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Milí přátelé, podzim uběhl jako voda, končí církevní 

rok a s přicházejícím adventem si budeme opět 

připomínat zázrak narození Spasitele, začátek nového 

běhu dějin. Kéž je to i pro nás čas usebrání, zamyšlení 

nad naší cestou životem, příležitostí ke zpovědi, 

k obrácení a přimknutí ke Kristu a Jeho lásce celým 

srdcem, celou myslí, celou silou. Tak budeme moci 

dávat Jeho lásku dál, svým blízkým i vzdáleným, 

světu, který ji tak moc potřebuje…  

 

Církevní rok končí… 

Předadventní zamyšlení bratra Miloše 

Sestry a bratři, pokoj Páně ať zůstává s vámi. 

Čas se nachýlil a církevní rok spěje ke svému závěru. 

S lítostí jsem si uvědomil, jak jsem často, nejspíše pro 

svou malou vnímavost, část vzkazu tohoto důležitého 

období přehlédl. Možná teď trochu tápete a nevíte, co 

mám na mysli, a snad vás napadne, že myslím blížící 

se advent. Ale není tomu tak. Je to skutečně konec 

církevního roku, který adventu předchází. 

Proč však začínám s delším rozeběhem víceméně se 

chystajícím vyhranit se proti světským oslavám? Jistě 

budete se mnou souhlasit, že konec světského roku, 

silvestrovské oslavy se svou břeskností a bujarým 

veselím jsou tradičně lákavé a oblíbené. Zážitky z nich 

však rychle vyprchají a následky zpravidla také. I v 

tom mají své světské kouzlo. 

Nám však konec církevního roku nabízí něco 

mimořádného, něco zcela jiného. Většinou si 

uvědomíme, že něco končí, až začátkem adventu. 

A přitom nyní je právě ta vzácná chvíle, abychom 

mohli udělat pomyslnou čáru a provést součty 

s měřítkem má dáti – dal. Je to proto, že můžeme 

prožít významnou událost našeho křesťanského 

života, v níž můžeme prohloubit svoji víru, přiblížit se 

zamyšlením nad svým životem více k našemu Bohu. 

A co bychom měli vlastně sčítat a na co se zaměřit? Je 

toho mnoho, ale což abychom začali třeba třemi 

základními momenty křesťanova života: 

1) Účast na bohoslužbě 

Žd 10, 24–25 Mějme zájem jeden o druhého 

a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. 

Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to mají 

někteří ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více 

vidíte, že se blíží den Kristův. 

I ve Skutcích nalezneme pasáže zdůrazňující význam 

společných setkání, ke kterým se Bůh přízná 

přítomností Ducha svatého: 

Sk 2, 41–42 Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni 

a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí. Vytrvale 

poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb 

a modlili se. 

Ano, účastí na bohoslužbě nepromarníme příležitosti 

setkávat se se živým Božím slovem. Zde se však 

setkáme s Božím slovem hned při několika 

příležitostech: v textu liturgie, který se opírá o biblické 

texty a prostřednictvím nich potvrzuje naši víru, pak 

i při samotném kázání, jež nám vykládá smysl 

vybraných biblických textů. Ovšem to pravé živé Boží 

slovo se zprostředkovává i mimo působení liturgie, 

totiž ve společném pobývání a sdílení křesťanského 

společenství, uprostřed něhož se lze s potvrzením 

živého Božího slova setkat ve vzájemných vztazích 

a také skutcích ukazujících na víru bratří a sester. Jak 

jsme četli v listu Židům, mějme zájem jeden 

o druhého a povzbuzujme se k lásce a dobrým 

skutkům. A kdy se nejvíce setká křesťanská obec 

a může se co nejlépe poznat než právě při bohoslužbě 

a chvílích po ní. 

2) Čtení Písma 

2Tm 3, 16 Od dětství znáš svatá Písma, která ti 

mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Ježíše 

Krista. Veškeré písmo pochází z Božího Ducha a je 

dobré k učení, usvědčování, k nápravě, k výchově ke 

spravedlnosti. 

Boží slovo na nás čeká v Bibli, v Písmu svatém. Mělo 

by být samozřejmostí, že křesťan čte Bibli pravidelně, 

protože víra, kterou žije, není šperk ukrytý navždy 

v klenotnici, nýbrž rostlina, jež vyžaduje péči: vodu 

v podobě přísunu Božího slova a hnojivo v podobě 

víry žité a potvrzované uprostřed společenství. Čtení 

Písma je nejen záležitostí kulturní, kdy přináší znalost 

základů kultury, na nichž stojí evropská civilizace, ale 

především otázkou víry a touhy setkávat se 

s myšlenkami posilujícími tuto víru a v mnohých 

případech příležitostí skutečného přiblížení se Bohu. 

