami 

a přáteli, jaký jsme si mohli vysnít. 

Hned týden poté jsme se odstěhovali do Holandska, 

kde jsem nastoupila na magisterské studium na 

Utrecht University a odkud vás tímto příspěvkem 

zdravíme! Cesta nedopadla tak, jak bychom si přáli 

a po dopravní nehodě jsme přišli o auto i karavan, ve 

kterém jsme měli bydlet. Ale už jsme se oklepali 

a krok po kroku si hledáme bydlení, práci a navykáme 

si na západoevropský a zároveň studentský způsob 

života. 

Začali jsme zde chodit do kostela anglikánské církve, 

což je v době šílenství se smrtí královny Alžběty 

obzvláště zajímavé, ale společenství je tu pěkné 

a věříme, že nám v něm bude dobře. Myslíme na vás, 

modlíme se za všechny, které něco trápí, a budeme 

rádi, když na nás taky vzpomenete v modlitbách. Jistě 

rodinně-kostelní tamtamy všechny podstatné 

informace donesou k vašim uším dříve či později. 

Inka Jelínek Jurková 

Domov pro seniory 
Během srpna se již také rozběhly pravidelné pondělní 

pobožnosti v Domově pro seniory. Začaly mít více 

podobu našich středečních sdílení a biblických. 

Sdílíme se se vším, co nás během uplynulého týdne 

potkalo – s tím radostným i s tím smutnějším 

a tíživým. Ale mohu říci, že jsou to setkání spíš 

radostná, plná naděje, vzájemného porozumění 

a touhy po společenství. Na přání br. Pavlíka 

probíráme evangelijní texty z nedělních kázání. 

Fotografie je z 19. září, kdy sestra Zdeňka 

Chaloupková sloužila bohoslužbu s večeří Páně. 

Dana Klozbergová 

Návštěva Keni 2022 
Moje sestra v Kristu Jarmila mě požádala, abych se 

podělil o zážitek z naší letošní cesty do Keni. Kde 

začít… Bylo hezké, že před odjezdem se za nás ve 

sboru modlili. Vzpomínám si, jak jsem těsně před 

naším odchodem četl text z Přísloví 3, 5–6: Důvěřuj 

Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost 

nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on 

sám napřímí tvé stezky. A tak jsme začali cestu s vírou, 

že s námi bude Pán, dokud se nevrátíme. Jsem rád, že 

se mohu podělit o tento zážitek s vědomím, že díky 

Boží ochraně jsme v Keni strávili dobrý čas a vrátili 

jsme se do duchovní rodiny, na kterou jsme tak hrdí. 

Vaše modlitby a láska nás jako rodinu udivuje. 

Do Keni však nejezdím jen za svou rodinou, ale také 

proto, abych zkontroloval a řídil charitativní projekt, 

který tam provozujeme. Setkali jsme se těmi, kteří na 

něm pracují, poté jsme oslavili slavnostní promoci pro 

studenty IT programu a rovněž jsme byli za dětmi 

v dětském domově, který podporujeme. Náš 

počítačový projekt letos absolvovalo 45 studentů. To 

byl další velký milník viditelných změn, které projekt 

přinesl stovkám mladých Keňanů. Jsem rád, že 

zejména členové našeho sboru jsou od roku 2009 tak 

aktivní v podpoře tohoto projektu. 

V Nairobi jsme navštívili naše rodinné příslušníky 

a užili si skvělé společné chvíle. Byl jsem rád, že jsem 

měl stále od vás zprávy o událostech ve sboru. Díky 

vašim modlitbám a podpoře jsme při našem pobytu 

v Keni překonali řadu těžkých chvil. To vše nám 

připomíná, jak důležité je být součástí sboru, který 

stojí na Boží lásce. Proto jsme povzbuzeni slovy 

žalmisty, který píše: Jaké dobro, jaké blaho tam, kde 

bratří bydlí svorně. Ž 133, 1 

Kéž tedy naše láska stále kvete, když sloužíme živému 

Bohu, který se o nás stará a chrání nás i v dobách 

těžkostí. 

Phanuel Osweto 

Výročí: Osmdesátka na krku 
Je to tak, už je mi 80 let. Ale 

jak se říká, je to jen číslo. 

Díky Bohu za všechna ta léta. 

Jak nám říkával bývalý 

patriarcha bratr Josef Špak, 

život se čte nejlépe pozpátku. 

Pak člověk vidí, pod jakou 

úžasnou Boží milostí žil, co 

všechno pro něj Bůh udělal. 

A tak věřím, že mě tady ještě 

ponechá, abych mohla využít 

dary, které jsem dostala ke 

společnému prospěchu (Fp 1, 21–25). 
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Ráda bych také ještě dále připravovala pro naše 

čtenáře zpravodaj Nahoru, ale už vyhlížím svého 

nástupce. Pokud by měl někdo zájem o práci v redakci, 

potěší mě to a věřím, že i našeho Pána. 

Jarmila Chytilová 

Přací píseň k narozeninám 

(na melodii písně č. 111 Radujme se vždy společně) 

Gratulujme dnes společně 

Zdeně, Pavle, Jarmile vděčně! 

Díky Bohu, že je máme, 

nadšeně se k nim vrháme. 

Rada starších si dovolí 

s požehnáním dát i úkoly. 

O splnění těch úkolů 

napíšeme do Nahoru. 

Zdenko, Pavlo i Jarmilo, 

je nám s vámi příjemně, milo. 

Přejme lásku, štěstí, zdraví, 

požehnání, pokoj pravý! 

Za radu starších, radu redakční i za celý sbor srdečné 

blahopřání! 

