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Milí čtenáři našeho zpravodaje, přejeme Vám všem 

požehnané prožití adventního času i vánočních svátků. 

V úvodu Vás chceme pozdravit slovy letošního 

pastoračního dopisu rady starších: 

 

Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno 

`Immanuel´, to jest přeloženo `Bůh s námi´.  

Mt 1, 23 

Milí přátelé, sestry a bratři v Kristu, 

chtěli bychom Vás na začátku adventu pozdravit 

a ztišit se s Vámi v modlitbě. V adventním čase si opět 

uvědomujeme, jak veliká Boží láska může být. Díky 

ní tvoříme křesťanskou rodinu i my v kladenském 

sboru Církve československé husitské. Je to rodina 

obdarovaná milostí. Proto hledáme to, co slouží 

druhým. Adventní čas nám čtyřmi postupně 

rozsvěcovanými svícemi připomíná blízkost Vánoc, 

blízkost světla v Ježíši Kristu. Známé vánoční slovo 

z Matoušova evangelia zcela dobře vystihuje 

atmosféru Vánoc a jejich význam. Poselství toho textu 

je jasné. Jak přichází dítě na svět, tak Bůh zaslibuje 

lidem, že bude s nimi.  

Uprostřed našich radostných dnů i dnů naplněných 

starostmi tedy přichází Bůh sám. Přichází, aby zůstal 

s námi. Je nádherné mít tu jistotu, že Bůh touží být 

v naší blízkosti. Jeho přítomnost – to, že je s námi – 

přináší radost navzdory veškerým nejistotám. 

Jsme vděční, že jste součástí kladenského sboru. Bůh 

Vám žehnej a opatruj Vás na cestě víry. 

Za všechny finanční příspěvky, podporující život 

a činnost našeho sboru, srdečně děkujeme. 

  

V adventním čase se místo biblických hodin konají 

adventní pobožnosti. Na první z nich posloužil Božím 

slovem bratr Miloš Feller. Věříme, že jeho zamyšlení 

potěší a povzbudí i naše čtenáře. 

 

Hle, přichází tvá spása 

Texty: 1 Sa 12, 5–17; Iz 43, 18–21; 

Projděte, projděte branami! Připravte lidu cestu! 

Vyrovnejte, vyrovnejte silnici! Odstraňte kamení! 

Zvedněte korouhev nad národy! Hle, Hospodin dává 

slyšet až do dálav země výzvu: "Vyřiďte dceři sijónské: 

Hle, přichází tvá spása!" Hle, svoji mzdu má s sebou, 

u sebe svůj výdělek. Nazvou je "Lid svatý", 

"Hospodinovi vykoupení". A tebe nazvou 

"Vyhledávaná", "Město neopuštěné". Iz 62, 10–12 

Pokoj s vámi, bratři a sestry, od našeho Pána Ježíše 

Krista. Dnešní biblické čtení jsme začali 

z 1. Samuelovy knihy. Jak víte, Samuel je velkou 

prorockou postavou starozákonních dějin. Byl 

posledním soudcem, tím, který jako Bohem oslovený 

a s Bohem hovořící vedl izraelský lid. V Písmu se píše, 

že Hospodin byl s ním, takže nedopustil padnouti 

žádnému slovu jeho na zem. A tak i dnes k nám 

zaznívají jeho slova s nezmenšenou autoritou. I dnes 

může říci: Nyní předstupte! Povedu s vámi před 

Hospodinem soud o všech Hospodinových 

spravedlivých činech, které pro vaše otce vykonal. 

A hned kousek dál Samuel pokračuje: Jestliže však 

nebudete Hospodina poslouchat a budete se 

Hospodinovým slovům vzpírat, dolehne Hospodinova 

ruka na vás i na vaše otce. 

