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   ročník 19/číslo 941 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY    
  

Dopoledne . 

9,3o hodin 
Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   
Vede Zuzana Klímová 

Téma úkolu: „Sedm pečetí“ 
 společná píseň č.204 „Neboj se, a věř“ 

modlitba  
studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
sbírka sobotní školy pro potřeby evangelizace 

 společná píseň č.39 „Pojď, chceme zpívat s radostí“ 
 modlitba  
 

10,3o – 10,45 hodin  
  Přestávka 

 

10,45 hodin  
Dopolední pobožnost vede Robert Heczko 
společná píseň č.25 „Pán Ježíš, Přítel můj“ (v sedě)  
Sborová oznámení 
společná píseň č.277 „Žalm chvály“ 
modlitba 
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
Příběh pro děti – Barbora Loudová 
Sborová píseň – „Již pojďme vzdát chválu“ – Smíchovský pěvecký sbor  
Čtení z Bible –  Žalm 121 – Samuel Kralovič 
tichá modlitba  
Kázání z Božího slova – Josef Cepl 

 Téma: „Kde hledat pomoc?“ 
 
chvíle ke ztišení – píseň – Nikola Turoňová 

 společná píseň č.34 „Věrný a stálý jsi " 
 modlitba 
 závěrečná píseň č.283 „Pane, dej nám požehnání“ 
 
 
 
 
 

 

 

                    Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 - Smíchov 

      2. únor 2019 



Oznámení 

 
-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 

 
-Dnes kázáním z Písma bude sloužit br. Josef Cepl 

 
-Příští sobotu 9.2. z Božího slova bude sloužit br. Radomír Jonczy 

 
-Tuto sobotu 2.2. se uskuteční od 1400 hod setkání Klubu Zdraví na téma 

„Zážitková pedagogika“ 
 

-V termínu 9.-16.2. proběhne v rámci modlitebního týdne  
křesťanského domova Národní týden manželství na téma:  

„Zabijáci manželství a jak se jim bránit“ (více informací dále ve Zpravodaji) 
 

-V neděli 17.2. jste zváni na výlet TOMů „K rozhledně Doubravka“ 
(více informací dále ve Zpravodaji) 

 
-Sbírky z minulého týdne: sbor: Kč 5 944,-; misie: Kč 1 905,-; 

Adra: Kč 100,-; FSP: Kč 0,-; BanglaKids: Kč 0,-; TVHope: Kč 0,-; APP: Kč 0,- 
 

-Prosíme mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry, 
kteří jsou nemocni nebo prožívají různé nemilé životní situace. 

 
-Prosíme připojte se k nám i v měsíci únoru a mysleme na svých 

modlitbách na oddělení našeho sboru: 
oddělení KD (KD1, KD2, KD3.Generace 50plus) 

 
- Neodkládejte si cenné věci v šatně i ve sboru bez dozoru. 

-Prosíme vypínejte a nepoužívejte v sále a na balkoně, určeném pro 
bohoslužbu, mobilní telefony a nekonzumujte potraviny. 

 
-Bankovní účet sboru: 5053339/0800, do textu jméno a účel 

 
-Další informace a akce naleznete dále ve Zpravodaji 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA, … 
 

Teologická konference Českého sdružení 
Vážení a milí,  
posíláme Vám pozvání na Teologickou konferenci Českého sdružení s tématem Ožehavé 
otázky v evangeliu poslední doby. 

V období 3.-9.2.2019 oslaví narozeniny: 
 

Bulejčíková Petra (7.2.); Kapounek Jiří (7.2.); Petrová Adéla (7.2.) 
 

všem přejeme hojnost Božího požehnání do dalších let. 
P.S. omlouváme se všem na které jsme zapomněli. Nebyl to úmysl. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



V našich sborech se témata související s druhým příchodem Ježíše Krista, s tím co 
všechno bude tomuto příchodu předcházet, diskutují, lidé se zajímají.  
Objevují se různí "vykladači" posledních událostí. Teologická konference Českého 
sdružení je příležitostí znovu tyto témata promyslet, zastavit se a podívat se na to, co o 
tom všem říká Bible. 
Bližší informace najdete na plakátě, který je dále ve Zpravodaji. 
Díky, že tuto akci budete propagovat na svých sborech. 

S pozdravem Vít Vurst, předseda ČS 

 
Co nového v oblasti, kterou svými 
příspěvky podporují i naše smíchovské 
děti? 
 
