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Těšíme se na advent?
Připravme se vírou a láskou.
“Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska
naplněním zákona.
Víte přece, co znamená tento čas: už nastala
hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je
nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme
uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme
proto skutky tmy a oblečme se ve zbroj světla.”
(Římanům 13, 10-12)

Za několik dní zapálíme první svíčku, pak
druhou, třetí a nakonec čtvrtou, a budou Vánoce.
Vstupujeme tedy do doby adventu. Svíčky nám
připomínají, že očekáváme příchod Krista, návštěvy
z výsosti, která sestoupí a bude mít místo v lidských
srdcích. Advent je čas naděje a radosti.
První křesťané očekávali brzký návrat Ježíše
Krista. I apoštol Pavel to vnímal podobně. “Víte
přece, co znamená tento čas: už nastala hodina...“
Jak je to s námi dnes, ještě čekáme příchod svého
Pána? Nebo jsme už rezignovali a propadli fatalismu
i proto, že příchod Krista dnes oznamuje kdejaká
sekta? Mnoho ekologistů také oznamuje, no, spíš
upozorňuje, na blížící se konec světa. Můžeme
takové upozornění brát jako znamení blížícího se
návratu Krista? Na tohle odpovím varováním,
abychom si nepletli dojmy a pojmy. Víme přece, že
čas Boží a čas náš lidský je jako den a noc.
Přesto nesmíme zaspat a nechat vyčerpat
olej v našich lampách víry (viz Matouš 25, 1n).
Evangelium nás učí: Bděte a modlete se. Pavel radil
římské křesťanské obci, co má dělat při čekání na
Krista. Jeho rady se týkají i nás. Dokud Kristus
nepřijde, čekáme na jeho příchod, na svoji spásu.
Co máme přitom dělat? Tady je odpověď apoštola
Pavla: “Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se
navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého,
naplnil zákon. Vždyť přikázání ‚nezcizoložíš,
nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš‘ a kterákoli jiná
jsou shrnuta v tomto slovu: ‚Milovati budeš bližního
svého jako sebe samého.‘ Láska neudělá bližnímu
nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona. Víte
přece, co znamená tento čas: už nastala hodina...“
A tady musím přece jen trochu hájit Pavla.
Pojmy „tento čas“ a „nastala hodina“ nemusely
znamenat, ani dnes nemusí znamenat, že Kristus je
za dveřmi. „Tento čas“ trvá od vystupování Jana
Křtitele přes první příchod do druhého příchodu
Mesiáše. Hodina nastává každou chvíli. Jan kázal:
„Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království
nebeské.“(Matouš 3, 2).

A Ježíš převzal štafetu: „Naplnil se čas
a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte
evangeliu.“ Toto platí dodnes. Bděme, protože
neznáme den ani hodinu.
Sestry a bratři, přeji, abychom si užili advent
a Vánoce radostně a méně stresově, s vědomím
toho, komu jsme vázáni vírou a nadějí, milostí
a láskou. Radujte se vždycky. Pán je blízko. Amen.
Leonardo Teca, farář
Kromě adventu, který se blíží, žijeme v našem
sboru také dalšími očekáváními.
Od konce léta převzal opravu varhan pan
Josef Poukar. Po nezdaru předchozí opravy čekáme
s napětím, jak to tentokrát dopadne. Naděje na zdar
je velká i díky nadšení a profesionalitě pana
Poukara. Po počáteční skepsi - po jeho prvním
pohledu na stav našich varhan - se vzchopil a slíbil
nám, že se do toho pustí. Jeho odhad ceny opravy
ani jeho následné upřesnění nás nepotěšily.
Ale nakazil nás svým pozitivním přístupem
a vyhlásili jsme sbírku, která nám umožnila zahájit
opravu již v září. V polovině listopadu pak varhanář
oznámil, že je asi v polovině opravných prací;
zprovoznění varhan pak plánuje do Velikonoc.
Dárců je více, na poděkování je ještě čas, ale
dovolím si teď zmínit alespoň dva hlavní sponzory,
kterým také tímto velmi děkujeme. Jsou jimi
statutární město Kladno a bratr Václav Kadeřávek.
Musím na tomto místě prozradit, že příspěvek od
bratra Kadeřávka byl impulsem k zahájení práce.
Poradili jsme se s bratrem kurátorem a shodli jsme
se, že už můžeme pozvat pana Poukara, aby zahájil
první fázi opravy. Děkuji také Laďce Pfeferové
a Janu Jindrovi, kteří se nemálo angažovali v hledání
dárců a rad. Děkujeme i všem ostatním dárcům,
ale jelikož nemáme ještě všechny slíbené dary,
vrátíme se k tomu na jaře.
Níže můžete číst, jak se na naše varhany dívá
sám odborník Josef Poukar.
Leonardo Teca, farář

Požehnané vánoční svátky,
milost a pokoj
od narozeného Spasitele
a radostnou důvěru v Boží lásku
i pomoc do všech dnů
nového roku 2020
Vám přeje
za sbor ČCE v Kladně
staršovstvo sboru a farář

Pravidelná sborová shromáždění:
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,
resp. 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
_______________________________________
Farní sbor
Českobratrské církve evangelické Kladno
Ul. Gen. Klapálka 37/1394,
272 01 Kladno
IČO: 464 168 54
E-mail: kladno@evangnet.cz
Farář sboru: Leonardo Teca
telefon 312 247 442
e-mail: motema@seznam.cz
Kurátor sboru: Oldřich Doseděl
telefon 724 837 875
e-mail: old@dosedel.cz