Mohlo by se namítnout, že to je starozákonní text, že 

teď už to neplatí, my máme Ježíše, On za naše 

případné přestupky zaplatil. Je pochopitelné, že taková 

námitka je lichá, protože svědčí o zcela 

zjednodušeném a mylném pohledu. Když procházíme 

Písmem, v obou jeho částech nalezneme důraz na 

osobní přístup, opravdový vztah a oddanost Bohu, 

vlastně zodpovědnost vůči Bohu. Proto Samuelovo 

upozornění směřuje i do naší přítomnosti a ke 

každému z nás. Nikdo se nemůžeme prohlásit za 

bezhříšného, máme své Baaly a Ištary, dotírající na 

člověka od nepaměti (a dnes snad ještě mnohem 

rafinovaněji) a ti si pokoje nedají. 

Jsme v části roku, kdy světla ubývá a tma nás provází 

větší částí dne. A jak je to s našimi životy? Máme 

v nich světla jako v létě či jsme skryti v zimní tmě 

a šeru? 

Ačkoli advent začíná v takové stísněné a zšeřelé 

atmosféře, má v sobě mnoho skrytého světla. Přináší 

zaslíbení, a to od samého Boha. Je perspektivou času 

předloženou pro naši obnovu. Sklopme pokorně hlavy, 

odložme brnění pýchy, ješitnosti a svévole, 

předstupme před Boha očištěni s otevřenou myslí 

a slyšme, co k nám Izajášovými slovy promlouvá 

Hospodin: Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti 

nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového a už to 

raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou 

krajinou řeky… Lid, jejž jsem vytvořil pro sebe, ten 

bude vyprávět o mých chvályhodných činech. 

Od počátku Hospodin pečuje o své stvoření, vyznačuje 

cesty, ba přemlouvá člověka, kudy se má dát. Však 
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hřích koná své. Až když je ouvej, rozvzpomínáme se. 

Však nyní se rodí zcela nové věci, s narůstajícím jasem 

betlémské hvězdy začíná „něco docela nového“, co 

tady teda určitě ještě nebylo! 

Připomeňme si onu radu: nevzpomínat, nepřemítat 

o věcech minulých, nepiplat se v sobě, neomlouvat 

malicherně svou slabost, ale právě naopak, plně, 

s otevřenou myslí a s nadějí se obrátit k novému, s čím 

k nám Bůh přichází. V čase předvánočním se prostě 

musejí dít věci. Četli jsme: Já povedu pouští cestu, 

pustou krajinou řeky, říká Hospodin a vybízí: otevřete 

své nitro. A mohli bychom v duchu Jeho výzvy 

pokračovat: Vaše nitro přece není již tak vyschlé tíhou 

každodenních starostí a strádáním, kdy jste se přede 

mnou uzavřeli, není přece již tak zarostlé a zpustlé 

divokým býlím sebestřednosti a pohodlí! Obraťte se 

ke mně a uvidíte, jaké divy se budou dít. Je na to ten 

pravý čas, protože právě i nyní je den spasení, a navíc 

– advent je právě tím otevřeným časem pro cestování, 

ke hledání té nejpřímější cesty k vašemu Bohu. 

Izajáš nás k takové cestě vybízí slovy: Projděte, 

projděte branami! Připravte lidu cestu! Vyrovnejte 

silnici! Odstraňte kamení… A Hospodin dává slyšet až 

do dálav země výzvu: Vyřiďte dceři siónské: Hle, 

přichází tvá spása! 

Jak moc na ta slova slyšíme? Dolehne do naší duše 

s patřičnou naléhavostí význam vzkazu: Hle, přichází 

tvá spása? 

Starozákonní text hovoří o spáse, a to nejednou. 

V podstatě celý starozákonní čas je takovým 

adventem, přípravou pro největší Boží čin. Jen si 

vzpomeňme, kolikrát Hospodin zasahoval, aby svůj 

lid vyvedl z bludů a hříchů, kolikrát musel trestat 

a odpouštět. Je to krkolomná cesta očištění, cesta za 

spásou, cesta výchovy procházející staletími, cesta 

přípravy na přijetí Spasitele. U Izajáše jsou zaslíbení 

naplněna právě nadějí na příchod Ježíše Krista. Avšak 

vždy je doprovází právě důraz na opravdovost vztahu 

k Hospodinu. Při naplnění tohoto vztahu láskou 

a soucitem k bližnímu, poslušností a úctou k Bohu na 

straně člověka a neumdlévající péčí a ochotou pomoci 

a odpustit na Boží straně dochází ke sjednocení 

člověka s Bohem, sjednocení vyznačujícímu se 

dostatkem všeho potřebného, pocitem sounáležitosti 

se Stvořitelem a rajským štěstím z naplněnosti vztahu. 

