Dopis sboru
Českobratrské církve evangelické
v Kladně

Velikonoce 2013
Dnes oslav celá země Kristovo
vzkříšení! Ať radost z toho divu náš
život promění. Vždyť on, ten slavný
Vítěz, i za nás bojoval a podíl na
vzkříšení nám z milosti své dal.
Daniel Henych
Evangelický zpěvník /Dodatek/ č.661

Svědectví o jedné smrti
Ježíš řekl: „Dokonáno jest.“ A nakloniv
hlavu skonal.
(Jan 19, 30)
Ježíšova smrt na kříži dodnes budí
v lidech soucit a pohnutí. Jan nám tyto
události zaznamenal tak, jak je viděl na
vlastní oči. Byl při tom. Své svědectví a
pravdu o Ježíši nám sděluje, abychom
uvěřili. Uvěřit znamená, v pokoře uznat, že
smysl Ježíšovy smrti, ač naprosto
přesahuje mou logiku, týká se mne osobně.
Není to pouhý historický fakt, ale je nadějí
mého života. Ježíš umírá za mé hříchy.
„Dokonáno
jest“
není
povzdech
rezignovaného odsouzence, ale zní jako
vítězná zvěst. Ježíš nezůstal se záchranou
člověka v půli cesty, ale dotáhl to až do
konce. Následovalo potom vzkříšení
z mrtvých, ta převratná událost, na níž stojí
všechno. Jan svědčí: On skutečně zemřel.
Abychom my hříšní a zlí lidé dostali život
v Božím království. Ježíš tuto záchranu
dovedl až do posledních důsledků, proto na
kříži zvolal „Dokonáno jest“. Toto zvolání
v sobě skrývá naději pro každého z nás.
Neplač, nenaříkej, neboj se a nelekej,
tvůj hřích a tvoje viny,
ty vzal na se někdo jiný,
na kříži když umíral.
Jeho zsinalostí jsi zbaven bolesti,
odpuštěn ti tvůj hřích.
V ranách Kristových úkryt našel jsi.
Bohu za to prozpěvuj
celý život svůj.
Dušan Ehmig

Přejeme tedy:
„Požehnané velikonoce!“
Bohoslužby o velikonocích 2013
Neděle květná
24. března
v 9.00
s vysluhováním svaté večeře Páně
Velký pátek
29. března

v 18.00

Neděle velikonoční
31. března
v 9.00
s vysluhováním svaté večeře Páně
Pondělí velikonoční
1. dubna
bohoslužby se nekonají

____________________________________
Prosíme členy sboru, aby pamatovali
na sbor každoročním příspěvkem
saláru.
Sbor má od listopadu 2012 nový účet:
256069562 / 0300
ERA Kladno
Každý příspěvek je také naší odpovědí
na vše, co od Pána Boha dostáváme.
Bůh miluje ochotného dárce
a mnohonásobně odplácí.
________________________________
Pravidelná shromáždění sboru :
Nedělní bohoslužby:
Kladno v kostele
v 9:00
Po těchto bohoslužbách je pravidelně
příležitost k rozhovoru u kávy a čaje

Dětské bohoslužby (nedělní škola)
Kladno každou neděli
v 9:00
Biblická hodina:
čtvrtek 10:00
Vyučování náboženství úterý 17:00
Schůze staršovstva: druhá neděle
v měsíci po bohoslužbách
________________________________
Náš sbor na internetu
kladno.evangnet.cz
aktuality – kázání - fotografie – historie
___________________________________
Farní sbor ČCE v Kladně
Ul. Gen Klapálka 37/1394, 272 01 Kladno
Tel. 312 247 442
Farářka Daniela Brodská
Kurátor Oldřich Doseděl
e-mail kladno@evangnet.cz
IČO
464 168 54

