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 „V nikom jiném není spásy; není pod nebem  
 jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom   
mohli být spaseni.“ 

      (Skutky apoštolů 4,12) 
 
 „Neboť tak Bůh miloval svět, že syna svého  
 jediného dal, aby každý, kdo věří v něho,  
 nezahynul, ale měl život věčný.“ 
           (Jan 3, 16) 
 

     Každý rok už od první adventní neděle slýcháme 
písně - koledy s vánoční tématikou. O tom, že na 
nebi zazářila veliká hvězda, která do Betléma 
přilákala i mudrce z východu, o zvěstujících 
andělech a překvapených pastýřích a hlavně o Marii, 
Josefovi a malém Ježíškovi kdesi v chlévě na seně.   

     Paradoxem je, že kulturní tradice v takovém tom 
většinovém povědomí onu hlavní myšlenku, kterou 
můžeme vyčíst z evangelií, tedy hlavní zvěst Vánoc, 
přenesla jiným směrem. Většina lidí se těší na 
malého Ježíška ne jako Mesiáše, Spasitele, ale 
jakéhosi Ježíška „dárkonosiče“, který naděluje               
o štědrém večeru pod stromeček dárky. 

     Všichni to známe. Je to sice hezká, příjemná 
tradice a zvláště děti si jí užívají, ale ve skutečnosti 
jakoby společnosti hluboce upadající do nástrah 
rozličné komerce unikala pravá podstata toho, co 
Kristus lidstvu opravdu přináší – JAKÝ VELIKÝ 
DAR!!! 

     Nedaleko Betléma mezi pastýři se náhle objevil 
anděl a zvěstoval jim „velikou radost“, to znamená 
evangelium, radostnou zprávu, která je pro všechen 
lid.  

     Mohli bychom se zaobírat tím, jak takový anděl 
vypadá a jestli se lidem může zjevovat     i v dnešní 
době. Ale to bychom odbočili od hlavního tématu, 
což my lidé děláme často. Rádi svou pozornost 
obracíme od věcí podstatných k těm nepodstatným.  
Někdy z nepozornosti, roztěkanosti, někdy také             
z pohodlnosti a jindy možná také ze strachu.  
     A stává se tak i ve chvíli, kdy podstatnou věcí je 
právě ona „radostná zpráva pro všechen lid“.  

     Andělé zvěstují: „Právě se vám narodil Spasitel, 
Kristus Pán v městě Betlémě...“ 

     Zjistil jsem nedávno, že mnoho lidí neví, co slovo 
„Kristus“ znamená. Někteří mají dokonce za to, že 
se jedná o příjmení. Netuší, že „Kristus“ - je titul, 
životní profese, poslání. Titul, který značí, že jeho 
nositelem je „Bohem pomazaný Král“ a především 
„Vykupitel“. 

     Ale i ono jméno „Ježíš“ má svůj význam, totiž 
„Hospodin je spása“. I to už naznačuje životní úkol či 
úděl svého nositele, a také připomínku všem, kdo je 
Hospodin. „Hospodin je spása.“ 

     Na rozdíl od tehdejších pastýřů my už dneska 
víme, jak to následně s dospělým Ježíšem bylo. 
Víme, co učil. Víme, že ho doprovázelo mnoho 

zázračných znamení v podobě uzdravování 
nemocných, posedlých  a malomocných.  

     Víme, že své učení, které bylo převážně morální 
a duchovní, stvrzoval svými skutky, svým jednáním, 
celým svým životem, a že největším vrcholem jeho 
díla byla jeho Velikonoční oběť na kříži, čímž on 
čistý, bez jediného hříchu vydobyl smíření s Bohem 
veškerému lidstvu, které je naopak od pradávna 
přirozeně hříšné. Dnes také víme, že třetí den po své 
smrti byl Ježíš mocí svého nebeského Otce 
vzkříšen, a že díky tomu máme ve víře naději nejen 
v Boží odpuštění, ale i ve věčný život. To vše je již 
obsaženo ve vánoční zvěsti.   

   „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného 
Syna, aby žádný, kdo         v něho věří, nezahynul, 
ale měl život věčný.“ říká evangelista Jan. 

