
 
 
           
 

 Dopis sboru 
 Českobratrské církve evangelické 

            v Kladně 
 
 

 Velikonoce 2014 
 
 
 

„Já jsem první i poslední, ten živý; byl 
jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky 
věků. Mám klíče od smrti i hrobu.“ 
        Zjevení Janovo 1,18 

       

 
 

 
„Hoden je Beránek, ten obětovaný, 
přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, 
poctu, slávu  i dobrořečení.“ 
        Zjevení Janovo 5,12 
 
„Hle, beránek Boží, který snímá hřích 
světa.“                          Jan 1, 29 
 
     Velikonoční Beránek je úzce spjat 
s biblickými dějinami.  

     Již od dob Mojžíšových tvořil důležitou 
součást každé bohoslužebné oběti. Právě o 
Velkonocích měla každá izraelská rodina 
přinést beránka do chrámu a zabít jej. Jeho 
krev byla donesena k oltáři. Stažený 
beránek byl pak doma upečen na ohni a 
pojídán s nekvašeným chlebem a hořkými 
bylinami. Tento obřad měl připomínat 
´velikou noc´, při které izraelský národ vyšel 
z egyptského otroctví. 

       To vše se dělo jako předobraz oběti 
Ježíše Krista, který prolil svou nevinnou 
krev na Golgotském kříži. On je ten pravý 
beránek Boží, který nás vysvobozuje 
z otroctví hříchu. Je nám nabízeno 
odpuštění, smíření s Bohem a nový obsah 
a cíl života. Ve víře se smíme této nabídky 
uchopit a odevzdat svůj život Bohu.  

        Kéž Boží láska naplní život každého 
z nás! 

           (Brněnská tisková misie) 
 
On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl 
místo nevěrných.“ 

       Izajáš 53, 12 
 
 

Přejeme tedy: 
„Požehnané velikonoce!“ 
 
  Bohoslužby o velikonocích 2014      

Neděle květná  
13. dubna             v 9.00 
s vysluhováním svaté večeře Páně  

Velký pátek                      
18. dubna                          v 18.00            

Neděle velikonoční                        
20. dubna                                  v   9.00     
s vysluhováním svaté večeře Páně                              

Pondělí velikonoční  
21. dubna           bohoslužby se nekonají 
 

 

 
 



 ____________________________________ 

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. 

 
________________________________ 

  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. 

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. 

___________________________________ 
  Farní sbor ČCE v Kladně           

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 
Farářka Mgr. Daniela Brodská 
Kurátor  Oldřich Doseděl 
__________________________________ 
 

Z výročního sborového shromáždění       
(konalo se v neděli 23.3.2014) 

  Život a práce sboru v roce 2013   
Pokřtění: 
Lukáčová Marika, nar.1974, Lukáč Radek, nar.1971, 
Bradáč Daniel, nar. 2000, Bradáč Ondřej, nar. 2002, 
Langer Antonín, nar.2012, Spárová Amálie, nar. 
2013, Novotná Martina, nar. 2012 

Zesnulí:  
Lážnovská Věra, Veselá Jitka, Větrovcová Jarmila 

Změny ve sboru: 
Do sboru přistoupili Vlčková Květoslava, Ratajová 
Helena, Janata Lukáš. 
Odstěhoval se Smetana Tomáš. 
Z církve vystoupili: Valena Miroslav, Hromas Michal. 

Bohoslužby: 
Konaly se 56 x, průměrná účast 33 členů sboru a 
hostů. 
Nedělní škola byla 37 x, průměrná účast 6 dětí. 
Biblická hodina pro dospělé byla 30x, průměrná 
účast 5. 
Vyučování náboženství 22x, průměrná účast 6 dětí. 

Svatou večeři Páně slavíme každou první neděli 
v měsíci a ve svátcích. 

Sborové neděle s hostem sboru, přednáškou a 
společným obědem: 
21.4. farář Pavel Kalus 
30.6. jáhen Duchoslav Ehmig 
29.9. farář Mikuláš Vymětal 
20.10. farář David Najbrt  

Hostující kazatelé: 
Petr Brodský, kazatel pro zahraniční sbory 
Dr. Ernst Uhl, emeritní farář z Brém 

Dále faráři: P. Kalus; M. Vymětal; D. Najbrt 

Čtená kázání:  Bratr Zdeněk Turek 

V roce 2013 jsme se opět připojili k ekumenickým 
akcím: Týdnu modliteb za jednotu křesťanů; Noci 
kostelů; vzpomínce na Mistra Jana Husa. 
Ve sboru se konalo ekumenické dětské odpoledne.  

Sborové shromáždění rozhodlo, aby staršovstvo 
jednalo s bratrem farářem Mikulášem Vymětalem  
jako budoucím farářem sboru od roku 2016. 

 

  Hospodaření sboru v roce 2013   

    Hospodaření sboru v roce 2013 nedopadlo 
podle schváleného rozpočtu. Místo zisku ve výši 

57 tis. Kč jsme se propadli do mírné ztráty. Je to 

důsledek překročení plánovaných nákladů                

a současně nenaplnění plánovaných příjmů. 

     V nákladových položkách byl dvojnásobně 

překročen rozpočet u spotřebního materiálu a 

publikací. Z toho velkou část tvořily publikace 

nakoupené do zásoby a nezaplacené předplatné 

tisku. Poskytli jsme více darů (o 50% nad plán).  

Nejvíce obdržela Brněnská tisková misie. Spotřeba 

energií přesáhla rozpočet o 10 %, tj. o 6 tis. Kč. 

Celkem byly náklady vyšší o téměř 30 tis. Kč. 

    Příjmy nebyly naplněny zejména ve sborových 

sbírkách. Dosáhly sotva poloviny  z plánovaných    

92 tis. Kč. Tuzemské dary i salár byly vybrány 

naopak v o něco větších objemech. Přesto výnosová 

strana vykázala deficit 30 tis. Kč oproti rozpočtu.  

    Při sestavování rozpočtu na rok 2014 jsme 

konstatovali, že pokud bychom zůstali na úrovni 
příjmů 2013, skončil by rozpočet opět v deficitu. 
Proto také zde plánujeme vyšší příjmy a věříme, 
že  obětavost vás, členů sboru, vzroste.  
Plán je tento: - salár 160.000,-  

         -  sbírky 50.000,-  

         -  dary tuzemské 35.000,- 

Na straně nákladů jsou nejvyšší tyto položky: 

   - energie                  85.000,- (2013:  66.301,52) 

   - personální fond     81.100.- (2013:  78.500,-) 

   - odvod repartic       18.681,- (2013:  18.720,-) 

   - spotřební materiál 17.000,- (2013   22.502,-) 

    Ušetříme na telekomunikacích, omezit musíme 

také poskytované dary. Budeme příspívat na 

společné obědy do „kasičky“.      

    Plánuje se nová brána před garáží – bude pro ni 

vyhlášena účelová sbírka.  

     