Nad Písmem lze nejen přemýšlet, chápat se ho 

racionálně, v historických a společenských 

souvislostech. Písmo nabízí především pohled do 

hloubek Božích plánů s člověkem, přiblížení se 

k chápání Božího milosrdenství a lásky. Je to nabídka 

ke ztišení, kontemplaci a vlastnímu usebrání. 

3) Modlitba 

1Tm 2, 1–4 Na prvním místě žádám, aby se konaly 

prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny 

lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, 

abychom mohli žít tichým a klidným životem 

v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané 
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u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé 

došli spásy a poznali pravdu. 

Tímto textem, jak jste poznali, se už dotýkáme třetí 

stránky křesťanova života – modlitby. Říká se, že 

modlitba je příležitostí k rozhovoru s naším 

Stvořitelem. Její význam a dopad je však bohatší 

a širší. Má moc proměnit člověka, a to po duševní, 

duchovní a v celkovém dopadu i fyzické stránce. Je 

terapií i podnětem k růstu, rozvíjí emocionální i ostatní 

složky psychiky. 

Potřebujeme ji pro rozvoj naší víry, v ní se vydáváme 

našemu Bohu, prostřednictvím ní se k Němu 

přiznáváme. V soukromí v tiché modlitbě s Bohem 

spíše rozmlouváme, prožíváme náš společný vztah. 

Modlitba ve společenství a uprostřed něho vydává 

nejen důležité svědectví ostatním bratřím a sestrám, 

ale také posiluje víru vlastní i ostatních. Společenství 

se tak duchovně sjednocuje a roste. Zážitek toho je pro 

každého výzvou k odpovědnosti a sounáležitosti se 

společenstvím pod ochranou Boží lásky. Tak, jak 

o tom hovoří Pavel ve Fp 2, 1–5: Je-li možno 

povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li 

jaké společenství Ducha, je-li jaký soucit a slitování: 

dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte 

stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení, 

v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, 

nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za 

přednějšího než sebe, každý ať má na mysli to, co 

slouží druhým, ne jen jemu. Nechť je mezi vámi 

takové smýšlení jako v Kristu Ježíši. Duchovně 

sjednocené společenství je milým místem pro jeho 

každého člena, je však i oázou pro žíznící, jež 

přicházejí z dálky a zvenku a touží po prameni života, 

prameni, který by neměl nikdy vyschnout. 

Sestry a bratři, zastavili jsme se jen krátce nad 

podněty, jimiž bychom se mohli nechat inspirovat 

v tomto výjimečném čase. Je to jen malé připomenutí 

toho základního, co bychom si mohli a měli na konci 

křesťanského církevního roku uvědomit, co jsme činili 

či nečinili, v čem jsme se možná svévolně ztráceli 

a bloudili. Určitě lze namítnout, že právě v blížícím se 

adventu je na tyto myšlenky dostatečný prostor, že za 

jednu poslední neděli církevního roku se vše nestihne. 

Plně s vámi souhlasím, avšak současně si také 

uvědomuji, že nastavení jakéhosi zpovědního zrcadla 

v čase předadventním je dobrou příležitostí, abychom 

do adventu vstoupili s větší rozvahou a odvahou. 

Všechno je to o vztazích, vztazích k nám samým, 

k našim bližním a především o vztahu k Pánu Bohu 

a všemu, co nám nabízí. Poprosme tedy našeho Pána, 

aby nám požehnal, abychom dokázali vstoupit do 

adventu vybaveni Boží milostí, s posilou Duchem 

svatým, s uvědoměním, že máme před sebou období, 

v němž bychom se měli nad sebou zamyslet. Blíží se 

nový rok, který bychom měli prožívat spolu, s Pánem 

Bohem a pod Jeho požehnáním. 

Miloš Feller, předadventní zamyšlení 

Ze života sboru 

V neděli 19. září jsme děkovali za život našich 

oslavenců, kteří se tento měsíc narodili. Mezi ně jsem 

patřila i já, můj vnuk Kryštof a naše čerstvá 

absolventka teologie sestra Zdeňka Chaloupková. 

Na sobotu 25. září byl plánován velký úklid kostela, 

ale bohužel přišlo málo dobrovolníků, což je smutné, 

hodně pomohly mládežnice Anežka a Esther, 

děkujeme! 

V sobotu 2. října připravili Rendlovi výlet do Sovího 

údolí a k Turyňskému rybníku. Počasí bylo krásné, 

účast pěkná, výlet se povedl. Zpráva o něm je 

v samostatném příspěvku. 

V neděli 3. října jsme se při 

bohoslužbě jako každý rok 

připojili k modlitbám za 

Izrael, za pokoj Jeruzaléma. 

Sbírka pro sociální práci 

v Izraeli činila 1100 Kč. 

