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V onen den svému synovi oznámíš:
„To je pro to, co mi prokázal Hospodin,
když jsem vycházel z Egypta“. A budeš to
mít jako znamení na své ruce a jako
připomínku mezi svýma očima, aby v tvých
ústech zůstal Hospodinův zákon, neboť
pevnou rukou tě vyvedl Hospodin z Egypta.
Budeš dbát na toto nařízení ve stanovený
čas rok co rok.
(Exodus 13, 8 - 10)

Záměrně jsem vybral pro toto zamýšlení text
připomínající svátek vykoupení Božího lidu z Egypta.
Jen dva týdny po sborovém shromáždění budou
Velikonoce. Připomeneme si jeden z pilířů nejen našeho
evangelictví, ale celého křesťanství.
“V onen den svému synu oznámíš.” Je to typický příklad
autentické biblické tradice, která trvá léta. Traduje se
z generace na generaci. Má to být východiskem všech
naších tradic, a základem toho, oč nám v církvi jde.

obdobím hledání finanční rovnováhy v souvislosti
s probíhající odlukou církví od státu. I když si to
nepřipouštíme, je tady určitá nervozita a strach z nejisté
budoucnosti. Ovlivňuje to naše myšlení, které se
postupně mění. Stačí číst zápisy ze sborových
shromáždění, konventů a synodů z devadesátých let
a z prvních let nového tisíciletí, a srovnat je se zápisy
z posledních let, a bude nám jasné, jak se dřívější témata
trochu liší od těch současných.

Věříme, že Bůh, který vykoupil naše praotce víry
z otroctví, vykoupil i nás z moci hříchů. Vyvedl nás
z otroctví a dal nám nový život. Tato základní křesťanská
tradice je určená k předání všem lidem. Proto tímto
dopisem nechceme pozvat jen na sborové shromáždění,
ale zveme každého také na velikonoční bohoslužby, které
budou ve dnech 25. a 27. března. “Budeš dbát na toto
nařízení ve stanovený čas rok co rok.” Takhle zní pozvání
ke každoroční oslavě Velikonoc, která navazuje na
starozákonní tradici vykoupení z egyptského otroctví.

Dnes nás více zajímá mj. to, kolik nás je, a kolik ze
statistických členů sboru je skutečně aktivních. Osud
“kartotékových” členů našich sborů nás dříve moc
nezajímal, dnes je vnímáme spíš jako zátěž. V kontextu
nové situace je to pochopitelné, ovšem neměli bychom
zapomínat na to, proč tady jsme. Převaha “kartotékových”
členů nad aktivními členy je vizitkou tradice lidové církve,
kterou svým způsobem jsme. Chceme-li na tom něco
měnit, měli bychom začít od základu, od té tradice. Ale je
také otázkou, zda naše církev dokáže být jiná, než lidová.

Podobné nařízení máme v církevních řádech,
abychom rok co rok ve stanovený čas konali výroční
shromáždění pro rekapitulaci sborového života za
uplynulý rok. Ten stanovený čas je měsíc březen.

K samovolným změnám může dojít, pokud církev
bude misijně aktivnější, otevřenější a vstřícnější
k příchozím, kteří by v naší církvi hledali duchovní zázemí.
Domnívám se, že se naše církev musí rozhodnout, zda
chce být jen tradiční, nebo také misijní. Mám dojem, že
máme potíže být obojí. Tradice, jak napovídá to slovo, je
v kontextu naší církve skoro dědičná. Proto můžeme
těžko chtít, aby ji příchozí měli v sobě. Co můžeme chtít,
je najít větší rovnováhu, vyváženost mezi plodem tradice
a plodem misie. Říkám větší, protože určitá rovnováha
přece jen existuje. V naších sborech máme členy, kteří
nemají letitou evangelickou tradici, nýbrž přišli odjinud
a umíme ve víře žít vedle sebe. Konkrétně v našem
kladenském sboru se to týká i kurátora a faráře, kteří
nejsou z tradičního církevního prostředí.