Je to něco z dávna úsvitu biblických dějin, z doby po 

stvoření člověka. Je to to ztracené, avšak po celou 

dobu toužebně hledané. Nic to nevyváží. Touha po 

této plnosti tkví hluboko v člověku, někde na hranici 

vědomí a nevědomí. Znovunabytí tohoto bohatství 

nebo alespoň části z něho nám Bůh neustále nabízí. 

Myslím, že se máme právě v tento adventní čas o to 

s novým nasazením snažit. A o to ještě usilovněji, 

protože bychom měli tušit, že na konci této cesty na 

nás může čekat samotný Ježíš – s pobídkou: Projděte 

branami. 

Miloš Feller, adventní pobožnost 4. prosince 2019 

Ze života sboru 

Nedělní bohoslužba 20. října byla zaměřena 

především na děti, které se jí aktivně účastnily 

i čtením biblických textů. Bohoslužbu sloužil bratr 

farář Phanuel Osweto, kázání připravila sestra Dana 

Klozbergová na téma Pamatuj na den odpočinku. 

Na závěr dostali požehnání říjnoví oslavenci Ester, 

Petr a Valentýnka. Po bohoslužbě jsme to s nimi na 

prodloužené společně oslavili. 

V pátek 25. října proběhla v našem sboru přednáška 

Izrael – země zaslíbená. Své zážitky a dojmy 

z putování Svatou zemí vyprávěl a fotografiemi 

doprovázel bratr farář z plzeňské diecéze Lukáš 

Bujna. Potěšila nás hojná účast návštěvníků „zvenku“. 

Při každoroční sbírce na podporu sociálních projektů 

v Izraeli, které zajišťuje česká pobočka 

Mezinárodního křesťanského vyslanectví Jeruzalém, 

se vybralo 2000 korun. 

Na sváteční pondělí 28. října připravila sestra Eva pro 

děti a další příznivce výlet k Merklovu prameni. 

O něm přinášíme samostatný příspěvek. 
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Třetí listopadovou neděli byla opět bohoslužba 

spojená s požehnáním k narozeninám. Na závěr 

bohoslužby dostali požehnání listopadoví oslavenci 

Samuel, Miloslava a Stáňa. Po bohoslužbě jsme to 

s nimi na prodloužené společně oslavili. 

V sobotu 23. listopadu jsme se před začátkem adventu 

sešli v Komenského síni ke sborovému soustředění. 

Nejprve jsme sdíleli své radosti i starosti, potom jsme 

se modlili a chválili Pána. Po přestávce vedl bratr farář 

zamyšlení nad verši 1 K 4, 1–5: jsme věrnými 

spolupracovníky a správci Božích tajemství? Základní 

myšlenky jsou v samostatném příspěvku. 

Ve středu 27. listopadu po biblické hodině šli zpěváci 

našeho sboru do nedaleké Středočeské vědecké 

knihovny, aby přispěli zpěvem židovských písní 

k průběhu vernisáže výstavy 42 židovských autorů 

Středočeského kraje. 

Na sobotu 30. listopadu připravila sestra Eva opět 

výlet, tentokrát kratší, jen do blízkého okolí Kladna. 

Za krásného zimního počasí se skupinka výletníků 

vydala z Tuháně kolem památného dubu 

k Libušínskému jezírku. I když se tentokrát 

nezúčastnily žádné děti, byla to super vycházka! 

První adventní neděle připadla letos na 1. prosince. 

Byla připravena bohoslužba se songovou liturgií, 

kterou sloužil bratr farář Osweto, zpívala sestra Pavla 

Vlková, hudební doprovod zajistil Samuel Gallat. Pod 

vedením sestry Pavly ji zahájily děti se svíčkami 

zpěvem písně Ejhle, Hospodin přijde a zapálením 

první svíce na adventním věnci. 