 

V neděli 10. října se konala slavnostní bohoslužba 

spojená s biřmováním. Sloužil ji náš bratr farář spolu 

s bratrem biskupem Davidem Tonzarem, zamyšlení 

biřmovanců jsou v samostatných příspěvcích. 

Neděle 17. října byla opět spojená s požehnáním 

k narozeninám. Tentokrát mezi ně patřili můj syn 

Petr, vnučky Ester a Valentýna, dále pak Elenka, 
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kterou k oltáři doprovodila maminka. Blahopřejeme! 

Bohoslužbu již opět vysíláme online, aby ji mohli 

sledovat i naši nemocní členové. 

Ve středu 20. října jsme při sdílení přivítali ředitelku 

Lucii Řepovou a sociální pracovnici Kateřinu 

Petrovou z Hospicu sv. Hedviky. Informovaly nás 

o nabídce služeb a možnosti spolupráce s hospicem. 

Informace jsou v samostatném příspěvku. 

V neděli 24. října proběhla dětská bohoslužba, pro 

kterou kázání připravila sestra Pavla. Její zamyšlení 

o důležitosti služby ve společenství je k dispozici na 

našem webu. Z jejího kázání uvádím aspoň citát: 

Všichni dohromady ve sboru jsme Boží rodina, ve 

které otcem je Bůh a Ježíš naším bratrem. Všichni jsme 

důležití a každý má příležitost sloužit druhým tak, jak 

to zvládá. Pro každého je připravený jeho úkol. Měli 

bychom ten svůj hledat. Ale co je určitě úkol pro 

každého, je náš úsměv a pozdravení druhým. 

V úterý 9. listopadu jsme se zúčastnili pietního aktu 

v Kladně-Rozdělově, kde se ukládaly Kameny 

zmizelých na památku těch, kteří zde bydleli a již se 

z transportů do Terezína nevrátili. O akci je také 

samostatný příspěvek. 

V sobotu 20. listopadu jsme se sešli k adventnímu 

sborovému soustředění. Začali jsme jako obvykle 

sdílením a modlitbami, po přestávce připravil bratr 

farář Phanuel zamyšlení na téma Duchovní zralost, 

které je v samostatném příspěvku. Následovala bohatá 

diskuze, z níž vyplynulo, jak je pro duchovní růst 

důležité společenství – Boží rodina pro Boží dítě. 

Domluvili jsme se, že bychom si měli pro sebe i do 

Nahoru odpovědět na otázky: Co očekávám od 

sboru? Co si myslím, že sbor očekává ode mě? Co 

mohu nabídnout? Zamyšlení na toto téma zatím 

přislíbili bratr farář Jurek a sestra Pavla Vlková.  

V neděli 21. listopadu jsme při bohoslužbě děkovali za 

život našeho varhaníka bratra Samuela, který se 

v tomto měsíci narodil. 

Vzpomněli jsme také na 115. výročí narození mého 

otce Mojmíra A. Beneše, který zde dlouhá léta sloužil 

jako farář (nar. 21. 11. 1906). Po bohoslužbě jsme se 

ještě sešli v Komenského síni na prodloužené 

k popovídání a občerstvení. 

Jarmila Chytilová 

Duchovní zralost 

Sestry a bratři, jako každý rok i letos se scházíme na 

předadventním soustředění, kdy chceme svůj čas 

věnovat našemu Pánu. Každý z nás je zde přítomen, 

protože máme s Pánem Bohem vztah a také vztah 

s našimi sbory – kladenským i slánským. Co vůbec 

znamená být součástí společenství Božího lidu? 

Taková otázka nás vede k zamyšlení, zda vůbec 

rosteme duchovně, když se díváme na to, jak žijeme 

a jak reagujeme na Boží slovo. 

Určitě v životě a zvlášť nyní v době pandemií 

prožíváme velmi těžké momenty. Svět se kolem nás 

hroutí a jsme stísněni různými zprávami či životními 

starostmi. To vše nás vede k tomu, abychom se 



4 

 

zamysleli, zda máme pevný vztah s Bohem, zda jsme 

zmoudřeli, jestli jsme ve své víře vzrostli a kam jsme 

se posunuli. Jaké jsou nyní naše sny a naše plány 

v kontextu víry uprostřed toho všeho, co vidíme 

a prožíváme?  

Když jsme minulý měsíc měli soustředění rady 

starších, napadaly nás některé z těchto otázek. Tyto 

otázky ovlivnily mé rozhodnutí věnovat dnešní téma 

duchovnímu růstu v našich sborech. Je důležité, 

abychom se nad tímto tématem zamysleli společně. 

Zamýšlejme se, zda duchovně rosteme, zda se naše 

víra prohlubuje, zda se někam vyvíjí a jestli nese 

nějaké ovoce. Apoštol Pavel píše na začátku listu 

Filipským toto: A za to se modlím, aby se vaše láska 

ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká 

vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí 

a bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, 

které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. 