Staršovstvo pro tento rok svolává výroční sborové
shromáždění pro náš kladenský sbor na neděli
13. března. Uskuteční se jako obvykle v rámci
bohoslužeb, které začnou v 9.00. Je to důležitá událost.
Připomeneme si, co podstatného se odehrálo v našem
sboru v roce 2015. Důležitost letošního shromáždění je
znásobená skutečností, že budeme volit nové
staršovstvo. Je to volba sester a bratří, kteří budou
v součinnosti s farářem zodpovídat za chod sboru na
dalších šest let. Proto si myslím, že je důležité, aby účast
byla hojná a aby každý, komu není lhostejné, jak náš sbor
bude dále fungovat, přijal tento úkol ovlivnit svým hlasem
složení staršovstva zodpovědně.
Samotné ohlédnutí za uplynulý rok má také velký
význam. Minulost nás minimálně inspiruje a také poučuje.
Čerpáme zkušenosti z toho, co se povedlo, co můžeme
uchovat nebo ještě zlepšit do budoucna. A to, co se
nepovedlo, má také svůj přínos. Jak se říká, chybami se
učíme. Vedle toho se dějí i věci, které jsme neplánovali
a nečekali. Ty nás dokážou připravit o čas, prostředky
a energii na věci plánované. Proto je vždy důležité být
ostražití a odhodlaní.
Ve všech případech nesmíme ztrácet naději
a nesmíme malomyslnět. Naše církev prochází nelehkým

Rovnováha musí vycházet z Písma svatého. Od
příchozích se očekává prohloubení znalostí tradičních
pilířů českého evangelictví, a od “domácích” se čeká
pochopení a přijetí netradičního evangelíka. Vše se má dít
v duchu evangelia, které je nad tradicemi - především
mimobiblickými - a nad jakýmkoli projevem netradiční
zbožnosti.
Bohoslužby, biblické hodiny a jiné příležitosti
k setkávání, kdy spolu trávíme čas, jsou místem, kde
může docházet k sblížení všech členů sboru. Biblická
velikonoční tradice je východiskem pro nás všechny.
Kristus, který se za nás všechny obětoval, nás vede
k jednotě.
Leonardo Teca, farář

Radostné prožití Velikonoc
Vám přeje
za sbor ČCE v Kladně
staršovstvo sboru a farář
____________________________
Pravidelná shromáždění 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
čtvrtek
17.00
Biblická hodina děti:
pátek
15.00
Konfirmační přípravy: pátek
16.00
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
evangelické v Kladně
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, přátelé v Kristu,
součástí tohoto sborového dopisu je
také program našeho sboru pro měsíc
březen. Pochopitelně jste zváni na všechny
aktivity, bohoslužby i biblické hodiny. Přesto
bych chtěl zvýraznit dvě věci.
V neděli 13. března se bude konat
Výroční sborové shromáždění, které bude
i shromážděním volebním. Pokud můžete,
přijďte spolu s námi zrekapitulovat uplynulý
rok, který byl rokem velice pestrým a plným
změn.
Sborové shromáždění je nejvyšším
orgánem sboru, a každý člen zde může říci
svůj názor, přinést nové podněty a také
navrhovat, co by se mělo zlepšit či změnit.
To, na čem se usnese sborové
shromáždění, má nejvyšší váhu. Navíc se
bude volit nové staršovstvo na období
dalších šesti let. Je to docela dlouhá doba.
A tak vás vyzývám, abyste tuto příležitost
nezmeškali a vzali ji zodpovědně do svých
rukou.
V měsíčním programu se objevila nová
aktivita sboru, kterou vede náš farář
Leonardo Teca. Jedná se o biblickou
hodinu pro dospělé, která se koná každý
čtvrtek od 17.00 hodin. Přestože je určená
dospělým, má ve svých začátcích spíše
katechetický charakter. Proto je možné
pozvat i někoho, kdo třeba o křesťanství,
víře a Bohu moc neví, ale chtěl by se
dozvědět víc.
Zdeněk Turek – kurátor sboru

Sestry a bratři, milí přátelé, zveme Vás
srdečně do shromáždění našeho sboru:
Pátek 4.3. od 16.00 hodin: Ekumenické
setkání v rámci „Světového dne modliteb“
datum
Kazatel
6.3.2016
4.neděle postní
Zdeněk Turek a host Ernst Uhl
Vysluhování Svaté večeře Páně
+ poslední setkání starého
staršovstva po bohoslužbách
13.3.2016
5.neděle postní
Leonardo Teca
+ Výroční sborové shromáždění
s volbou nového staršovstva
20.3.2016
Neděle Květná
Leonardo Teca
+ první setkání nově zvoleného
staršovstva po bohoslužbách
25.3.2016
Velký pátek
Zdeněk Turek
pátek od
15.00 hod.
27.3.2016
Velikonoční neděle – Boží hod
velikonoční
Leonardo Teca
Vysluhování Svaté večeře Páně