Druhou adventní neděli přišel do kostela Mikuláš 

s andělem. Také tuto bohoslužbu zahájily děti zpěvem 

a zapálením druhé svíce. Po skončení bohoslužby 

přišel Mikuláš s andělem. Každé z dětí mělo 

připravené své vystoupení – básničky, písničky, 

obrázek, hudební představení. Na závěr pak společně 

zazpívaly píseň, kterou na své skupince nacvičily: 

Mou dobrou zprávu hlásej. Návštěvě Mikuláše je 

věnován také samostatný příspěvek. 
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Odpoledne pak posluchače v našem sboru potěšil 

Ženský pěvecký sbor Smetana s adventním 

koncertem klasických českých koled a tradičních 

vánočních písní. 

Jarmila Chytilová 

Advent: čas pro svědectví 
V našem sboru je zvykem, že když se sejdeme, 

začínáme svědectvím. I při bohoslužbě vás vyzývám, 

abyste se za svá svědectví nestyděli, ba naopak 

radostně s ostatními sdíleli to, co jste díky Pánu 

překonali nebo prožívali. Dnes se chceme zaměřit na 

význam adventu z hlediska svědectví. 

Poslechněte si text, který nás k tomu uvede: Proto ať 

nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce 

Božích tajemství. Od správců se nežádá nic jiného, než 

aby byl každý shledán věrným. Mně tedy pramálo 

záleží na tom, soudíte-li mě vy nebo jakýkoliv lidský 

soud. Vždyť ani já nejsem soudcem sám nad sebou; 

ničeho si nejsem sice vědom, tím však ještě nejsem 

ospravedlněn, neboť mým soudcem je Pán. 

Nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud Pán 

nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, 

a zjeví záměry srdcí; tehdy se člověku dostane chvály 

od Boha. (1K 4, 1–5) 

Text, který jsme přečetli, začíná slůvkem „proto“. 

Třetí kapitola končí výzvou, aby se korintští křesťané 

nehlásili ani k Pavlovi, ani k Petrovi, ani k Apollovi, 

ale ke Kristu. Víme, že tam byly nějaké roztržky, 

a Korinťané se tak trochu dělili podle toho, kdo ze 

jmenovaných jim byl sympatičtější. Pavel je brzdí 

a připomíná, že patříme Kristu. A protože patříme 

Kristu, máme také žít tak, aby to bylo vidět. Pavel nám 

tedy dává rady, jak žít. V textu najdeme dvě slovesa 

vyjadřující pokyn, přičemž to první má dva předměty, 

takže z toho máme tři Pavlovy příkazy. Zamysleme se 

nad nimi! 

První příkaz říká, abychom žili tak, aby bylo vidět, že 

sloužíme Kristu. V textu to zní: Ať nás všichni 

pokládají za služebníky Kristovy. (v. 1) Dobře, tady 

máme první příkaz. A možná si teď můžeme 

oddechnout a říct, že ten příkaz se vlastně netýká nás, 

ale platí pro všechny ostatní. Oni nás mají považovat 

za služebníky Kristovy. Co s tím? Jak je máme 

donutit? Kdy nás někdo bude považovat za služebníky 

Kristovy? Tehdy, když to na nás uvidí. Takže – jak se 

říká hezky česky – chtě nechtě, je to vlastně úkol pro 

nás křesťany. My máme žít tak, aby bylo vidět, že 

sloužíme Kristu. Jak to máme dělat? 

Podívejme se, jak důrazně pravé křesťanství popisuje 

Jakub. Ten říká: Pravá a čistá zbožnost před Bohem a 

Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich 

soužení a chránit se před poskvrnou světa. (Jk 1, 27) 

Jakub definuje zbožnost jako péči o potřebné, 

samozřejmě spolu s péčí o vlastní duchovní život. Ta 

služba má i více rozměrů. Ale hlavním znakem je to, 

že něco nezištně dělám pro druhé. Nedělám to kvůli 

svému egu, kvůli tomu, abych si něco dokázal. 

Sloužím, protože jsem k tomu stvořen a povolán 

Bohem. 