Minulý týden, ve středu 23. ledna, předávala ADRA v Libanonu vodojem, který 
vznikl v rámci projektu Přístup k vodě a sanitaci pro syrské uprchlíky v údolí 
Biká. Díky vodojemu získá 7500 syrských uprchlíků a Libanonců čistou 
a nezávadnou vodu. „Moc nás těší, že skrze tento projekt pomůžeme jak Libanoncům, 
tak Syřanům, kteří v Libanonu získali azyl,” řekl na místě Radomír Špinka, ředitel 
české pobočky ADRA. Události byla přítomna i česká velvyslankyně v Libanonu paní 
Michaela Froňková, spolu s ní také ředitel ADRA Libanon Nagi Khalil a starosta obce 
Taraya Hamza Hamieh. 
Čeští dárci věnovali na vodojem částku 500 000 korun. Projekt byl financován 
z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci 
poskytované do zahraničí. Součástí projektu byla také distribuce 200 nádrží na 
vodu. Část peněz se podařilo díky hospodárnosti ušetřit a za ně pak ADRA 
pořídila 500 kusů hygienických balíčků, které rozdistribuovala v uprchlickém 
táboře. 

Za odd. ADRA Mirka Žaludová 

 
Možnost, jak smysluplně oslavit svátek lásky 

Sotva z obchodů zmizeli santové, sněhuláci a vánoční kolekce, nahradila je srdce všech 
velikostí, rudé růže a amorci s šípy. Ano, i k nám se dostal původně anglosaský svátek - 
Valentýn. Mnozí jej vnímáme spíše než jako svátek zamilovaných jako kampaň na prodej 
bonboniér, plyšových medvídků a květin. 

V Adře jsme se rozhodli Vám dát možnost pojmout toto období jinak a slavit s námi 
Valentýna, který má smysl. Láska má mnoho podob, kvete v každém věku, prý prochází 

https://adra.us4.list-manage.com/track/click?u=031469da0fdede33caed24830&id=43bdc52c04&e=4d23690cd0


žaludkem a hlavně léčí. Věděli jste, že přesně to dělá i ADRA? K osamělým lidem 
každého věku, k seniorům v domovech důchodců i k malým dětem v nemocnicích 
vysíláme dobrovolníky, kteří jim například v loňském roce věnovali 70 561 hodin radosti. 
O tom, že láska prochází žaludkem, by Vám zase mohly vyprávět děti ze sociálně slabých 
rodin v ukrajinském Mukačevu, kterým ADRA zprostředkovává teplé školní obědy, které 
by si jinak nemohly dovolit. Často je to jejich jediné jídlo denně. No a že se s láskou 
nejlépe léčí, ví naši kolegové v keňské nemocnici Itibo, kteří mají na starost pacienty bez 
přístupu k lékařské péči. 

Od dnešního dne až do Valentýna, tedy 14. února, podpořte naše projekty a získejte 
originální valentýnské přání, které věnujete někomu ze svých blízkých a ukážete mu a 
nebo jí, že “Já + Ty = pomoc z lásky”. Protože slovy Matky Terezy: „Člověk nežije tolik z 
lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje.”  Prožijte letos s Adrou 
Valentýna, který má smysl! 

Více na: https://www.adra.cz/edonation/ 
Mirka Žaludová 

Modlitební týden křesťanského domova 

Každoročně si v naší církvi připomínáme důležitost manželství 
a rodiny díky Modlitebnímu týdnu křesťanského domova a 
Národnímu týdnu manželství. Stejně tak je tomu i letos od 9. do 
16. února.  Pro rok 2019 je zvoleno téma: „Zabijáci manželství a 
jak se jim bránit“.  

Nad poselstvím těchto materiálů můžeme přemýšlet jako manželé a rodiny, 
případně můžeme přizvat i své přátele a veřejnost. I tato aktivita může být jednou 
s forem využití Modlitebního týdne křesťanského domova v prostředí, ve kterém 
žijeme. 

Všichni toužíme po smysluplných a hodnotných vztazích, po věrnosti, po jistotě 
v tomto světě navzdory všem nepříznivým situacím a statistikám. A i když 
nemáme okolo sebe funkční vzory, má cenu do rodiny investovat. Je jen na nás, 
jestli splyneme s negativními trendy, nebo poplujeme proti proudu a zachováme 
si láskyplné a pokojné rodinné prostředí. 

Díky materiálu, který je připraven, bude možné otevírat diskutovaná témata, jež 
mohou ohrožovat manželství. Přál bych si, aby byl tento týden v mnohém 
obohacením i pro naše manželství. Minimálně v tom, že má cenu o našich vztazích 
otevřeně hovořit, vztahy budovat, napravovat a doladit. Všechno by to bylo málo, 
pokud nepozveme do svého středu v našem rodinném prostředí Pána Ježíše Krista, 
který nám může zachovat první lásku ve vztahu k Němu, ale i k sobě navzájem. 

