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 „A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. 

Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce 

jednorozený Syn plný milosti a pravdy.“ Jan 1,14 

            Listopad  2018 

Milovaní bratři a sestry, 

chceme Vás opět v tomto adventním časem co nejsrdečněji pozdravit. Výše uvedené Boží slovo dané skrze 

Evangelistu Jana nás oslovuje. Od pradávna touží lidé po pokoji, který zahrnuje nejen mír zbraní, ale i 

spravedlnost, smíření a láskyplné mezilidské vztahy. Po těchto hodnotách toužíme i my. Jan nám chce ukázat, 

jak velkou lásku má Bůh pro každého člověka, když se zjevil v Ježíši Kristu. Ten přišel na svět jako Spasitel, 

Zachránce. On je dárcem pravé lásky a pravého pokoje, po němž touží každý z nás. Jeho příchod si 

připomínáme právě během adventu. 

Tímto dopisem chceme poděkovat Vám všem, kteří patříte do kladenského sboru. Děkujeme, že na tento sbor 

duchovně i finančně pamatujete, a prosíme, abyste pokračovali ve Vaší obětavé práci na díle Kristově. 

Jako Boží lid jsme připravení Vám i členům Vašich rodin posloužit při nejrůznějších příležitostech. Proto Vás 

prosíme, abyste nám nahlásili případnou změnu adresy či dalších kontaktních údajů. Na závěr Vás srdečně 

zveme na vánoční bohoslužby i další akce, přejeme Vám požehnané svátky i požehnaný nový rok 2019. 

24. 12. 2018 Štědrý den (pondělí) 15 hod., 23 hod. (bohoslužby) 

26. 12. 2018 2. svátek vánoční – Štěpán (středa) 10 hod. (bohoslužba) 

31. 12. 2018 

1. 1. 2019 

Silvestr (pondělí) 

Nový rok (úterý) 

 

15 hod. (posezení před Novým rokem) 

9 hod. (modlitební posezení) 

Jménem kladenského sboru Vás zdraví: 

Phanuel Osweto Pavla Vlková Eva Bodláková Kamila Krucká 

Farář předsedkyně Rady starších tajemnice finanční zpravodajka 
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