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  Setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když  

  viděli zemětřesení a všechno, co se dálo, 

  velmi se zděsili a řekli: „On byl opravdu  

  Boží Syn!“  

Matouš 27, 54 
                                         

 

   Uf, konečně. Trvalo to, ale přece jen. I voják, 
dokonce ne obyčejný voják, ale setník velící stovce 
vojáků musel změknout a uznat, že umírající Ježíš 
je opravdu Boží Syn. A to ještě netuší, že to nejlepší 
teprve přijde. Že novodobé Velikonoce jsou teprve 
na začátku a to, co definitivně povede ke zrodu        
a potvrzení naší křesťanské víry, nastane až třetí 
den od pátečního zemětřesení. 

Ale nechci předbíhat, koneckonců mě vždy 
oslovuje jakékoliv vyznání víry, ke kterému došlo 
před Ježíšovým vzkříšením. Ježíš nepotřeboval 
porazit smrt, aby nás lidi přesvědčil o svém 
mesiášství, o své moci a velké lásce, kterou v sobě 
má. Jeho rozhodnutí přijmout kříž a nebát se ho, 
projít ponížením a necouvnout, mě oslovuje              
a zavazuje. 

Co mám dělat, abys mi uvěřil? Jak to mám 
říct, abys to pochopil? Abys tomu rozuměl? Aby tě to 
oslovilo? Někdy zoufáme, když chceme druhé          
o něčem přesvědčit, že jsme tam opravdu byli, že 
jsme to opravdu zažili, že jsme to opravdu viděli, že 
všechno je opravdu jinak, než to zní. Někdy slova 
nestačí. Chceme vidět, chceme znamení, zážitek, 
něco, co nás nechá „paf“. A Bůh nám dává znamení. 
Ježíš toho konal a řekl hodně, ale mnozí uvěřili, až 
když něco zažili. 

Setník nepřišel s Ježíšem diskutovat, ani 
nepřišel pozorovat, co se to na Golgotě děje. Byl na 
Golgotu vyslán jako voják s rozkazem, aby střežil 
Ježíše. Jako představitel cizí moci zřejmě měl jiného 
boha. Ježíš a jeho osud mu byl ukradený, ale5 
když uviděl zemětřesení a všechno, co se dálo, 

velmi se zděsil, on a jeho kumpáni. Zažili něco, co 
pro ně bylo znamením. Zemětřesení se stává,           
a přináší děs. Ale takové zemětřesení - přesně ve 
chvíli skonání Ježíše – o něčem vypovídá.  
Je znamením. Kdepak zákoníci a jiní znalci Písma, 
to setník přináší výklad tohoto znamení: „On byl 

opravdu Boží Syn.“ 

Bůh k nám lidem mluví mnoha řečmi, i řečmi 
přírody. Když slova nestačí, může nás oslovit 

znamení. Přemýšlej, milá sestro, milý bratře, příteli 
Bohem milovaný, jaké znamení Ti Bůh dává? 
Vzpomínej, máš nějaký zážitek, o němž můžeš říct, 
že je to znamení od Pána Boha? Že tě tím Bůh 
oslovil a něco ti sdělil? Bůh nás neoslovuje jenom 
slovy Písma svatého, ani kázaným slovem. Může 
nás oslovit i událostmi, které nás otřásají, takovým 
zemětřesením v osobním životě, v práci, v rodině,  
ve společnosti. 

Boží láska, kterou Ježíš ztělesňuje, přináší    
i zemětřesení, hromy, blesky. Otřásá námi, abychom 
se probrali z nicnedělání, abychom se vzpamatovali 
z nenávisti, pohrdání se druhými i životním 
prostředím, a ze všelijakých negativistických 
nutkání. Boží láska vysvobozuje, nabízí kříž, na 
němž můžeme ukřižovat své staré já, abychom se 
zrodili jako nové stvoření omilostněni Ježíšem. 

Vyznávající setník měl bázeň před 
Hospodinem, spíš něž zděšení. Velikonoční příběh 
nás zve k bázni před Bohem, a k vyznání: Ježíš je 
opravdu Boží Syn. 

Přeji inspirativní prožívání velikonočních 
svátků plných příjemných zážitků obohacujících náš 
duchovní život. 

                                                 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 Kladno 
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 

 
 

 

Aktivní člen, nebo jen pasivní konzument? 
 

Milí přátelé v Kristu,  

     v březnu jsme na výročním sborovém 
shromáždění zhodnotili loňský rok, zatím co nám už 
dávno plyne ten letošní.  

     Každou neděli se setkáváme na bohoslužbách, 
v týdnu jsou nabídnuty pravidelné biblické hodiny 
seniorům, dospělým i dětem. S jarem přichází 
největší křesťanský svátek Velikonoce, v květnu nás 
čeká konfirmace čtyř mládežníků.  

     V rámci projektu „Pro Kladno“ probíhají zajímavé 
přednášky se zajímavými hosty a koncerty, 
připravuje se program pro noc kostelů a mnoho 
dalšího, co se týká nejbližšího období.  

     Ano, a všichni, kdo mají zájem, jsou vždy zváni! 
Farář i staršovstvo se snaží, aby nabídka života 
našeho sboru byla pestrá, stálá a sborotvorná. Je to 
vždy radost, když aktivity sboru jsou ku prospěchu 
všem a zároveň životodárnou inspirací, radostí         
i pomocí nejen v růstu ve víře, touze hledání smyslu 
života a naplnění našeho společného i osobního 
křesťanství. A bylo by jistě smutné, kdyby se to 
všechno stalo jen prázdnou splněnou čárkou našich 
statistik, až budeme opět rekapitulovat ten rok 
letošní.  

     A proto neváhejte i vy už nyní, kdy si užíváme 
všech těch pravidelných i mimořádných sborových 
aktivit, přemýšlejte o tom, co vám to dává, jak vás to 
naplňuje a stejně tak neváhejte podělit se s vašimi 
pocity, zkušenostmi a postřehy třeba s farářem nebo 
kurátorem či jiným starším sboru, kterému 
důvěřujete. Je to pro nás velice důležité, abychom 
svou práci mohli dělat co nejvíce efektivně                
a smysluplně, což je podstatné pro nás, pro vás ale  
i pro ty, kteří třeba jen náhodně do našeho sboru 
přijdou či zabloudí.  

     I takovou maličkostí se z vás náhle může stát 
aktivní člen a ne jen pasivní konzument5 

                   Zdeněk Turek, kurátor sboru 

 

 

Sestry a bratři, milí přátelé, zveme Vás 
srdečně do shromáždění našeho sboru: 

 
V neděli 28.5.2017 se při bohoslužbách 
bude konat konfirmace. 
 

 

datum Kazatel 
14.4.2017 Velký pátek od 15.00 hod. 

Leonardo Teca + Zdeněk 
Turek 
Vysluhování Svaté večeře 
Páně 

16.4.2017 Neděle  
Hod slavný velikonoční 
Zdeněk Turek + Leonardo 
Teca 
Vysluhování Svaté večeře 
Páně 

23.4.2017 Neděle provodní 
(Quasimodogeniti) 
Leonardo Teca 

30.4.2017  2.neděle po velikonocích 
(Misericordias Domini) 
Leonardo Teca 