Je to výzva k hlubšímu modlitebnímu životu za naše blízké v rodině i v církvi.  

Udělejme si čas na rekapitulaci našich rodinných vztahů. Nebojme se během 
tohoto týdne pracovně ubrat, vypnout počítač či TV a společně s partnerem nebo i 
s celou rodinou pravidelně číst, modlit se a hovořit. Využijme tento čas k šíření tak 
důležité záležitosti, jako jsou zdravá a funkční manželství. 

          manželé Kapounkovi 

https://adra.us4.list-manage.com/track/click?u=031469da0fdede33caed24830&id=43bdc52c04&e=4d23690cd0
https://adra.us4.list-manage.com/track/click?u=031469da0fdede33caed24830&id=2797c6f08c&e=4d23690cd0
https://adra.us4.list-manage.com/track/click?u=031469da0fdede33caed24830&id=f5dcb1b17b&e=4d23690cd0
https://adra.us4.list-manage.com/track/click?u=031469da0fdede33caed24830&id=b4038868a2&e=4d23690cd0
https://adra.us4.list-manage.com/track/click?u=031469da0fdede33caed24830&id=34d9ef878a&e=4d23690cd0
https://www.adra.cz/edonation/


Běh Járy Krále 2019 
 

Již po šestnácté jsme se sešli na běžkách v Jizerkách. Sluníčko jsme tentokrát 
neviděli, ale sníh byl krásný, teplota lehce nad nulou. Vzpomněli jsme opět na Járu, 
který měl rád běžky, lidi i Pána Boha. 
Všichni jsme vyrazili na běžkách, pěší tentokrát nebyli. Bylo nás 22 - z Vinohrad, 
Smíchova, Krče i jiných okolních sborů. Lobovali jsme také v Jablonci, ale místní 
nemají sníh rádi, když ho musí uklízet... V Praze sice pršelo, ale aktuální stav v 
Jizerkách pomocí SMS dokázal ještě některé vyburcovat, že přijeli. Také chybělo 
několik lidí, co byli dosud vždy - Mirek, Maruška, Anna. 
Letošní ročník byl v něčem rekordní. Věkový rozdíl mezi meteorologem Honzou 
Pavlíkem a Maxem Filisteinen byl víc než 70 let! A oba to zvládli úplně skvěle. 
Doufáme, že Max a třeba i další mladí se příští rok přidají. Běžky mají spoustu výhod 
- jsme volní a přímo v přírodě, nečekáme na vleky a třeba si můžeme povídat. 
Měli jsme kratší a delší trasu. Delší si trochu zajela okolo přehrady, kde jsme ještě 
nejeli a tam se všem líbilo. Plánovali jsme se pak napojit na tu kratší trasu a sejít se 
s pomalejšími. Ale pomalejší byli rychlejší a s rychlejšími zase jeli pomalejší... S tím 
také souvisí, že "Běh JK" není závod! Jedeme pro radost z pohybu. A to jsme také 
zažili, že Bůh nás k pohybu stvořil a také ke společenství a k tomu, abychom mohli 
zažívat mnoho dobrého z Jeho rukou. 
Rezervujte si poslední neděli v lednu už teď ve dvacítkovém roce 2020 :).  

 

Děkuji Honzovi za profispojení dvou společných fotek, že jsme tam skutečně spolu :) Luděk 



Pozvánka do mateřského klubu Rybička 
 

Milí rodiče malých dětí, bratři a sestry, 
ráda bych Vás pozvala do mateřského klubu Rybička. MK Rybička, jehož zřizovatelem je 
sbor CASD Praha – Sedlec, se pravidelně schází v budově úřadu městské části Praha 
Suchdol na Suchdolském náměstí 3. Od pondělí do čtvrtka nabízíme dopolední kroužky 
s programem pro děti od 0 do 3 let, v pátek máme přednášky, výlety, výtvarné dílny, 
apod. Pořádáme také letní příměstský tábor – Týden zážitků. Programu se účastní rodiče 
s dětmi ze Suchdola i z okolí. Pokud budete mít o návštěvu zájem, prosím, kontaktujte 
mě. Těším se na Vás! 

Koordinátorka MK Rybička 
Jitka Michalcová 

stránky: www.klubrybicka.cz 
e-mail: info@klubrybicka.cz 

Vážení příznivci Klubu Pathfinder, 
 

chtěl bych Vám připomenout, že do konce ledna probíhá registrace členů oddílu 
Penguins. Všechny potřebné informace najdete na webu oddílu https://kp-
penguins.webnode.cz/, registrační poplatek 200,- Kč za každého člena posílejte na 
oddílový účet č. 3361740227/5500 a registrační karty (podepsané z obou stran) 
spolu s dotazy posílejte na mail fraj@pathfinder.cz, případně předejte osobně 
někomu z vedení oddílu. 