Ano, víme, že toho máme hodně, stěžujeme si na 

nedostatek času, na hektickou dobu. Nicméně 

nedovolme, aby nás životní styl okradl o to, čím máme 

být podle Božího slova definováni. Společnost i dnes 

musí vidět, že sloužíme Kristu. Pokud to neuvidí, 

nemůžeme se divit, že Krista odmítá. A je to naše 

chyba, protože oni nás nevidí jako služebníky Krista, 

nevidí tedy ani Krista samotného. 

Podívejme se dále. Je tady druhý příkaz, resp. druhý 

předmět tohoto příkazu. Pavel zapsal: Ať nás všichni 

pokládají za … správce Božích tajemství. (v. 1) Takže 

máme žít tak, aby nás pokládali za ty, kdo se dobře 

starají o Boží tajemství. To zní trochu mysticky. Co je 

to Boží tajemství? Apoštol Pavel tento výraz používá 

častěji. Dovolte vysvětlení z listu Koloským: Chci, 

abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce 

pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je 

Kristus. (Ko 2, 2) Zde vidíme, že tajemstvím je 

Kristus, konkrétněji to, že Bůh se z velké lásky k nám 

stal člověkem, aby nás zachránil. 

Ale jak máme být tedy správci této pravdy? Možná 

nám pomůže další verš: Od správců se nežádá nic 

jiného, než aby byl každý shledán věrným. (1 K 4, 2) 

Máme tedy být věrni tomuto Kristu a zprávě o Něm. 

Ale co znamená být věrný Kristu? Ve středu na 

biblické hodině jsme se zabývali tím, jak milovat Boha 

a proč to máme v Bibli jako příkaz. No, možná lépe 

chápeme, co znamená být věrný manželce a milovat 

partnera. Ale významově být někomu věrný a milovat 

ho znamená milovat ho a nezapřít ho. Podobně je to 

s Kristem. 

Na konci našeho textu pak čteme: Nevyslovujte proto 

soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. On vynese na 

světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí; 

tehdy se člověku dostane chvály od Boha. (v. 5) To je 

třetí příkaz. Jde o to, že máme žít svoji víru před 

druhými, tedy žít tak, aby bylo vidět, že sloužíme 

Kristu a že jsme správci Božích tajemství. A i když se 

nám zdá, že naše svědectví lidé nepřijímají, nemáme 

nad nimi lámat hůl. Nemáme říkat, že ti se nikdy 

nezmění. Protože dokud žijí, je tady šance. Nesuďme 

předčasně. 

Dokud tedy žijí, máme být připraveni být jim 

svědectvím a bojovat o ně. Možná stojí za to 

vzpomenout si na některé lidi, za které jsme se už 

přestali modlit, i v našem sboru máme za co se modlit. 

Mysleme v modlitbách na ty, kteří se ještě nepřidali 

k Pánu. Neodsuzujme je, ale ptejme se, jak jim nově 

ukázat na Krista. 

Náš životní zápas je dlouhý a často těžký. Ale Pavel 

tady přidává povzbuzení na konec. Těm, kdo ten zápas 

věrně dobojují do konce, se nakonec dostane chvály 

od Boha.  
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Sestry a bratři, děkujme Bohu za to, že nám dal tu 

milost věřit Mu. Děkujme, že můžeme vědět, proč je 

advent tak vzácná chvíle. Usilujme o to, abychom 

zachovali svou víru a byli svědectvím druhým. 

A těšme se na to, že On znovu přijde. A potom už 

budeme s Ním a dostane se nám chvály od samotného 

Boha. O lepší odměně jsme snad nemohli ani snít. 

Naše modlitba může pokračovat: Pane, dávej nám 

stále milost zůstat věrnými. Amen. 

Phanuel Osweto, adventní zamyšlení 23. listopadu 

Výlet k Merklovu prameni. 

Výlet se opravdu moc vydařil. Přispělo k tomu 

i nádherné podzimní počasí, slunce, barevné listí na 

stromech i na zemi, houby schované v listí 

i vykukující z jehličí. Výletu se účastnily hlavně děti 

v doprovodu tatínka nebo maminky, přidali se také 

rodiče s dětmi z několika pražských sborů. Přijel 

i Jirka s Deborkou z Plzně, což potěšilo mě jako 

babičku, takže jsem si mohla užít výlet se svými 

dvěma syny, jednou snachou a čtyřmi vnoučaty . 