(Fp 1, 9–11) 

Pavel v této krátké modlitbě nastínil vše, o co bychom 

měli jako křesťané usilovat, do čeho bychom měli růst. 

V Bibli najdeme mnoho podobných obrazů a příměrů, 

které mají popsat náš duchovní růst. Kristus používá 

metafory vinného kmene a ratolestí, jak čteme 

v Evangeliu podle Jana (viz Jan 15, 1–6). Tento obraz 

snad nepotřebuje dlouhé vysvětlování. Ratolesti 

samozřejmě nemohou nést žádné ovoce bez pevného 

spojení s kmenem. Bez kmene ratolesti vůbec 

nemohou být! Všechno, co potřebují k životu, se 

k nim dostává jeho prostřednictvím. Tento obraz je 

především svědectvím o Boží láskyplné péči. My jako 

služebníci nemůžeme obstát bez svého Pána 

a Spasitele, to On vlévá život naší víře, lásce a naději. 

A bez víry, lásky a naděje bychom jen těžko mohli nést 

nějaké ovoce k chvále Boží. 

Apoštol Pavel zase mluví o duchovním mléku pro 

duchovní nemluvňata a hutném pokrmu pro zralého 

věřícího: Za takovou dobu už byste měli být sami 

učiteli, a zatím opět potřebujete, aby vás někdo učil 

abecedě Boží řeči; potřebujete mléko, ne hutný pokrm. 

Každý, kdo potřebuje mléko, protože nepřivykl slovu 

spravedlnosti, je jako nemluvně. Hutný pokrm je pro 

vyspělé, pro ty, kdo mají cvičením své smysly 

vypěstovány tak, že rozeznají dobré od špatného. (Žd 

5, 12–14) Zde se prolínají dvě stránky Božího díla 

v nás, růstu do dospělosti v Kristu. Ačkoliv je růst 

přirozený, není bezbolestný, není zadarmo. Když máte 

malé dítě a chcete, aby se naučilo chodit nebo mluvit 

nebo cokoliv dalšího, musíte ho to učit. Jinak se to 

samo nenaučí. A je to stejné i s duchovním životem. 

Roste jenom tehdy, když jsme sami aktivní a zároveň 

pevnou součástí společenství, kam Bůh nás povolal. 

Církev znamená skutečné lidi se všemi jejich klady 

a zápory. Nejsme tady proto, že jsme si blízcí, že 

máme podobné zájmy, že pocházíme z podobného 

prostředí nebo že jsme si, jak se říká, „sedli“. Ve 

skutečnosti je to skoro obráceně! Kdybychom hledali 

lidi, kteří nám budou „sedět“, nešli bychom do církve! 

Církev je ale Božím dílem, Bůh spojuje, Bůh 

shromažďuje, Bůh nás přivedl dohromady a svedl nás 

k sobě právě takové, jací jsme, abychom se navzájem 

budovali a sloužili si – i přes to, že jsme tak rozdílní.  

Ale právě v tom rozdílu je milost, v tom rozdílu je 

proměňující moc a dílo Ducha svatého, protože 

musíme zapírat sami sebe, musíme se pokořovat, 

musíme nést svůj kříž a spolu s ním také své bratry 

a sestry. Přestože je to pro nás často hodně těžké, 

pokládáme je za přednější než sebe, aby se na nás 

zjevovala Kristova láska, a my jsme tak byli 

svědectvím světu kolem nás.  

Před námi je také cíl, k němuž směřuje náš duchovní 

růst, a to pro nás má být povzbuzením. Apoštol Pavel 

ještě píše: …až bychom všichni dosáhli jednoty víry a 

poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, 

měřeno mírou Kristovy plnosti. (Ef 4, 13) Vždycky, 

když vidíme cíl, je to pro nás motivací, abychom 

vytrvali, abychom napnuli všechny síly a více 

usilovali, prostě abychom dosáhli cíle. Pohled na cíl je 

pro nás povzbuzením. Nejenom v každodenním 

životě, ale také v budování našich vztahů s Kristem. 

Boží slovo nás tady vede ke službě, vede nás k tomu, 

abychom budovali jedni druhé a zapírali sami sebe, 

což jsou těžké věci, z nichž se nám chce leckdy utéct. 

Proto si potřebujeme připomínat, co je cílem vzájemné 

služby křesťanů – je to duchovní zralost. Jak tato 

zralost vypadá? Je to jako v podobenství o hořčičném 

zrnu. Ježíš mluví o semeni Božího slova, které je do 

nás zaseto a které roste do síly a má velkou sílu. 

To je dnešní výzva Božího slova pro každého z nás. Je 

důvod, proč se musíme namáhat, zapírat sami sebe, 

proč musíme usilovat o to, abychom rostli. Jednoho 

dne se přiblíží konec našeho života. Kéž můžeme říci 

s Pavlem: Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, 

víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín 

spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten 

spravedlivý soudce. (2 Tm 4, 7–8) Amen. 

