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„Sláva na výsostech Bohu a na zemi 
pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má 
zalíbení“.             Lukáš 2,14 

      
 
   „V tom se ukázala Boží láska k nám, 
že Bůh poslal na svět svého jediného 
syna, abychom skrze něho měli život.“ 
                           První list Janův 4, 9 
 

 

 

“Hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro 
všechen lid.”               (Lukáš 2, 10) 

    Přátelé, sestry a bratři v Kristu, pomalu a jistě 
vstupujeme do doby adventu, to znamená, že 
Vánoce jsou opět za dveřmi. Zase. A jako každý rok, 
někdo se stresuje, někdo se raduje, a jiní to prožívají 
rozpolceně, radují a stresují se. Jak je to s námi? 
Jak je to s tebou, příteli, sestro, bratře? Vnímáš, že 
se ti připomíná, jaký dar se ti dostal z nebe? Nebo 
více vnímáš to, že ty musíš honem někomu kupovat 
dárky? Že musíš trumfnout kamarádku nebo 
sousedku a upéct více druhů cukroví? 

    Možná by to chtělo přestat Vánoce slavit. Neslavit 
je, ale prožívat. Prožívat příjemný pocit, že se nám 
někdo narodil, příjemný pocit, že na nás někdo 
myslí. Myslí více než my na Něho. Co si budeme 
povídat, my myslíme spíš více na své pozemské 
věci, než na toho, kdo nám umožnil na zemi pobývat 
a využívat všech jejich, vlastně Jeho krásných darů. 

    “Hle, zvěstuji vám velkou radost, která bude pro 
všechen lid. Dnes se vám narodil spasitel, Kristus 
Pán1” To by měl být vrcholný moment liturgie 
prožívání Vánoc v rodině kolem stolu nebo i kolem 
stromečku, když už jinak nedáme. Po večeři, při 
které jsme v očekávání ne toho, co nám neexistující 
Ježíšek nadělil, ale onoho vrcholného momentu, 
přečte hlava, nebo chceme-li “krk” rodiny zmíněný 
citát a všichni propuknou v radost, objímají se. 
Popřejeme si, aby Ježíš byl k nám štědrý do dalších 
Vánoc, aby Bůh na nás myslel, i v době, kdy my na 
Něho zapomínáme. Říkáme si, jak se máme rádi,    
a jak jsme rádi, že se máme rádi. 

    Po této chvíli radosti, zakončené třeba nějakým 
chvalozpěvem jako např. „Hosana Bohu na nebi“ 
(Svítá 74), se teprve podíváme na to, co jsme si 
nadělili pod stromečkem a nemusíme drze připisovat 
Ježíškovi, že nám to nadělil on. Přiznejme si 
upřímně, že jsme si dali dárky sami, z lásky,            
a z radosti, jako znamení toho, že přece jen i my lidé 
dokážeme na sebe myslet a že to mnohdy 
vyjadřujeme takto materiálně. Na tom nic špatného 
není, nemusíme se za to stydět, ale pamatujme, že 
nás Ježíš obdarovává jinak, požehnáním, ale               
i proměnou mojí tiché rozladěnosti z netrefeného 
daru v radost. Uvědomuji si, že mě dárce nechtěl 
rozladit, nýbrž potěšit. Bůh mi dá, abych mu to 
nevyčítal, abych pochopil, že to myslel dobře           

a upřímně. Trefil vedle, ale příště třeba trefí nad mé 
očekávání. 

    Narodil se nám spasitel, radujeme se. Vše ostatní 
jde stranou, je druhotné. Hlavní dar máme všichni 
stejný: “zvěstuji vám radost, která bude pro všechen 
lid”. Nikdo není vynechán, žádný není opomenut. 
No, není toto skutečný důvod k radosti a k oslavě? 
Toto není alternativní oslava Vánoc, nejsou to 
Vánoce trochu jinak, ale jsou to ty pravé. Takové 
vám, milí přátelé, sestry a bratři, přeji.  

    A aby vánoční oslava (liturgie) v rodině byla         
o něco bohatší, po rozbalení dárků si můžeme pustit 
nebo spolu zazpívat píseň “Čas radosti veselosti”, 
“Tichá noc”. Můžeme zpívat, tančit a radostně 
kroužit kolem stromečku. Potom se chytneme za 
ruce, pomodlíme se “Otčenáš”, a ti nejmenší mohou 
do postele, natěšení tím, co dostali od rodičů, 
prarodičů atd. 

    Kéž se takto slaví Vánoce “po všecky dny až do 
skonání tohoto věku”. Neměňme pořád pravidla hry. 
Je paradoxem, že domácnosti, které neuznávají 
historického Ježíše, vsouvají dětem fiktivního 
Ježíška.  

    Přeji vám méně stresující advent a pravé 
radostné Vánoce. 

