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„Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo 
světlo.  Hle,  temnota  přikrývá  zemi, 
soumrak  národy,  ale nad  tebou vzejde 
Hospodin  a ukáže se nad  tebou  jeho 
sláva.“                            Izajáš 60, 1-2 
 
„Anděl jim řekl: 
Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, 
která bude pro všechen lid. Dnes se vám 
narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě 
Davidově.“             Lukáš 2, 10-11 
 

“Všech pokolení od Abrahama do Davida bylo 
tedy čtrnáct, od Davida po babylónské zajetí 
čtrnáct a od babylónského zajetí až po Krista 
čtrnáct.”  
                                                    Matouš 1, 17 
Milí sourozenci v Kristu,  

     tak dlouho Bůh připravoval svět na příchod 
Mesiáše, až jsme se jednou dočkali. Týká se to 
každého pokolení. Také my díky naší víře                 
v prvorozeného Syna našeho nebeského Otce se 
můžeme spolu radovat z tohoto krásného daru          
z výsosti. Můžeme spolu prožívat advent a těšit se 
na Vánoce, kdy si připomeneme dva tisíce let starou 
událost, která poznamenala a poznamenává 
všechna pokolení. 

     Jak poznamenává nás? Kdo je Ježíš pro toto 
pokolení? Naši přípravu na Vánoce vnímáme jako 
krátkou a hektickou. Ale naše hektičnost má příčinu 
spíš v nepochopení podstaty adventu a Vánoc 
samotných. Zdá se mi, že i my věřící mnohdy jdeme 
plně s davem, který Vánoce komercializuje. Ježíš 
jaksi mizí z popředí našeho adventního očekávání. 

     Kolik pokolení trvalo, než Bůh Otec usoudil, že už 
dozrál čas, kdy může poslat svého Syna na svět? Na 
tuto otázku nám odpovídá Matouš. Třikrát čtrnáct 
pokolení od Abrahama přes Davida až ke dnům 
Josefa a Marie. Kolik pokolení potrvá, než odložíme 
Ježíška a začneme hledat skutečného Ježíše? Ten 
se nenachází v obchodních centrech, nenaděluje 
nikomu nic pod stromeček, nepřichází potají. 
Betlémská hvězda v tmavé noci jasně zazářila těm, 
komu byl Spasitel určen. 

     Pán Ježíš nechce s námi hrát tajemnou hru na 
schovávanou, kdy v temnotě zazní tajemný zvuk 
zvonku a po rozsvícení “hle, stromeček plný darů       
a Ježíšek nikde”. Zmizel dříve, než ho mohl kdokoliv 
spatřit. Ale proč? Vždyť tím největším darem je 
samotný Ježíš, proč ho necháváme tak lacině 
zmizet? 

     Ve skutečnosti tajemnou hru na schovávanou 
hrajeme my s Ježíšem a ne on s námi. Hrajeme tak, 
že se před Ježíšem schováváme a do domu ho ani 
nepouštíme. Škoda, mohli bychom poznat skutečnou 
radost času vánočního, kdy není důležité to, kolik 
darů dostaneme a rozdáme, ale jak se na sebe 
radostně díváme a smějeme, protože jsme 

zmocnění Boží láskou a pokojem. Láska a pokoj, to 
je ten skutečný dar, který Ježíš přináší. Zbytek je jen 
přídavkem, jako když sám Pán Ježíš říká, abychom 
především hledali Boží království a jeho 
spravedlnost, a vše ostatní nám bude přidáno. 

     Bůh od Abrahama, podle Lukášova evangelia 
dokonce od Adama, připravoval svět na narození 
Krista. A sám Kristus od svého příchodu na svět 
neúnavně zve každého, aby se obrátil k Němu          
a přijal dar milosti a spásy. 

     Přeji všem, abychom se v té naší hektičnosti 
uměli čas od času zastavit, abychom přemýšleli nad 
skutečným významem adventu a Vánoc. 

     “Ó ty radostný čase vánoční…” zastav se u nás, 
zastav nás, ať si tě užijeme. 