Phanuel Osweto, soustředění sboru 20. 11. 2021 

Ovoce Božího Ducha 
Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, 

trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost 

a sebeovládání. (Ga 5, 22–23a) 

Lámeme vlastní chtění 

Ranami uzdraveni 

posté a znovu, s nezasloužeností… 

Trefím domů 

labyrintem světa? 

Dojdu  

Věřím 

Ti 

Sejdeme se tam. 
Pavla Vlková 



5 

 

Výlet do Srb 

Milé sestry a bratři, ráda bych se podělila o dojmy ze 

společné akce. 

V sobotu 2. října se uskutečnil pro zájemce pěší 

sborový výlet. Trasu jsme naplánovali od kostela sv. 

Václava v Rozdělově přes Doksy k lomům (místo 

známé jako „Soví údolí“) a dále pokračovali přes 

Kamenné Žehrovice do Srb k rybníku Záplavy. Ušli 

jsme cca 9 km po schůdné lesní cestě. 

Počasí nám přálo, bylo krásně a teplo. Potěšující bylo, 

že jsme se sešli v hojném počtu, bylo nás kolem 

25 dospělých a dětí. Užívali jsme si chůzi, společné 

rozhovory a přítomnost každého z nás. Věřím, že i děti 

si výlet užívaly, pobíhaly sem a tam a objevovaly 

různé skrýše. Tu a tam se někdo odpojil, když došly 

síly (tímto smekáme před statečnou Vilmou, která ušla 

velkou část cesty, a Jarmile děkujeme za podporu 

Vilmy) nebo šel po svém dalším programu. 

Většina z nás dorazila zdárně do cíle a různým 

způsobem se vracela zpět. Někdo autobusem, někdo 

(statečně Pavla) pěšky. My s rodinou jsme měli ještě 

potřebu zůstat, vypnout hlavu a užívat si klidného dne, 

krásného počasí a pozorovat zrcadlící se hladinu 

rybníka a všechna ta Boží stvoření. 

Mysleli jsme na všechny, kteří s námi nemohli 

z různých důvodů být a jít, protože jim to zdraví 

nedovolilo nebo měli jiné plány.  

Děkuji Pánu za to, že se vše vydařilo, mohli jsme být 

pospolu, a budu se těšit na další společný výlet. 

Jitka Rendlová, ilustrace Helenka Rendlová 

Biřmování 

Svátost biřmování přijali Zdeňka Chaloupková, 

Marcela Halámková a Jiří Tučan. Děkujeme jim, že 

své promluvy k této svátosti poskytli i našim 

čtenářům. 

Zdeňka 

Verš k biřmování: Pojďte ke mně, všichni, kdo se 

namáháte a jste obtíženi 

břemeny, a já vám dám 

odpočinout. Vezměte na 

sebe mé jho a učte se ode 

mne, neboť jsem tichý 

a pokorného srdce: a 

naleznete odpočinutí svým 

duším. Vždyť mé jho 

netlačí a břemeno netíží. 

(Mt 11, 28–30) 

V těchto uzdravujících verších nalézám vše, co je pro 

můj život důležité. Pozvání samotným Ježíšem na 

společnou cestu životem, a to pro každého. 

Povzbuzení, že i zde v tomto uspěchaném světě, 

zaměřeném na výkon, si můžeme dovolit být tiší 

a pokorného srdce, a přesto obstojíme. Pochopit, že 

přijmeme-li jeho jho, nalezneme skutečné odpočinutí 

svým duším a naše břemena již nebudou neúnosná, 

protože na ně nebudeme sami. V centru mého myšlení, 

v mém srdci již nejsem já, ale Bůh, se kterým se každý 

na tomto světě stal mým bližním. A stejně jako Syn 

člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil, tak 

i já vidím svůj život ve službě pro druhé, a proto chci 

přijmout jeho jho i budoucí břemena se vším, co 

k tomu patří, vždyť jeho jho netlačí a břemeno netíží. 

Zdeňka Chaloupková 

Jiří 

Jako biřmovanec jsem si připravoval vhodný text ze 

Svatých písem a zvolil jsem si následující: 

Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem 

soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou 

měříte, takovou Bůh naměří vám. (Mt 7, 1–2) 

Léta se snažím hledat na stránkách prastarých Svatých 

písem poučení pro naši 

dobu a výše uvedené verše 

jakoby dnes napsal někdo 

hodně odvážný, kdo se 

nebojí světa prolezlého 

politickou korektností, která 

zabraňuje poukazování na 

záporné stránky našeho 

života, a tím umožňuje 

cenzuru, o které se nám za 

socíku ani nesnilo. 

