
 

 
 

           

 Dopis sboru 

 Českobratrské církve evangelické 

            v Kladně 
 
 

 Velikonoce 2018 
 
 

   Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý    
   služebník spravedlnost mnohým; jejich  
   nepravosti on na sebe vezme. 
 
   On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl  
   místo nevěrných.“ 

              Izajáš 53, 11 - 12 
       

     “Proto je Kristus prostředníkem nové 
smlouvy, aby ti, kdo jsou od Boha povoláni, 
přijali věčné dědictví, které jim bylo zaslíbeno - 
neboť jeho smrt přinesla vykoupení z hříchů, 
spáchaných z první smlouvy.”   
       Židům 9, 15 
 
         Velikonoce jsou o smrti, hříchu, zlu. Na 
první pohled samá smutná témata. Ale 
vrcholem toho všeho je vítězství nad smrtí, 
odpuštění hříchů   a vláda dobra. Je to 
příležitost k zamyšlení nad smrtí a nadějí, nad 
hříchem a pokáním. Velikonoce začínají 
smutným pátkem a končí veselou nedělí. Zlo 
udeří, ale nevítězí, získává vládu, ale jen 
dočasně, nakonec ustoupí dobru. To je stručné 
poselství velikonoční. 
 Bible to vyjadřuje různými obrazy, které 
nejsou vždy snadno pochopitelné. Jeden takový 
obraz je v epištole Židům. Víme, že Ježíš byl 
obětí svévolného soudního procesu, 
zinscenovaného jeho náboženskými                 
a politickými nepřáteli. Byl krutě odsouzen, jako 
kdyby byl terorista, byl ukřižován a pohřben. 
Ale třetího dne jeho učedníci vydali svědectví, 
že ho spatřili živého. Od té doby pociťujeme 
živou přítomnost Krista, i když ho nevidíme 
fyzicky. Dodnes zůstává živé svědectví, že 
Ježíš zvítězil nad smrtí a otevřel cestu              
k našemu vykoupení a k životu věčnému. 
 Vzkříšení Ježíše mění smysl jeho smrti 
na kříži, dává jí hlubší význam. Znamená víc 
než jen boj spravedlivého člověka. Přináší nový 
pohled na smrt, hřích a zlo. A v neposlední 
řadě mění něco pro nás smrtelníky. Ježíšův křik 
zoufalství: “Bože můj, Bože můj, proč jsi mě 
opustil?” dostal nečekanou odpověď, projev 
absolutní moci nad zlem. 
 A pro nás ta odpověď je širší. Bůh          
v osobě Ježíše Krista přišel na svět a žil jako 
jeden s nás. Jak říkáme o Vánocích “nám se 
narodil”, můžeme to o Velikonocích dopovědět: 

“zemřel za nás.” A to není všechno. Musíme 
doplnit: Kristus vítězí a my s ním.  
        Utrpení a vzkříšení Ježíše přineslo do 
světa něco nového. On sdílel s námi naše 
utrpení i smrt. Nakonec nám otevřel cestu         
k novému stvoření. 

       Leonardo Teca, farář 

 

 Bohoslužby o velikonocích 2018 

 25.března 9.00 Neděle květná (Palmarum) 
  host - Jaroslav Pechar, plus beseda  
  Alegorické vyprávění o vzniku a historii ČCE 

 30.března 9.00 Velký pátek  
 Zdeněk Turek, vysluhování svaté Večeře Páně                     

 1.dubna 9.00 Hod Boží velikonoční   
  Leonardo Teca, vysluhování svaté Večeře   
  Páně       

 
 



__________________________________ 

  Pravidelná shromáždění sboru:   

 Nedělní bohoslužby:        9.00 
     Po těchto bohoslužbách je pravidelně   
     příležitost k rozhovoru u kávy a čaje 

 Dětské bohoslužby (nedělní škola) jsou 
     každou neděli během bohoslužeb. 

 Biblická hodina:            středa      14.00,  
                                        podle dohody         

 Biblická hodina děti:    pátek       15.00 

 Schůze staršovstva:     každou druhou 
             neděli v měsíci po bohoslužbách. 

___________________________________ 

Prosíme členy sboru, aby pamatovali na 
sbor každoročním příspěvkem saláru. 

Číslo běžného účtu u ERA Kladno: 
256069562 / 0300 

Každý příspěvek je také naší odpovědí na 
vše, co od Pána Boha dostáváme. Bůh 

miluje ochotného dárce                                 
a mnohonásobně odplácí. 