Sestry a bratři, milí přátelé, zveme Vás
srdečně do shromáždění našeho sboru
Datum
1. 12. 2019
9:00
8. 12. 2019
9:00
11. 12. 2019
14:00
15. 12. 2019
9:00
19. 12. 2019
14:00
22. 12. 2019
9:00
24. 12. 2019
15:00
25. 12. 2019
9:00
29. 12. 2019
9:00
1. 1. 2020
9:00

Kazatel/ka
První adventní neděle
Leonardo Teca
Vysluhování sv. Večeře Páně
Druhá adventní neděle
Leonardo Teca
Schůze staršovstva
Adventní bohoslužba s VP
u sestry. H. Marešové
Leonardo Teca
Třetí adventní neděle
Leonardo Teca
Adventní bohoslužba
v Centrinu Unhošť
Leonardo Teca
Čtvrtá adventní neděle
Dětská bohoslužba – besídka
(Děti a Leonardo Teca)
Štědrý den
Jan Matějka
Boží hod vánoční
Leonardo Teca
Vysluhování sv. Večeře Páně
První neděle po narození Páně
Jan Matějka
Nový rok
Leonardo Teca
Vysluhování sv. Večeře Páně

Varhany v kostele ČCE v Kladně
Tyto varhany jsou vzácným dokumentem stavitelství
varhan. V 80. letech minulého století totiž docházelo
k systematické devastaci zde použitého, prý nefunkčního,
výpustného pneumatického systému. Tento nástroj se řadí
k výjimkám, které tato vlna nezasáhla a které je třeba zachránit
pro budoucí generaci varhanářů jako studijní materiál vývojové
fáze varhanářství, a hlavně jako vzácný poklad místního sboru.
V době jejich vzniku se stavěly nástroje se dvěma typy
pneumatického systému. Např. v Kutné Hoře si konkurovaly
mezi sebou firma Tuček - pneumatika tlaková a firma Melzer –
pneumatika výpustná. Tlakový systém, pokud měl dlouhé
vedení trubiček k ovládacím tónovým relé (např. 8 m), musel
proto mít zařazeno tzv. mezirelé, které zpomalovalo ozev tónů.
Výpustný systém měl v tomto případě výhodu. Tedy ozev tónu
byl rychlejší. Výpustný systém ovlivňuje volba materiálu
a precizní chod ovládacích prvků.

Kladenský nástroj má svou minulost a hodnotu, kterou nelze
pominout. Doprovázel zpěv při bohoslužbách, sloužil při
různých slavnostních i smutných příležitostech.
Proto apeluji na všechny zúčastněné, aby vyvinuli veškerou
energii na záchranu tohoto nástroje. A to nejen jako dík
předešlé generaci, která věnovala nemalé prostředky na jeho
pořízení, ale také pro záchranu vývojové etapy varhanářství.
Josef Poukar, varhanář
Archiv a kuchyň
Další naše očekávání se týkalo archivní skříně a nové kuchyňské
linky. Obě už stojí na svých místech. Neobešlo se to bez dalších
nutných prací. I u tohoto projektu jsme vděční statutárnímu
městu Kladno za dotaci. Bez této podpory bychom dlouho
váhali s realizací. Hlavním impulsem však byla několikaletá
mravenčí práce Věry Junové, která uspořádala sborový archiv
se zajímavým fondem. V létě nás navštívily paní Miroslava
Fůrová a Vendula Zeivartová, které se starají o archiv v ÚCK,
prohlédly náš fond a poskytly nám, hlavně Věře, cenné rady.
Věře J. za její práci a za spuštění proměny v kuchyni děkujeme.
Jedna ruka netleská, Věra J. to ví. A tak se k finalizaci
zapojilo mnoho lidí. Také jim za přispění děkujeme. Nezapojili
se jen k přípravě kuchyně pro nové skříně, ale také k třídění
knih, dokumentů apod. Při třídění knih jsem zahlédl sestry Jarku
Žákovou, Laďku Pfeferovou, Lenku Chabrovou, Mílu Pohlovou,
Míšu Indrákovou a bratra Jirku Černého.
Dva poslední jmenovaní se pilně zapojili i do
technických prací v kuchyni, stali se s Věrou J. a mnou
spolukoordinátory. Mohu potvrdit bez nadsázky, že strávili na
faře několik pracovních směn. Přemísťovali jsme nábytek,
rozebrali a odnesli z kuchyně starou kuchyňskou linku, Jirka Č.
rozebral skřínky k likvidaci, sundal kachličky, potom nastoupil
Petr Jun s nutnými zednickými pracemi, velkou měrou ho
doplnil Jan Jindra. Ten provedl i nutné úpravy pro novou baterii.
Pak zas nastoupila Míša I. se svým tchánem Františkem Černým,
pečlivě vymalovali kuchyň. Už to vypadalo, že je vše připraveno,
když přišla Věra Černá s užitečným návrhem vyměnit starý
koberec za nový. Nabídla se, že to uhradí, což také udělala.
Další finanční příspěvky byly od Oldy Doseděla (kurátora sboru),
Jirky Černého, Věry a Petra Junových, Davida Spáry a Leonarda
Tecy. Jan Jindra uhradí novou baterii a jiné materiály, které
potřeboval k instalaci vodovodu ke dřezu. Nakonec jsme s br.
kurátorem Oldou Dosedělem zapojili myčku.
Aby toho nebylo málo, budeme mít v kuchyni i nový
stůl spolufinancovaný sestrami a bratry pokřtěnými 3. 11. 2019.
Alespoň malá příležitost připomenout, koho jsme čerstvě
pokřtili: manžele Lenku a Pavla Chabrovy, sourozence Lisu
a Johana Žákovy, a děťátko Johna Godsona Mbwamba.
Ještě se bude něco dolaďovat, ale to podstatné je
hotové. Proto všem výše jmenovaným moc děkujeme za
skvělou týmovou práci.
Leonardo Teca, farář