Současně je pro ni typické soudit kohokoli za cokoli, 

a to způsobem, od kterého by se Svatá inkvizice 

mnohému přiučila. 
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Položme si otázku, jaké souzení měl Ježíš na mysli. 

Nebylo to nic od justice, jedná se o posuzování skutků 

našich bližních námi samotnými. Dochází přitom 

k hodně ohavnému zlozvyku, dnes hojně 

využívanému, totiž, že kdo je souzen, je automaticky 

i vinen, a tudíž odsouzen. Jak pravil Švejk: „To je syn 

toho probodnutýho, to bude taky pěknej lump.“ A to 

je aktuální i pro nás, křesťany, protože my jsme 

vlastně dcery a synové „toho probodnutýho“. 

Pro nás tedy poučení: nebuďme jako ta svoloč 

v Jeruzalémě, která na pokyn svých vystrašených 

vůdců řvala: „Ukřižuj ho!“ A až nás někdo bude 

nabádat, abychom někoho odsoudili, vzpomeňme si na 

tyto dvě věty, o 1100 let starší než Kosmova kronika. 

Ty věty jsou dnes aktuálnější než v době, kdy byly 

napsány. Tehdy nikdo nemohl napsat na FB nebo 

jinou sociální síť: „Naše poklidné a spokojené 

otrokářské budování je ohroženo jistým Josuou ben 

Jusúfem, přijďte před guvernérovu kancelář, aby ho 

dal ukřižovat.“ Tenkrát alespoň ještě věděli, kdo co od 

nich žádá. 

Uvědomme si, čím končí druhý verš: Jakou měrou 

měříte, takovou vám Bůh naměří. Takže jedině Jemu 

patří soud. 

Jiří Tučan 

Marcela 

Verš k biřmování: Nyní toto praví Hospodin, tvůj 

stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: "Neboj se, já 

jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. 

Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes 

řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, 

plamen tě nepopálí.“ (Iz 43, 1–2) 

Tento text mi vždy pomáhal 

překonávat těžkosti. Slova 

Neboj se, já jsem Tě 

vykoupil, povolal jsem tě 

tvým jménem, jsi můj… ve 

mne vždy vyvolávala pocit, 

že kdo pozná Boha a uvěří 

v Něj, již nikdy není na nic 

sám. Vždy se může o víru 

opřít, Bůh ho nikdy nenechá 

padnout a všechny 

problémy se naučí lépe zvládat. Přijímat s pokorou vše 

a nepřestávat Bohu děkovat za všechny pěkné věci ve 

svém životě. A já si jen přeji, aby lidé, kteří ještě 

v Boha neuvěřili, našli si k Němu cestu. Bůh je tu pro 

nás pro všechny. V této velmi materialistické době je 

pro nás všechny ještě mnohem důležitější uvěřit 

a spoléhat na Něj. 

Marcela Halámková 

Díky za 95 let života 

Datum narození naší milé sestry Růženy Adamové je 

6. červenec 1926. Je to datum, kdy se každoročně 

konají vzpomínkové akce na mučednickou smrt 

Mistra Jana Husa. Tato vzpomínka provází Růženku 

celý život, svůj narozeninový den tráví v posledních 

letech na vzpomínkové bohoslužbě na Krakovci. Také 

letos na své 95. narozeniny tam byla s oběma dcerami, 

které jí připravily milé překvapení. Na konci 

bohoslužby jí bratr biskup Tonzar požehnal, 

poděkoval za výchovu dcer ve víře a službě a potěšil 

ji obrovskou kyticí 95 růží, že ji ani nemohla unést, jak 

mi s úsměvem vyprávěla. 

Léto trávila Růženka u svých dcer, velmi ráda má 

posezení mezi růžemi. Poprosila jsem dcery o fotky 

z Krakovce i ze zahrádky a Růženku o zamyšlení nad 

životem. 

Co člověk zaseje, to také sklidí (Ga 6, 7b) 

Přichází podzim – měsíc září, rok se krátí. I můj život 

se krátí, 95 let je dar, mám za co děkovat. Miluji od 

mala přírodu, a tak vidím cyklus v přírodě jako život 

člověka. 

Pro mě je příroda Boží chrám. Přijde jaro, vše kvete 

bíle, za měsíc už vše žlutě, pak červeně, každá bylina, 

květ k něčemu slouží. I v Bibli jsou příklady – čas setí 

– čas postarat se, aby bylina měla dost vláhy a výživy. 

I my jsme seli, okopávali a Pán požehnal, dal déšť, dal 

vzrůst. Pak nastává zrání, klasy, semena pro další rok 

– díky za to, že nastává sklizeň. Tak je to i u člověka. 

Mládí – krása, radost, síla. Pak i my dozráváme. Co 

člověk zaseje, to také sklidí – jak dobré, tak špatné. 