 

___________________________________ 

Farní sbor  

  Českobratrské církve evangelické Kladno 
Ul. Gen Klapálka 37/1394,  
272 01 Kladno 

IČO: 464 168 54, Účet: 256069562/0300 
E-mail: kladno@evangnet.cz  

Farář sboru Leonardo Teca 
              telefon  312 247 442 
              e-mail: motema@seznam.cz 

Kurátor sboru: Zdeněk Turek 
              telefon  602 139 808 
              e-mail: zdenek.turek@centrum.cz 
__________________________________ 
 

______________________________________ 

Retrospektiva a perspektiva kladenského 

sboru 
(Příspěvek do chystané publikace             

Církev v proměnách času III.) 
 
Kladenský sbor vstoupil do nového tisíciletí        
s farářkou Danielou Brodskou, která tak v roce 
1998 ukončila téměř čtyřletou administraci 
zdejšího sboru faráři, kteří dojížděli z Prahy. 
Nástup farářky, která bydlela na faře, znamenal 
pro sbor velké plus. 

D. Brodská rozjela mnoho aktivit s cílem 
oživit duchovní život ve sboru. Čtyřikrát     za 
rok se pořádal sborový den s hostem                
a společným obědem. Pro běžné neděle bylo 
zavedeno posezení u kávy a čaje po 
bohoslužbách. Vzniklo zde mateřské centrum 
pro matky s dětmi, které později začaly chodit 
na výuku náboženství a do nedělky. Samotní 
rodiče, někteří z nich nově příchozí a pokřtění 
D. Brodskou, začali chodit na biblické hodiny 
pro dospělé. 

I když přišel potom útlum, je tady určitá 
kontinuita, ze které může sbor dále těžit             
a rozvíjet se. Útlum souvisí částečně                
s generační obměnou. Zemřel např. dlouholetý 
kurátor a varhaník sboru Jan Semerádt, který 
byl podle mnoha členů sboru pracovitý             
a obětavý;      a také dlouhodobý varhaník Jan 
Dušek. Po jejich smrti dokonce padl návrh, aby 
sbor najal externího varhaníka. Nakonec se 
našli členové schopní doprovázet zpěv a nyní 
má sbor jednu varhanici a čtyři varhaníky. 

“Stále je co řešit”, říká Daniela Brodská 
a dodává: “Zapojování členů sboru do 
bohoslužeb nemělo ve sboru tradici: služba 
přivítání před shromážděním, čtení z bible, 
přímluvy, úklidové služby apod. Zapojování se 
daří, ale ne ve všem.” 

Tam, kde se daří, stojí to za to. Od roku 
2016 se sestry a bratři starší dělí o nedělní 

službu tak, že otevírají faru, přivítají lidi, chystají 
kávu a čaj, po bohoslužbách všechno uklidí       
a odcházejí jako poslední. 

Nedělku zajišťuje pět rodičů. Biblické 
hodiny se konají na faře i v rodině. Zavedli jsme 
bohoslužby v rodinách pro naše členy, kteří se 
do sboru nemohou dostat. Slouží přitom       
také kurátor sboru Zdeněk Turek, který je 
výpomocným kazatelem. Je také členem 
Vězeňské duchovenské péče, kde působí jako 
dobrovolník. Farář Leonardo Teca se snaží 
navázat kontakty se školami; dva roky 
navštěvoval pravidelně základní školu 
Moskevskou. Navštěvuje seniory v domově 
Centrin a koná pro ně bohoslužby.                   
V současnosti spolupracuje se Střediskem 
komplexní péče, kde od října roku 2018 zahájí 
pro veřejnost dvouletý cyklus přednášek            
o křesťanství a náboženství. 

Pravidelně pořádáme koncerty, 
přednášky a besedy s významnými osobnostmi. 
Tyto aktivity koordinují spolu s farářem hlavně 
Jan Matějka st. a Věra Černá. Propagujeme 
diakonii, podporujeme Fair trade. Noc kostelů 
představuje jedinečnou příležitost pro 
prezentaci života církve veřejnosti díky výstavě 
z kroniky sboru, kterou pečlivě vede Marie 
Sikorová. Ke 100. výročí ČCE pořádáme 
mnoho aktivit s podporou města Kladno. 
Věříme, že tím vším vstoupíme více do 
povědomí veřejnosti. 

Ekuména je příkladná. Duchovní            
z různých církví se scházejí k modlitbám          
a sdílení pravidelně jednou za měsíc. Každý rok 
konáme nejméně šest ekumenických 
bohoslužeb.       

 

mailto:d.brodska@tiscali.cz