Za oddíl Penguins s díky za spolupráci Jakub Fraj. 
 

Pozvánka na sborový výlet 
 

V termínu 27. - 29. září 2019 plánujeme společný sborový výlet, do Zotavovny Vězeňské 
Služby ČR v Pracově u Tábora (stejné místo jako před 2 lety). Je to příležitost k 
prohlubování našeho vztahu s Hospodinem, ale také se sestrami, bratry, mládeží a přáteli 
našeho sboru. V rámci sborového výletu bychom se také rádi rozloučili s naším kazatelem 
Josefem Ceplem a jeho manželkou a též přivítali nového kazatele a jeho rodinu (jméno 
zatím neznáme). Budeme proto rádi, když se zúčastníte v hojném počtu. V rámci 
plánování této akce bychom chtěli znát nezávazně přibližný počet zájemců. Chceme 
proto požádat všechny zájemce, aby se zapsali na připravený formulář, který již nyní visí 
na sborové nástěnce. 
 

Cena celkem – ubytování na víkend + plná penze: 
- dospělí            1.488,- Kč 
- děti 4 – 12 let  1.180,- Kč 
- děti do 4 let           300,- Kč 
 

Více informací se dozvíte v některém z příštích zpravodajů a také u Marka Balcara  
(balcar@hotmail.com). 
 

Těšíme se na společné chvíle.  
Za organizační tým Marek Balcar, Vladěna Nohejlová a Robert Heczko 

 

http://www.klubrybicka.cz/
https://kp-penguins.webnode.cz/
https://kp-penguins.webnode.cz/
mailto:fraj@pathfinder.cz


 

MATEŘSKÝ KLUB RYBIČKA 
nabízí 

pravidelné dopolední kroužky 

vždy od 9:30 do 11:00 hodin 

 

pondělí    Hvězdičky  rodiče s dětmi 0 – 3 roky, společné zpívání, 
říkadla, maňáskové divadlo, pohybové a výtvarné činnosti                
 

úterý       Notičky  rodiče s dětmi 1 – 4 roky, 45 minut hudební 

výchovy, společné                             zpívání a hraní na hudební 

nástroje, 45 minut herna pro děti a společné posezení  rodičů 
 

středa      Žabky   rodiče s dětmi 0 – 3 roky, společné zpívání, říkadla, 

hrátky s montessori pomůckami 
 

čtvrtek     Koníci  rodiče s dětmi 1 – 4 roky, 45 minut cvičení rodičů s 

dětmi, 45 minut herna pro děti a společné posezení rodičů 
 

pátek       Zážitkové pátky  nepravidelný program (tvůrčí dílny, výlety, 
návštěvy muzeí, přednášky aj.) 

 

Další aktivity: 
 

• akce pro celou rodinu  

(maškarní bál, čarodějnice, světélkový průvod, Mikuláš ) 

• výtvarné dílny (velikonoční, adventní) 

• letní příměstské tábory a poznávací výlety  
(Týden zážitků, Mirákulum aj.) 

• vzdělávací kurzy, přednášky 

 

Místo setkávání: Úřad městské části Praha 6 Suchdol, Suchdolské 

náměstí 3 

Spojení: autobusem 107, 147, 160, 359 do zastávky Internacionální 

Kontakt: koordinátorka Jitka Michalcová 607 654 961 

www.klubrybicka.cz, e-mail: info@klubrybicka.cz 

 

Těšíme se na VÁS ! 

 

http://www.klubrybicka.blog.cz/
mailto:klubrybicka@centrum.cz


K A Z A T E L N A 
 

ODPUŠTĚNÍ JE PRŮLOM Z JINÉHO SVĚTA 
 

Bohoslužebné shromáždění, sestry a bratři, studenti 

Do našich životů vstupují průlomy, které jsou činěny ve jménu lásky, úcty a 

soudržnosti manželství, rodiny, nebo třeba křesťanského sboru, komunity. V jádru 

však jde také o důvěryhodnost křesťanství. Tyto průlomy, průlomy do „přirozené“ 

potřeby odplaty či pomstychtivosti, se dějí mimo jiné prostřednictvím obětavého 

odpuštění. Co to je odpuštění? Co mu překáží? Jak se projevuje? Zazní tři důrazy. Ty 

rozvíjí předešlé kázání. 