Je na nás, abychom to dobré, co v životě sklidíme, 

předali s pomocí Boží dále, abychom tak plnili Boží 
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vůli. Každý máme svůj čas, svou cestu. Kdo dostane 

dar víry a nechá se vést Pánem, překoná snáze i těžké 

chvíle, bouře, vichry i zemětřesení. 

Jak je to v přírodě, tak je to i v životě. 

Růžena Adamová st. 

Děkujeme za život naší sestry Růženky, za její 

laskavost, životní moudrost, za modlitby, kterými nás 

doprovází. Co k tomu dodat? Kéž Pán Růženku 

zachová ve zdraví a svěžesti ještě aspoň do té stovky. 

Jarmila Chytilová 

Velkou moc má modlitba spravedlivého 

Pán Bůh nás milosrdně nechává procházet 

nejrůznějšími zkouškami. Nemyslím teď na Joba, ale 

spíše na náš život, který je naplněn situacemi, v nichž 

můžeme nebo měli bychom prokázat svoje sepětí 

s naším Pánem. 

Před několika týdny jsme se ženou přijali uprostřed 

společenství posilu v nemoci. Zatím jsem se vždy 

takového aktu zúčastňoval jako předávající, nyní však 

poprvé jako prosebník důvěřující v Pánova slova 

o moci modlitby spravedlivého. Cítil jsem se tak 

posílen, že večerní nástup do nemocnice mně připadl 

jako něco naprosto normálního, co se děje v řádu 

Božích věcí. 

Následné ráno mi přišlo podobné, navíc jsem se cítil 

podporován mnoha milými přáteli, kteří na mě ten den 

mysleli. Všechno to dopadlo nad očekávání dobře, 

a ačkoli to nebylo jednoduché, přesto celý průběh 

operace je zastíněn zážitkem, kvůli kterému jsem snad 

na tu operaci musel jít. Ten den jsem už moc nevnímal, 

ale příštího dne mi jako jeden z prvních obrazů 

naskočil výjev sklopených operatérů nade mnou a celý 

ten operační prostor byl prozářen zlatavým světlem, 

nechci se rouhat, ale přišlo mi, že tam bylo svato, tam 

se dělo zaslíbení. Ten obraz mi naskočil sám, nikterak 

jsem si ho nerežíroval, prostě toto se událo a já se 

ptám, co mi chce Pán tímto sdělit? 

Člověk lety zapadne do stereotypu, vzdaluje se 

prožitkům a stává se vyplňovatelem požadavků 

nejrůznějších úkolů. Jistě, povinnosti vůči našemu 

okolí a bližnímu mají být na prvém místě, ale činíme 

tak ještě kvůli nim, z lásky, nebo ze zvyku kvůli liteře 

zákona? Ono zlatavé světlo svatosti, kdy druhý se 

stává pro mě přednější, ke mně jasně hovoří. A tak se 

k této zkušenosti krásně váže hluboký zážitek z mých 

oslav uprostřed sboru na letní sborové dovolené, bez 

níž si vlastně prázdniny neumím představit. 

Tak se to nějak k sobě skládá a skládá a vychází z toho 

pravda tak jednoduchá, k níž přesto člověk musí dojít 

časem až po všech prožitcích, které ji potvrzují: jen 

milostí Boží jsme uzpůsobeni k životu s druhými, vede 

nás k tomu přijetí oné spravedlnosti Boží, díky níž se 

proměňujeme v ony ospravedlněné, a ti se mohou 

Boha dovolávat. A já jsem zažil, že se také dovolají. 

Děkujme Pánu, že nás nechává takové zkušenosti 

získávat, a děkujme sestrám a bratřím, že se vydávají 

na cesty Páně. Děkuji všem, díky jejichž modlitbám se 

už mohu zase postupně zapojovat do života, navíc 

s takovým proměňujícím zážitkem. 

Miloš Feller 

Miloš s Hankou 17. 10. 2021 na bohoslužbě online  

Náš sbor podle Betynky 

Betynka Klozbergová ráda kreslí, a tak namalovala 

náš kostel a lidi, které v něm má ráda. Děkujeme! 

Potěší nás, když i další děti nakreslí obrázky ze života 

sboru, budeme je pak moci v kostele vystavit. Těšíme 

se! 
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Domov pro seniory 

Náš návrat do domova seniorů po jarní covidové vlně 

byl trochu smutný a u stolu jsme sedávali ve dvou 

nebo ve třech. Potěšovali jsme se známým textem: 

Kdekoliv se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam 

jsem já uprostřed nich, a rozhodli jsme se tentokrát 

nepřerušit návštěvy ani o prázdninách, abychom 

udrželi stejný rytmus týdne, na jaký byli naši senioři 

zvyklí. Také jsme se usilovně modlili, aby nám Pán 

ukázal, co ještě můžeme udělat navíc. 