             Leonardo Teca, farář farního sboru v Kladně 

 

 



 
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 2016 
Vám přeje 

za sbor ČCE v Kladn ě  
staršovstvo sboru a fará ř 

 ____________________________ 
  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:              středa       14.00 

 Vyučování náboženství: pátek       14:00 

 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 Českobratrské církve   
  evangeliclé v Kladn ě           

Ul. Gen Klapálka 37/1394,  
272 01 Kladno 
IČO: 464 168 54, Účet: 256069562/0300 
E-mail: kladno@evangnet.cz  
Farář sboru Leonardo Teca 
              telefon  312 247 442 
              e-mail: motema@seznam.cz 
Kurátor sboru: Zdeněk Turek 
              telefon  602 139 808 
              e-mail: zdenek.turek@centrum.cz 

 
     Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé, 
dostává se vám do rukou v tomto roce poslední 
sborový dopis farního sboru ČCE v Kladně, kde 
si můžete přečíst jak úvahu našeho faráře, tak   
i nahlédnout do pestrého programu pro letošní 
období adventu, Vánoc i přechodu do nového 
kalendářního roku. Na všechny akce jste 
srdečně zváni vy, vaši přátelé i celá veřejnost.  
     Zároveň bych vás chtěl předběžně pozvat      
i na březnové Výroční sborové shromáždění 
(13.3.2016), kde budeme volit nové 
staršovstvo. Budeme rádi jednak za vaše 
návrhy kandidátů, a jednak za vaší účast          
a podporu.  
     Také bych chtěl připomenout, pokud ještě 
nemáte v tomto roce zaplacený salár, je možné 
tak učinit jak osobně při vaší návštěvě sboru 
přímo naší pokladní, nebo i převodem na 
sborový účet. I když se celocírkevně doporučují 
odvádět na salár dvě procenta z příjmů, 
necháváme výši vašeho daru jen a jen na vás.  
     A když jsme u těch peněz, připomínám také, 
že stále probíhá účelová sbírka na již 
provedené opravy a rekonstrukce farářského 
bytu a některých sborových prostor. Našla se 
již celá řada obětavých dárců, kteří přispěli jak 
při práci, tak i finančně. Těm všem patří 
upřímné poděkování jak ze strany staršovstva, 
tak i faráře. Ovšem dluh, do kterého jsme se 
dostali, bohužel není stále vyrovnán, a tak vás 
prosím, budete-li chtít a vaše finanční situace 
vám to dovoluje, přispějte i do této sbírky. 
Budeme rádi za každý příspěvek, kterým 
vyjádříte jak touhu pomoci, tak i podporu.  
     Pokud jste ještě neviděli, co všechno se 
opravilo a zrekonstruovalo, přijďte se podívat. 
Jsou to jistě příjemné změny, které podpoří       
i nový čerstvý vzduch, který zavítal do našeho 
sboru s novým farářem Leonardem Tecou,        
i novými podněty a plány do budoucna.  

                          Za starší sboru Zdeněk Turek 

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

datum Kazatel/ka 
  6.12.2015 2. neděle adventní 

Leonardo Teca 
Vysluhování Svaté ve čeře Páně 

13.12.2015 3. neděle adventní  
Leonardo Teca 
+ schůze staršovstva 

20.12.2015 4. neděle adventní  
Leonardo Teca + Zdeněk Turek 
Divadelní hra –  
„P říběh Vánočního nebe“ 

24.12.2015 Čtvrtek  – Štědrý den  
– začátek ve 14.30  
Zdeněk Turek + Leonardo Teca 

25.12.2015 Pátek – Boží hod váno ční  
– začátek v 9.00  
Leonardo Teca  
Vysluhování Svaté ve čeře Páně 

27.12.2015 1. neděle po narození Páně 
Leonardo Teca 

  1.1.2016 Pátek – Nový rok  
– začátek v 9.00  
Zdeněk Turek + Leonardo Teca 
Vysluhování Svaté ve čeře Páně 

  3.1.2016 2. neděle po narození Páně 
Leonardo Teca + Zdeněk Turek 
Vysluhování Svaté ve čeře Páně 

 

V prosinci budou v našem kostele dva 
předváno ční koncerty: 

4.12.2015 (pátek ) v 18:00 NSANGO MALAMU  
    hudební skupina Vás zve na adventní    
    koncert a povídání o afrických Vánocích 
 
21.12.2015 (pond ělí) v 18:00 pořádá adventní  
    koncert soubor CANTABILE  (dříve ČSA)  