________________________________
Život a práce sboru v roce 2012
Něco ze statistik:
Sbor měl k 1.1.2012 - 231 členů.
V říjnu byla pokřtěna Barbora Panovská s dcerami
Magdalenou a Annou.
K 31. 12. 2012 nás bylo 234, tedy o 3 více.
V dubnu byli oddáni Langerovi.
Na bohoslužbách, kterých bylo celkem 56, se
v průměru scházelo 32 členů sboru.
Večeři Páně jsme v Kladně vysluhovali 16x při
průměrné účasti 28.
Nedělní škola se konala celkem 39x a zúčastnilo se
ji průměrně 6 dětí. Dvakrát se konaly bohoslužby
zaměřené na rodiny s dětmi (září, prosinec).
Na 29 biblických hodinách byla průměrná účast 5.
Náboženství pro děti bylo 30x, průměrně 5 dětí.
Staršovstvo se na svých schůzích sešlo 12x.
Během roku se na bohoslužbách vedle naší farářky
podílelo celkem 8 hostujících kazatelů: Petr Brodský,
Dr. Zdeněk Susa, Phanuel Osweto, Ernst Uhl,
Volkhard Leder, Jan Mamula, synodní senior Joel
Ruml, praktikant jáhen Dušan Ehmig. Čteným
kázáním posloužil několikrát bratr Zdeněk Turek.
Ze života sboru v loňském roce připomínáme:
Celý rok 2012 byl mimořádný, poněvadž jsme
vzpomínali 100 let samostatnosti sboru.
V lednu proběhl Týden modliteb za jednotu křesťanů
a ekumenické bohoslužby u sv. Floriána.
Pátou neděli byl u nás hostem Dr. Zdeněk Susa.
V únoru jsme vzpomenuli první výročí úmrtí bratra
Jana Duška.
V březnu se konal Světový den modliteb. Při VSS
11.3. se sbor tajnou volbou 32 ku 7 vyslovil pro
doporučení opětovné kandidatury farářky na roky
2014-15. Proběhla sbírka pro děti na Ukrajině –
1557,- Kč a sbírka pro Etiopii 2.671,- Kč.
V dubnu jsme oslavili Velikonoce a konal se koncert
ke 100 let samostatnosti sboru. Hostem páté neděle
byl farář husitské církve v Kladně Phanuel Osweto.
V květnu jsme oslavili Svatodušní svátky. Sbírka na
JJ činila 4.836,- Kč.

V červnu proběhla noc kostelů, ke které se náš sbor
také připojil. Připravili jsme program a kostelem
prošlo 125 návštěvníků. Slavili jsme česko-německé
bohoslužby s 35ti účastníky z Brém. Kázal bratr
farář Volkhard Leder. Předprázdninové sborové
grilování bylo hojně navštívené.
V červenci a v srpnu se konaly pravidelně
bohoslužby. Bratr Milan Pohl připravil sborník ke
100. výročí osamostatnění sboru.
V září se konaly bohoslužby zaměřené na rodiny
s dětmi. Tématem byla svatá večeře Páně. Děti
výjimečně přijímaly se sborem. Pátou neděli jsme
měli hosta bratra faráře Jana Mamulu.
V říjnu jsme slavili neděli díkůčinění s připomínkou
Stého výročí samostatnosti sboru. Hostem byl
synodní senior Joel Ruml.
Ve sboru začal roční praxi jáhen a ordinovaný
presbyter Dušan Ehmig. Dušan pro nás zorganizoval
výlet na Pražský hrad. Započala nová aktivita sboru
tzv. ´Černá hodinka´. Povídáme si o tom, jak
prožíváme svou víru, jaké nám přináší radosti
a starosti.
V listopadu nás navštívil bratr farář Ernst Uhl,
posloužil a kázáním a věnoval sboru dar 50.000,- Kč.
Konal se konvent seniorátu. Sbor zřídil nový běžný
účet u ERA s cílem snížit náklady za služby.
V prosinci proběhl adventní koncert a bohoslužby
zaměřené na rodiny s dětmi; téma: Údolí suchých
kostí.. Deset členů sboru společně navštívilo
divadelní představení s křesťanskou tématikou.
Oslavili jsme Vánoční svátky. Členové našeho sboru
připravili tři vánoční krabice pro děti z vyloučených
komunit.
V průběhu roku ustavilo staršovstvo tříčlennou
komisi (sestry Černá, Zetková a bratr Turek), aby
hledala sboru nového faráře, který by působil po
odchodu sestry farářky Brodské. Byl vytvořen
seznam možných kandidátů, elektronicky rozeslán
oslovovací dopis, někteří byli osloveni telefonicky.
Staršovstvo bude v této činnosti pokračovat
a průběžně informovat sbor o výsledcích.
Přejeme našemu sboru, aby se s pomocí Boží
rozvíjel a byl duchovním domovem pro své členy
i hosty, kteří jej navštíví. Děkujeme všem členům,
kteří
jakýmkoli
způsobem
přispívají
ke
sborovému životu.

