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    „Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak 
národy; ale nad tebou vzejde Hospodin 
a ukáže se nad tebou Hospodinova sláva. 
    K tvému světlu přijdou pronárody 
a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde.“ 
 

    Izajáš 60, 2-3 

 

 

Čekání na záchranu 
Římští vojáci pochodují do vesnice. Zdálky je 
sledují Joram a Ezra. 
Ezra: „Ti Římani jsou tu zase a budí ve vesnici 
děs a hrůzu. Oni jsou tu páni, a my abychom 
drželi hubu.“ 
Joram: „Včera zajali Izmaela; myslí si, že byl při 
tom přepadu římského strážného.“ 
Ezra: „Určitě ho budou mučit. Ach, kdy už bude 
tomu utrpení celého našeho národa konec! 
Rolníci a rybáři jsou čím dál chudší. Římani 
vypisují tak vysoké daně, že na ně lidé prostě 
nemají. Já si už taky zoufám. Copak nás 
Hospodin opustil?“ 
Joram: „Ezro, nesmíme ztrácet naději. Copak 
jsi zapomněl, co stojí ve starých spisech? Když 
se našemu národu vedlo špatně, dostal příslib, 
že přijde záchrana. Že vyjde hvězda. A opravdu 
se to stalo: přišel mocný král David. Učinil 
konec temnotě utrpení a vytvořil velikou říši. 
Náš národ tenkrát důvěřoval Hospodinu.“ 
Ezra: „To ano, ale to už je dávno. Teď jsme pod 
římskými tyrany a já si myslím, že jsou tak 
mocní, že se jejich panství nezbavíme.“ 
Joram: „Ne, Hesbone, já jsem naději ještě 
neztratil. Vzpomeň si, co zvěstuje prorok Izajáš: 
,Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké 
světlo.‘ Vyjde nová hvězda, přijde druhý David. 
Vysvobodí nás z římského útlaku. Hospodin 
nás nenechá na holičkách. Hospodin byl 
vždycky se svým lidem. Věř mi, náš zachránce 
přijde.“ 
Ezra: „Byl bych moc rád, kdybych mohl doufat 
v novou hvězdu, v zachránce, tak jako ty. Ale 
nemůžu věřit, že někdo dokáže ty mocné 
Římany z naší země vyhnat.“ 
Joram: „Ezro, Hospodin ať ti dá sílu a odvahu. 
Zachránce přijde a zažene tu římskou temnotu. 
Pevně tomu věřím.“ 
 
      Pro křesťany je očekávaným zachráncem 
Ježíš. Říká se mu Mesiáš, Pomazaný. V řečtině 
se používá slovo christos. 

      Latinské slovo adventus znamená příchod. 
Používáme ho, chceme-li popsat příchod 
významné osoby, nějakého krále nebo císaře. 
Po Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání používají 
slovo advent i křesťané. Chtějí tak vyjádřit, že 
Zachránce, který byl už dlouho očekáván, 
přišel, Ježíš je očekávaný Mesiáš. Až dodnes 
se křesťané na celém světě čtyři týdny před 
Vánocemi připravují na Ježíšův příchod. 
Přemýšlejí o tom, co to znamená, když 
řekneme: Ježíš přichází ke mně. 
      Asi padesát let po Ježíšově smrti napsal 
evangelista Lukáš Theofilovi:  
      „Shromáždil jsem pro tebe všechna 
vyprávění o Ježíšovi, která považuji za důležitá. 
Vyprávíme si ty příběhy při shromážděních 
znovu a znovu, abychom se rozpomínali na 
Ježíše. Pak společně přemýšlíme o tom, co 
znamenají pro náš život. Doufám, že i tebe 
posílí ve víře! Udivuje nás zejména to, že 
zachránce je jiný, než jak ho náš lid očekával.“ 

       Rozjásej se, sijónská dcero, dcero 
jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází  
k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, 
pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím 
mláděti.                                     Zachariáš 9,9 

                               Ve víře žít, ve víře slavit  
                               (učebnice pro konfirmandy) 
 

Požehnané vánoční svátky, 
milost a pokoj 

od narozeného Spasitele 
a radostnou důvěru 

v Boží lásku a pomoc 
do všech dnů nového roku 2014 

Vám přeje 
za sbor Českobratrské církve 

evangelické v Kladně a Rakovníku  
staršovstvo sboru a farářka 

 
 



________________________________ 
  Pravidelná shromáždění sboru:   

Nedělní bohoslužby:     
Kladno                    9.00 
     Po těchto bohoslužbách je pravidelně   

     příležitost k rozhovoru u kávy a čaje 

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

Rakovník – bohoslužby se v současné době  
nekonají. 

Biblická hodina:             čtvrtek      10.00 

Vyučování náboženství:  pátek      14.50 

Některé páté neděle v měsíci máme 
v Kladně hosta, přednášku po bohoslužbách 
a společný oběd. 

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 ČCE v Kladně           
Farářka Mgr. Daniela Brodská 
Ul. Gen Klapálka 37/1394, 272 01 Kladno 
telefon  312 247 442 
e-mail:  kladno@evangnet.cz 
             d.brodska@tiscali.cz 
IČO      464 168 54 
 
 

 
Sestry a bratři, milí přátelé, zveme Vás 
srdečně do shromáždění našeho sboru 
__________________________________ 
  ADVENT A VÁNOCE 2013   2010    

 

1. prosince 2013                    9.00 
I. neděle adventní 
vysluhování svaté večeře Páně 
 
8. prosince 2013         9.00  
II. neděle adventní 
 
15. prosince 2013         9.00 
III. neděle adventní 
bohoslužby pro rodiny s dětmi  
 
16. prosince 2013 pondělí     18.00 
Koncert vánoční hudby a koled 
Komorní soubor při Technickém úseku ČSA 
 
22. prosince 2013                          9.00 
IV. neděle adventní 
 
 
24. prosince 2013 úterý               14.30 
Štědrý den 
 

25. prosince 2013 středa               9.00  
Boží hod vánoční 
vysluhování svaté večeře Páně 
 
26. prosince 2013    
Druhý svátek vánoční   
bohoslužby se nekonají   
 

29. prosince 2013       9.00 
Poslední neděle v občanském roce 
 

________________________________ 
  ROK 2014    
 
1. ledna 2014  středa    9.00 
Novoroční bohoslužby 
vysluhování svaté večeře Páně 
 
5. ledna 2014  neděle     9.00 
 

 
 
__________________________________ 
  Páté neděle v měsíci   
Také pro rok 2014 platí, že některé páté 
neděle v měsíci máme v Kladně hosta, 
přednášku po bohoslužbách a společný 
oběd. 
V příštím roce to budou tyto neděle: 
30. 3. 2014  
29. 6. 2014  
31. 8. 2014   
30.11.2014 

Členové rakovnické části sboru jsou zváni 
do Kladna. Bohoslužby v Rakovníku se 
v současné době nekonají. 

__________________________________ 
Náš sbor na internetu 
kladno.evangnet.cz 
aktuality – kázání – fotografie – historie 

 


