Dopis sboru
Českobratrské církve evangelické
v Kladně

Září, říjen 2015

„Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost,
kterou mi prokázal, nebyla nadarmo;
více než oni všichni jsem se napracoval
– nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla
se mnou.“
(1. Korintským 15, 10)

Zamyšlení faráře
„Milostí Boží jsem to, co jsem…“
Pavel byl pracant, o tom není žádných
pochyb. Hodně toho procestoval, namluvil.
Založil mnoho sborů, získal mnoho nových
učedníků. Má čím se chlubit. Jak velká
mohla být jeho sláva, tak velká je jeho
skromnost. Ví, že nedělá nic sám od sebe,
nekoná nic z vlastní moci.
Vlastně jednou dělal něco sám od sebe.
Horlivě pronásledoval křesťany, chtěl
zahubit církev, nedopadlo to. Zastavil ho
sám Ježíš na cestě do Damašku. Po této
zkušenosti, kdy se Pavel dozvěděl, že ten,
koho pronásleduje, je sám Ježíš, stal se
z něho úplně jiný člověk. Obrátil se a vsadil
všechno na jednu kartu, nechtěl už znát
nikoho, jen Krista ukřižovaného, jak sám
píše na jiném místě v Novém zákoně.
Kristus byl pro něho velký zisk. Pochopil,
že jeho znalosti Boha doposud byly chabé,
a že teprve skrze Krista poznává
skutečného Boha.
Kristus je ztělesněnou Boží milostí pro
celý náš svět. Někdo toto poznání učinil,
někdo ne. Pavel pronásledoval ty, kteří toto
poznání učinili před ním, převážně přímé
svědky Ježíšova působení. Potom začal se
stejnou horlivostí, jakou pronásledoval
křesťany, šířit zvěst o Ježíšovi jako o milosti
pro každého. “Více než oni všichni jsem se
napracoval.” Pod pojmem oni si můžeme
představit všechny soudobé apoštoly.
V tomto má Pavel pravdu a klidně mohl říct
oni všichni dohromady. Každopádně nepíše
to, aby se chlubil. To, oč mu především jde,
je milost. Tak velká milost se mu dostala.

Na cestě do Damašku dostal druhou
šanci, poděkoval Bohu tím, že mu začal
hned sloužit, šířil evangelium. “Milostí Boží
jsem to, co jsem…” To je jeho svědectví
a vyznání zároveň.
Stejně vyznáváme všichni. Věřící člověk
ví, že vším, čím je, je Boží milostí. Za život,
za práci, za blízké, za domov, za úrodu na
poli, v rodině a všude v životě, kde sklízíme
dobré dary, jsme vděční Pánu Bohu.
On o nás pečuje, zahrnuje nás milostí.
Ví, kde se nám nedaří a dává nám sílu
bojovat.
Zveme k díkůvzdání všechny, kteří
vnímají hojnost Boží milosti.
Leonardo Teca, farář

Slovo kurátora
Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé,
prvního září 2015 nastoupil do
kladenského farního sboru ČCE nový
farář – Leonardo Teca. Zvolili jsme si
ho při volebním sborovém shromáždění
31. května 2015.
Máme tedy před sebou novou etapu
života sboru, která s sebou přinese jistě
některé změny, ale i nové výzvy.
V průběhu prázdnin také proběhla
rekonstrukce
farářského
bytu
a modlitebny, výměna starého kotle za
nový. V současnosti ještě čekáme na
nové oplocení, vrata a rekonstrukci
venkovního prostoru, kde stála garáž.
I to jsou nové věci, které přináší nové
svěží ovzduší do našeho společenství.
A tak přijměte touto cestou naše
pozvání: přijďte se podívat na to, co je
nového. Přijďte poznat nového faráře
a budeme rádi, když při té příležitosti
přinesete i vaše podněty a návrhy pro
naší novou etapu. Vždyť i ta nová etapa
je naše společná.
Za starší sboru Zdeněk Turek
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Sestry a bratři, milí přátelé, zveme Vás
srdečně do shromáždění našeho sboru:
Neděle 27. září 2015
9.00 hod. Bohoslužby (Leonardo Teca
+ Zdeněk Turek)
15.00 hod. Slavnostní instalace bratra
faráře Leonarda Tecy do funkce
kladenského faráře ČCE
Neděle 4. října 2015
9.00 hod. Bohoslužby s vysluhováním
Večeře Páně (Leonardo Teca)
Neděle 11. října 2015
9.00 hod. Bohoslužby (Leonardo Teca)
Neděle 18. října 2015
9.00 hod. Bohoslužby „Díkůvzdání“
s vysluhováním Večeře Páně
(Leonardo Teca)
Neděle 25. října
9.00 hod. Bohoslužby (Leonardo Teca)
Den a čas biblických hodin a náboženství
dětí:
bude upřesněno později, nyní je vše teprve
v jednání.

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

Velké poděkování
Od začátku července proběhly velké opravy na
faře. V prvním patře se udělala nová koupelna,
kuchyň dostala novou linku, snížily se stropy.
K tomu si sbor pořídil nový kotel, což povede ke
snížení nákladů na topení. Radiátory topení
jsou nově natřeny. Celý byt je nově
vymalovaný.
Když srovnám stav fary z mé návštěvy
z 10. května a stav z 26. července, kdy práce
už počaly, je to velký skok. Bylo znát velké
nasazení a rychlý postup. I když se později
vyskytlo malé zdržení hlavně ze strany
dodavatelů, a některé opravy tím nabraly trochu
zpoždění, vcelku je obdivuhodné, jak rychle se
postupovalo.
Od začátku jsem to sledoval jen jedním
okem, teď už oběma, ale pořád toho vím málo.
Přesto vím jistě, že na tom pracovalo mnoho
lidí, kteří vynaložili velké úsilí organizační
i pracovní, a mnozí zároveň přispěli nemalými
finančními částkami, aby se sbor nemusel více
zadlužit. Všem patří velké díky za ochotu
a obětavost.
Samostatná kapitola je sborový sál
- modlitebna. Prasklá vodovodní hadička
v příslušenství nečekaně přidala všem práci
navíc a nutila sbor k neplánovaným pracem
a k finančním výdajům. Díky Bohu za všechny,
kteří kolem toho pracují, aby modlitebna
v nejbližší době byla zase použitelná.
Nutno také říct, že sbor dostal darem
nový počítač, aby farář mohl pracovat.
Ve sborové kuchyni čeká na rozbalení
a zprovoznění nová myčka. I za tyto dary
vyjadřuji svou velkou vděčnost.
Je dobře vědět, že kladenský sbor má
obětavé, ochotné a schopné lidi, kteří v pravé
chvíli poskytují pomoc podle svých možností.
Milosrdný Bůh kéž dá všem svoje požehnání.
Leonardo Teca