Tentokrát jsme k výletu využili železnici. Jeli jsme 

vlakem do Řevničova, kde jsme se společně vyfotili 

a zahráli si seznamovací hru s míčem, aby se všichni 

mohli navzájem poznat. 

Pak děti dostaly otázky zaměřené na pozorování okolí 

cesty a vydali jsme se řevničovskými lesy k Merklovu 

prameni, poblíž něhož bývaly malé lázně Merklovka. 

Děti cestou plnily úkoly, hledaly a nacházely houby, 

až jsme došli k cíli: ke studánce s pramenem chutné 

vody. Posvačili jsme a děti dostaly sladké odměny za 

vyplnění kvízového listu.  

Pak jsme v dobré náladě pokračovali na nádraží do 

Lužné a vrátili se do Kladna, popř. do Prahy opět 

vlakem. Pěšky jsme ušli dobrých 9 km. 

Jarmila Chytilová 

Návštěva Mikuláše a anděla 

Po nedělní bohoslužbě 8. prosince nás opět navštívil 

svatý Mikuláš se svým éterickým doprovodem. Děti 

byly zaražené, že neměl s sebou žádné dárky, a ony se 

tak těšily a připravovaly si svá vystoupení. Mikuláš 

jim řekl, že největším a nejdůležitějším dárkem, který 

přináší, je požehnání. A pak navrhl, že když už 

všechny dárky předtím rozdal, tak by protentokrát 

mohl být obdarován on. Rozhodně ho v tu chvíli 

nenapadlo, že je pro něj opravdu připraven speciální 

balíček. 

Když po 

chvilce dojetí 

opět nabyl řeči, 

přeci jen našel 

za oltářem koš 

s dárky a  mohl 

začít 

nadělovat. 

Děti od 

nejmenších 

po největší 

přicházely, 

přednesly 

většinou 

básničku, 

případně 

zazpívaly nebo zahrály a za krásná vystoupení byly 

po zásluze odměněny. Lucinka Lomíčková dokonce 

přednesla vlastní tvorbu: 

Mikuláši, Mikuláši,  

sníh už se Ti z domu práší, 

ať jsi hodný, nebo ne, 

pojedeme na saně. 

Na závěr všechny děti zazpívaly píseň, načež se 

Mikuláš rozloučil a broukaje si melodii písně od dětí 

pomalu odkráčel s andělem po boku. Na shledanou 

napřesrok! 

Petr Chytil 

PS Děti se ještě stačily se vzácnou návštěvou 

vyfotografovat. Betynka Klozbergová nakreslila pro 

Mikuláše obrázek, se souhlasem jich obou ho tady 

sdílíme a děkujeme! 
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Světlo na cestu 

Milí přátelé, chtěla bych se podělit o radost ze Světla 

na cestu. Je to knížka složená jen z biblických veršů, 

sestavených pro každý den roku. Když jsem jezdila se 

sestrou Ludmilou do Izraele, vždy mi z ní ráno a večer 

četla, ovšem bylo to z jejího německého vydání Licht 

für den Tag. Měla velké přání vydat ji i v českém 

překladu a požádala mě o pomoc. Neviděla jsem 

problém v přiřazování veršů z české Bible k veršům 

německým. Ale když mi po čase dala knížku 

k dispozici a začala jsem překládat, nebylo to tak 

jednoduché, jak jsem si to představovala. Českých 

překladů je poměrně dost, každý překlad je vlastně 

i výklad, výběr překladu měl odpovídat německému 

výběru. Když jsem to zkusila, moc mi to nešlo, bylo to 

zdlouhavé, že jsem málem to vzdala. Ale přece jen mě 

Boží duch ponoukal, dával odvahu, až jsem našla na 

internetu německou i původní anglickou verzi Daily 

Light on the Daily Path a pustila se do toho. Byla to 

krásná práce, Boží slovo je opravdu sladké jako med. 

I když někdy napomíná, hned povzbuzuje. Stálo to 

několik měsíců intenzivní práce, ale výsledek potěšil. 