               Leonardo Teca, evangelický farář, Kladno 

 

 

 



Požehnané vánoční svátky, 
milost a pokoj 

od narozeného Spasitele 
a radostnou důvěru v Boží lásku              

i pomoc do všech dnů  
nového roku 2018 

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       15.00         

 Biblická hodina děti:      pátek       15.00 
 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 

Sté výročí založení naší církve je za dveřmi 

    Příští rok ČCE dovrší 100 let své existence. Obě 
její hlavní tradice, tedy reformovaná a luterská 
existují už déle, ale až 17. 12. 1918 se spojily          
a vytvořily společenství, které si začalo říkat 
Českobratrská církev evangelická, stručně 
„evangelická církev“. Příprava celocírkevních oslav 
je v plném proudu, známe už hlavní termíny a místa, 
bude se dolaďovat program. 

    Ani my na Kladně nechceme zůstat pozadu. Už 
chystáme oslavy a bohatý program na celý příští 
rok. Jestli dostaneme grant, mnoho programů nám 
připomene to, co jsme zažili už letos, koncerty, 
přednášky, sborové dny. Věřím, že v příštím roce to 
bude slavnostnější. Nemyslím to tak, že by samotné 
události byly pompéznější, ale bude to i tím, jak 
doufám, že to budeme prožívat intenzivněji              
a zapojíme se hojně, aby to bylo dílo nás všech. 

    Není náhoda, že 100 let vzniku slaví také 
Československo. Vznik státu připravil půdu, aby se 
čeští Reformovaní a Luteráni spojili pod jednou 
střechou. Proto součástí oslav bude ekumenická 
bohoslužba Vděčnosti za domov, která se uskuteční 
zřejmě v říjnu 2018. Jelikož i město Kladno bude 
slavit, přijali jsme jeho výzvu ke spolupráci. Město 
kromě mnoho jiného připraví námi navrženou 
bojovku, půjčí nám prostory pro výstavu “ČCE          
v proměnách času”, přispěje nám aspoň na jeden 
koncert a pomůže nám s osvětou, aby byla 
informována široká veřejnost, kterou zveme stejně 
jako ekuménu k účasti, neboť “radujte se                  
s radujícími”. 

    Ke konci listopadu 2018 bychom chtěli pořádat 
slavnostní “jubilejní” bohoslužbu spojenou se 
sborovým dnem a s přítomností hostů z naší církve, 
ekumény a města. Jak bylo zmíněno výše, už 
známe termíny a místa celocírkevních oslav. Pro 
širokou veřejnost se tak stane ve dnech 28. - 30. 
září 2018 v Pardubicích. Pro zvané hosty se 
uspořádá slavnost v neděli, 16. prosince 2018           
v Praze, jen den před skutečným stým výročím 
založení naší církve. 

    To znamená, jak mě správně upozornily některé 
matematičtější hlavy, že už letos od 18. prosince 
vstupujeme do stého roku ČCE. Už naše nejbližší 
Vánoce budou sté, stejně tak Velikonoce, 
svatodušní svátky, léto 2018, prostě všechno do   

17. prosince 2018 bude sté. Takže máme před 
sebou jubilejní stý rok ČCE. Važme si, že jsme se 
toho dožili. Někdy to vypadá jako privilegium, být     
u takové významné kulatiny. Až budeme znát 
program a podrobnější informace chystaných 
celocírkevních oslav, předáme je zájemcům. 

     Časem zveřejníme i kompletní kladenský 
program, který budeme minimálně v průběhu jara 
roku 2018 doplňovat a upřesňovat. Více informací 
získáte také na našich stránkách: www.e-kostel.cz, 
www.kladno.evangnet.cz.  S případnými otázkami 
nebo nápady a nabídkou spolupráce se můžete 
obrátit na staršovstvo: kladno@evangnet.cz, nebo 
na faráře: leonardo.teca@evangnet.cz. Tomu 
můžete i zavolat na číslo 312 247 442. Nebojte se, 
že vás farář neuslyší, když nesedí v kanceláři. Je to 
velmi “mobilizovaná” pevná linka. 

                                                  Leonardo Teca, farář 

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

datum Kazatel/ka 
3.12.2017 1. neděle adventní 

Leonardo Teca 
Vysluhování Svaté večeře Páně 

10.12.2017 2. neděle adventní  
Leonardo Teca 
+ schůze staršovstva 

17.12.2017 3. neděle adventní  
Děti a Leonardo Teca  

24.12.2017 4. neděle adventní – Štědrý den  
Leonardo Teca 

25.12.2017 
pondělí 

Hod Boží vánoční  
začátek v 9.00  
Zdeněk Turek + Leonardo Teca  
Vysluhování Svaté večeře Páně 

31.12.2017 1. neděle po narození Páně 
Zdeněk Turek 

1.1.2018 
pondělí 

Nový rok (svátek jména Ježíš) 
Leonardo Teca 
Vysluhování Svaté večeře Páně 

 
Adventní trhy v Kladně – náměstí starosty Pavla  
V týdnu od pátku 1.12. do 8.12. 2017 tam můžete 
navštívit také náš prodejní a informační stánek 
s prodejem výrobků z Diakonie a Fair trade. 