S bratrem farářem Phanuelem jsme se domluvili, že 

dohodneme přednášku o Keni, abychom mohli oslovit 

více lidí a pozvat je na společná pondělní setkávání. 

Ovšem ještě než došlo k přednášce, stůl ve 

společenské místnosti se začal plnit. Vrátili se někteří 

staří známí a přicházeli a přicházejí i nové tváře. 

A Phanuel už nebývá jediný muž u stolu!  

Jsou to setkání požehnaná, naplněná moudrostí, 

vzájemnou tolerancí a zájmem o druhého. Prožíváme 

spolu chvíle radostné i těžké. Povzbuzujeme se Božím 

slovem a modlitbou. Jsou to pro mě setkání velmi 

osobní a jsem vděčná, že jsem součástí tohoto Božího 

díla. 

Dana Klozbergová 

Kameny zmizelých 

V úterý 9. listopadu byly v Kladně uloženy první dva 

Kameny zmizelých: na památku Emila Frankla (nar. 

14. 11. 1881) a Kláry Franklové roz. Geduldigerové 

(16. 6. 1888), kteří se nevrátili z transportu 

s židovskými obyvateli do Terezína vypraveného 

v únoru 1942. 

Pietní akce se 

konala v Doberské 

ulici č. 11, před 

domem, kde tehdy 

bydleli. 

Vzpomínkové 

kameny s jejich 

jmény a osobními 

údaji vložili do chodníku rabín David Bohbot a náš 

bratr farář Phanuel Osweto, vzpomínkou na osud Židů 

posloužil předseda Židovské liberální unie František 

Fendrych, za kladenský magistrát je uctili položením 

růží primátor města Milan Wolf a historička Gabriela 

Havlůjová, která má na starosti spolkovou činnost. 

Vzpomínkové setkání pokračovalo v našem sboru – 

bývalé synagoze – promluvami židovských hostí 

a biblickým zamyšlením lektora Světla paměti Radka 

Hejreta, hebrejské písně zazpívala Ludmila Hejretová, 

za pomoc při akci poděkovala iniciátorka projektu 

Kamila Novotná. Na závěr pronesl modlitbu za 

zemřelé manžele Franklovy rabín David Bohbot. Po 

skončení jsme ještě zůstali při občerstvení 

v rozhovorech, vzpomínkách a s přáním, aby se již 

nikdy nic podobného šoa neopakovalo. 

Hospic svaté Hedviky, o. p. s., 

nabízí specializovanou a odbornou péči o pacienta 

v terminálním stavu onemocnění. Cílem péče je 

pomáhat lidem v době těžké nemoci, být doma vedle 

svých blízkých. Hospic poskytuje domácí hospicovou 

péči, terénní odlehčovací služby, hospicovou poradnu 

a půjčuje kompenzační a zdravotnické pomůcky. Sídlí 

v Saskově ulici, tel. 774 951 755, 606 947 006 

a působí v Kladně a okolí do max. vzdálenosti 30 km. 

Další podrobnosti jsou na www.hospisvatehedviky.cz 

Odchod věrného služebníka 

Do věčné radosti v nebesích byl 15. listopadu 2021 ve 

věku 82 let povolán bratr Jan Hysek z Rybné nad 

Zdobnicí. Byl s námi při tvorbě společenství 

v devadesátých letech, pomáhal organizovat naši 

první společnou dovolenou, několikrát navštívil náš 

sbor, zajišťoval duchovní literaturu včetně Dobré 

setby, vytrvale se za náš sbor modlil. Díky Pánu za 

jeho službu, kéž odpočívá v pokoji. 

Připravované akce 

V neděli 5. prosince přijde na bohoslužbu opět po 

roce svatý Mikuláš, aby rozdal dětem dárky. 

Sborová dovolená 

bude v termínu 13.–19. 8. 2022 (tj. sobota až pátek), 

místo pobytu je zámek Štěkeň. Ač to zní honosně, 

budou to jednoduché a skromné zámecké pokoje 

v prostorách, které obhospodařují řádové sestry: 

http://www.congregatio-jesu.tode.cz. 

Další informace budou známy později. Přemýšlejte 

o tématech, navrženo je téma duchovní zralost. 

Program setkávání o Vánocích 

Pá 24. 12. Štědrý den – bohoslužby 15 hod. a 23 hod. 

Ne 26. 12. na Štěpána – bohoslužba 10 hod. 

Pá 31. 12. na Silvestra – silvestrovské setkání 15 hod. 

So 1. 1. 2022 Nový rok – novoroční setkání 10 hod. 

Ne 2. 1. 2022 – bohoslužba 9 hod. 

Zpravodaje Nahoru, další zprávy, nedělní kázání, aktuality 

i fotografie naleznete na našem webu 

http://ccshkladno.unas.cz. 
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