     Dokážeme přijmout tento vánoční VELIKÝ DAR   
a radovat se z něj stejně jako by to byl jen malý, nám 
velice příjemný dárek pod stromečkem? 

                                              Zdeněk Turek – kurátor 

 



 
Požehnané váno ční svátky, 

milost a pokoj 
od narozeného Spasitele 

a radostnou d ůvěru v Boží lásku              
i pomoc do všech dn ů  

nového roku 2015 
Vám přeje 

za sbor ČCE v Kladn ě  
staršovstvo sboru a fará řka 

 
________________________________ 
Prosíme členy sboru, aby pamatovali na 
sbor každoročním příspěvkem saláru. 
   Číslo běžného účtu u ERA  Kladno: 
               256069562 / 0300  
____________________________ 
  Pravidelná shromážd ění 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:              čtvrtek      10.00 

 Vyučování náboženství:  středa     15.45 

 Schůze staršovstva:      každou druhou 
             neděli v měsíci po bohoslužbách. 

 Některé páté ned ěle v m ěsíci  máme hosta,   
 přednášku po bohoslužbách, společný oběd. 
________________________ 
  Farní sbor ČCE v Kladn ě           
Ul. Gen Klapálka 37/1394, 272 01 Kladno 
IČO   464 168 54 
Farářka Mgr. Daniela Brodská 
telefon  312 247 442 
e-mail: d.brodska@tiscali.cz 
Kurátor sboru: Zdeněk Turek 
telefon  602 139 808 
e-mail: zdenek.turek@centrum.cz 

 
Sestry a brat ři, milí p řátelé, zveme Vás 
srde čně do shromážd ění našeho sboru 
 

 ADVENT A VÁNOCE 2014    

 30. listopadu 2014                9.00 
 I. neděle adventní  
 vysluhování svaté večeře Páně 

 7. prosince 2014      9.00  
 II. neděle adventní 

 14. prosince 2014      9.00 
 III. neděle adventní 
 bohoslužby pro rodiny s dětmi  

 21. prosince 2014                         9.00 
 IV. neděle adventní 

 22. prosince pondělí  18.00 
 Koncert váno ční hudby a koled 
 Komorní soubor při Technickém úseku ČSA 

 24. prosince 2014  středa             14.30 
 Štědrý den 

 25. prosince 2014   čtvrtek               9.00  
 Boží hod váno ční 
 vysluhování svaté večeře Páně 

 28.12.2014         9.00 
 Poslední neděle v občanském roce 
 

 ROK 2015  

 1. ledna 2015  čtvrtek    9.00 
 Novoro ční bohoslužby 
 vysluhování svaté večeře Páně 
 
 
Náš sbor na internetu 
kladno.evangnet.cz  
aktuality – kázání – fotografie – historie 

 

Informace ze 4. zasedání 54. konventu 
pražského seniorátu ČCE v Praze 8.11.2014: 
Proběhla „pr ůzkumná“ volba nových členů  
synodní rady  pro synod v květnu 2015. 
- Výsledkem volby je návrh těchto kandidátů: 
  faráři Pavel Pokorný, Daniel Ženatý,  
  Roman Mazur; 
  laici Eva Zadražilová, br. Heller,  
  Zdena Skuhrová. 
- V průzkumné volbě nového synodního seniora    
   zvítězil Daniel Ženatý. 
- V průzkumné volbě nového synodního  
   kurátora zvítězila Eva Zadražilová. 
Novým seniorátním fará řem na 0,5 úvazku  
  byl zvolen Jakub Malý – do 31.12.2016.  
Novým seniorátním fará řem pro mládež  na  
  0,5 úvazku byl rovněž zvolen Jakub Malý, a to        
  do 31.12.2015. 
Pokračoval rozhovor o samofinancování  
naší církve: 
- Konvent se vyjádřil pro model, kdy má být pro  
  diakonické a rozvojové projekty použito 25 % 
  restitučních prostředků. 
- Polovina přítomných byla pro rychlejší   
  variantu zvyšování odvodu do personálního   
   fondu a druhá pro pomalejší variantu. 
- Důležitější než tento názor konventu budou  
  však vyjádření ze sborů – ta se musí předat  
  seniorátu do 31. 1. 2015. 
Konventu se zúčastnili M.Pohlová a Z.Turek. 

 