Knížku vydal v poměrně malém množství Křesťanský 

sbor Ostrava-Kunčičky, už je rozebraná, ale při dalším 

zájmu je možný dotisk. Čtení na každý den bude také 

postupně k dispozici na mé webové stránce 

http://chytilovaj.unas.cz/svetlo/. Zájemcům mohu 

soubor poslat v elektronickém formátu pdf. Na ukázku 

zde dávám čtení na 1. leden. 

Ranní čtení 

Jedno však činím: zapomínaje na to, co je za mnou, 

… běžím k cíli pro cenu Božího povolání vzhůru 

v Kristu Ježíši. 

Otče, chci, aby i ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, 

kde jsem já, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal. – 

Vím, komu jsem uvěřil, a jsem přesvědčen, že on je 

mocen ochránit to, co jsem mu svěřil, až do onoho dne. 

– Ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do 

dne Krista Ježíše. 

Nevíte, že ti, kteří běží v závodní dráze, běží sice 

všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste 

ji získali. Každý, kdo závodí, je ve všem zdrženlivý; 

oni proto, aby dostali pomíjivý věnec, my však 

nepomíjivý. – Odložme veškerou zátěž a hřích snadno 

nás ovíjející a s vytrvalostí běžme závod, který je před 

námi, upřeně hledíce k Ježíši. 

Fp 3, 13–14; J 17, 24; 2 Tm 1, 12; Fp 1, 6; 1 K 9, 24–

25; Žd 12, 1–2 

Večerní čtení 

Hospodin půjde před tebou, on bude s tebou, 

nenechá tě klesnout a neopustí tě. 

Jestliže tvá přítomnost nepůjde s námi, nevyváděj nás 

odsud. – Vím, Hospodine, že člověk nemá svou cestu 

ve své moci a že ten, kdo chodí, neurčuje svoje kroky. 

Hospodin upevňuje kroky muže, oblíbil si jeho cestu. 

Když upadne, nebude zavržen, vždyť Hospodin mu 

podepírá ruku. 

Nicméně jsem stále u tebe. Uchopils mě za pravici, 

povedeš mě podle svého úradku a pak mě přijmeš do 

slávy. – Jsem přesvědčen, že ani smrt ani život, ani 

andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, 

ani moci, ani výšina ani hlubina, ani žádné jiné 

stvoření nás nebude moci odloučit od Boží lásky, která 

je v Kristu Ježíši, našem Pánu. 

Dt 31, 8; Ex 33, 15; Jr 10, 23; Ž 37, 23–24; Ž 73, 23–

24; Ř 8, 38–39 

Jarmila Chytilová 

Program setkávání o Vánocích 

Út 24. 12. Štědrý den v 15 hod. a ve 23 hod. 

Čt 26. 12. na Štěpána v 10 hod. 

Út 31. 12. silvestrovské posezení v 15 hod. 

St 1. 1. 2020 sdílení a modlitby v 10 hod. 
 

Společné modlitby za jednotu křesťanů 

od 12. do 17. ledna 2020 vždy od 18 hod. 

Neděle 12. 1. Církev bratrská (Jan Vlk) 

Kazatel: Phanuel Osweto 

Pondělí 13. 1. Církev adventistů SD (Zdeněk 

Martasek) 

Kazatel: Jan Vlk 

Úterý 14. 1. Českobratrská církev evangelická 
(Leonardo Teca) 

Kazatel: Jiří Neliba 

Středa 15. 1. Církev československá husitská 
(Phanuel Osweto) 

Kazatel: Martin Chleborád 

Čtvrtek 16. 1. Kaple sv. Floriana (Martin 

Chleborád) 

Kazatel: Leonardo Teca 

Pátek 17. 1. Církev bez hranic (Evgeniy) 

Kazatel: Zdeněk Martásek 

 

Společná sborová dovolená 2020 
proběhne od pátku 24. do pátku 31. července 2020 

v penzionu Vápenka, Horní Albeřice, Krkonoše. 

Podrobnosti budou upřesněny, datum uvádíme, abyste 

si mohli naplánovat svou dovolenou na příští rok. 

www.penzionvapenka.cz 

 

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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