Pavla Vlková 

(Pavla Schilerová, dvojče sestry Zdeňky, se bohužel 

pro nemoc bohoslužby nezúčastnila.) 

Svědectví: Modlitba funguje 

Je úterý 12. 9. a Vašík má jít v 10.30 na korekční 

operaci obou nohou, ke které byl indikován v červnu 

před prázdninami. Dlouho jsme váhali, zda k tomu 

svolit, či ne, konzultovali jsme stav se spoustou 

různých doktorů. Nakonec se zdálo, že tato operace by 

byla asi to nejlepší. ASI, SNAD. Nic jiného nám moc 

nezbývalo, nikdo z nás tomu nerozumí. Jediné, co 

jsem mohla dělat, bylo se modlit, aby naše rozhodnutí 

bylo to správné. 

Vaška jsme v nemocnici nechali v pondělí a bylo mi 

opravdu hrozně. Vlastně jsem tam nechávala zdravého 

kluka… On byl mnohem statečnější než já. V tu noc 

jsem špatně spala a pak mě v jeden moment vzbudilo, 

jak mě Váša volá: Mami, mami! Od té chvíle se mi 

pořád v hlavě honily myšlenky, jestli je ta operace 

opravdu nutná, jestli jsem se neměla zeptat více lidí, 

jestli mu tím neublížím… Obracela jsem se na Boha, 

aby dal Vašíkovi klid, aby se nebál. 

Ráno jsme oba s Honzou odjeli do práce. Volám 

Vašíkovi, ten říká, že už mu pomalovali obě nohy, kde 

ho budou řezat, a že mu dali sedativa. Potom mu 

volám o další přestávce a on už, pod vlivem sedativ, 

mumlá, že ničemu nerozumí a že nám bude volat pan 

profesor. Pan profesor skutečně zavolal. Když prý za 

Vaškem přišel před operací a viděl ho, zkontroloval 

obě nohy a udělal raději zkušební rentgen, zjistil, že 

žádná operace není zapotřebí. Za tu dobu, za tři 

měsíce, co ho neviděl, se stav téměř úplně vylepšil. 

Během velké vizity pan doktor, půl hodiny před tím, 

než měl Vašík jít na sál, operaci odvolal. 

Pro Vaška jsem si měla odpoledne přijet. Čekal tam na 

mě, ještě pod sedativy, ale šťastný. A co nám řekla 

doktorka, která ho propouštěla? Tohle se nestává, je to 

zázrak. 

Děkujeme všem, kteří jste byli s námi. A díky za to, že 

máme někoho, ke komu se obracet, když jsme 

bezradní a nevíme si rady, On nám odpověď dá. Často 

i formou zázraku. 

Zuzana Lomíčková 

Na závěr: Sukňové zamyšlení 

Milí bratři, milé sestry, milá mládeži, děti (jestlipak 

vlastně někdo z mládeže čte Nahoru?), možná to 

znáte, některý obleček si prostě oblíbíte. Nosíte ho 

často, rádi, a pokud se během času moc nerozkošatíte 

nebo pokud je daný kousek dost volný, aby to 

rozkošatění skryl, cítíte se v něm bezpečně, příjemně, 

jistě. A léta ubíhají… Tuhle ke mně přišla… Anežka? 

(tak dlouho Jarmile ten příspěvek slibuju, že už ani 

nevím přesně, kdo byl nositelem té nepříjemné 

zprávy) – a že mám v sukni díru!!! Rozumíte, po více 

než čtyřicetiletém nošení! Já vím, já vím, dalo se to 

čekat, ale když něco nosíte tak dlouho a pořád to drží, 

máte paradoxně pocit, že je to navěky. 

Ale není. Čas nám daný odkapává po tak malých 

kapkách, že nás to ukolébává v pocitu, že se nic 

nemění. Ale pak najednou přestanou chodit na 

sborovou dovolenou vtipné Zdeňkovy dopisy, místo 

po Vilmě v kostelní lavici je prázdné, při bohoslužbě 

občas nehoří svíčka na oltáři nebo chybí čísla písní… 

Moji milí, DNES je den pro setkávání, pro dobré 

slovo, pro službu – to mi řekla moje děravá sukně. 

A možná Bůh mluví i prostřednictvím sukní? 

Pavla Vlková 

Pozvánka: Sborový výlet 
V sobotu 22. října 2022 zvu milovníky podzimních 

vycházek k nám na chatu. Půjdeme pěšky z Unhoště 

do osady Dědkův vrch, a to Neumannovou stezkou (po 

modré turistické značce). Na chatě bude možné si 

venku udělat oheň a opéci si donesené uzeniny, pečivo 

či jablka. Zpátky pojedeme autobusem ze zastávky 

Dědkův mlýn. Trasa je osm km dlouhá. Podrobnější 

informace sdělím včas. S Kájou se na všechny těšíme, 

Eva Bodláková 

Připravované akce 

Sobota 22. října: sborový výlet  

Neděle 6. listopadu od 15 hod.: dílna pro děti 

a dospělé – příprava výzdoby či betlému na Vánoce 

Sobota 26. listopadu od 14 hod.: sborové soustředění 

Neděle 4. prosince: na bohoslužbu přijde Mikuláš 

Zpravodaje Nahoru, další zprávy, nedělní kázání, aktuality 

i fotografie naleznete na našem webu 

http://ccshkladno.unas.cz. 

Datum vydání: 7. 10. 2022 Redakční rada: J. Chytilová, 

P. Osweto, P. Vlková, M. Vlková 

Neoznačené příspěvky připravila redakční rada. 

http://ccshkladno.unas.cz/