Podle hebrejské konkordance se sloveso „odpustit“ (heb. s-l-ch) v Genesis 

vůbec nenalézá. Přesto je z našich českých překladů máme zažité. Např. v příběhu Josefa 

(toho egyptského) čteme: „… Ach, odpusť prosím svým bratrům přestoupení a hřích…“ 

(ČEP; Gn 50,17) „Prosím odpusť…,“ přetlumočila i Bible kralická. Jak tomu máme 

rozumět? Překladatelé sledovali srozumitelnost textu. Přitom pravděpodobně přihlédli 

k bibli prvních křesťanů, k Septuagintě.1 Ale proč se v celé první knize hebrejské Bible 

neobjeví prosba či konstatování o odpuštění, když je tam tolik podrazů a zla? 

Abraham by nechal vlastní dítě před očima matky zemřít žízní. Naštěstí zasáhl Bůh. 

Jákob s pomocí vlastní matky podvede otce i dvojče. Načež pak sám je podveden, když 

ráno po svatební noci zjistí, že mu do postele vlezla sestra jeho nejmilovanější, se 

kterou se dle tehdejší zvyklosti „nočním aktem“ oženil. Tentokrát Bůh nezasáhl. A jakoby 

sourozeneckých půtek bylo málo. Josefovi bratři by málem svého otcem protěžovaného 

sourozence zavraždili, a to ze žárlivosti i nenávisti k němu. Tak jako kdysi Jákob lhal 

otci, je pak svými dětmi lživě informován o Josefově smrti. Podraz na podraz. Jak je 

možné, že v knize Genesis, v jejím původním hebrejském znění, slovo „odpustit“ 

nenajdeme?  

V první knize Mojžíšově v souvislosti s vinami a omyly bývá užito sloveso 

„nést“ (heb. n-s-a). Slovo „nést“ a téma sourozeneckých konfliktů knihu Genesis 

jakoby rámuje. Poprvé se nachází ve vyprávění o Kainovi a Abelovi. Poté co Kain 

(doslova) omylem (heb. chatát) zabil svého bratra, tak tvrdí, že jeho „zvrácené provinění 

je velikosti neúnosné“ (nelze odnést!). (Gn 4,13)  

Naposledy se v Genesis sloveso „nést“ vyskytuje v příběhu o setkání Josefa se 

sourozenci. Můžeme naslouchat prosbě, která přesahuje (transcenduje) život jejich otce, 

je působivým odkazem (doslovněji): „Toto řekněte Josefovi: ,Ach, nes prosím vzpouru 

(heb. peša) bratrů tvých a chyby (heb. chatát) jejich, neboť zlo dopustili na tebe. A ty nes 

prosím vzpouru (heb. peša) služebníků Boha otce tvého.‛“ Co na to Josef? Čtěme dál: 

„A rozplakal se Josef slovem jejich.“ (Gn 50,17) Že nejde o banální rozhodnutí – nést 

vzpoury a viny –, dokresluje další výskyt slovesa nést. Hned po něm následuje sloveso 

„plakat“, totiž v epizodě kdy Sára vyštípala Hagaru ze stanu, Abraham ji propustil. 

Vyhnali ji s chlebem a měchem vody do stepi. Načež následuje scéna, ze které mrazí 

(ČEP; Gn 21,15–17): „Když voda v měchu došla, odložila dítě pod jedním křoviskem. 

Odešla a usedla opodál, co by lukem dostřelil, neboť si řekla…“ Nyní nahlédneme do 

duše matek, kterým umírá dítě: „Nemohu se dívat, jak dítě umírá.“ A dále se praví: 

„Usedla tam, zaúpěla a rozplakala se.“ „Fyzicky“ se slovo „nést“ v původním textu 

                                                 
1 Která má ve svém řeckém znění termín „odpusť“. 



skrývá v českém „zaúpěla“. Ono „zaúpěla“ doslova zní: „nesla hlas svůj“.2 Za přirozené 

situace by dítě i matka vskutku zahynuli, leč hlas chlapce zaslechl Bůh a promluvil k 

matce. Oba zachránil. Zdůrazněme si: Když rodina chybami či křivdami svých členů 

trpí, a když je nese, pak s pláčem. 

Shrňme si to: V rodině se odpouští tak, že viny, chyby, vzpoury a zvrácenost 

(jde o hebrejské pojmy pro „hřích“) jedni druhých neseme. Tolik k prvnímu z důrazů 

biblického odpuštění. Ovšem, co když jsou chyby a křivdy, vlastní i druhých, neúnosné? 

Pak spolu-nesme či nakládejme. Spolu-nesme s kým? Nakládejme na koho? 

Poprvé v Bibli sloveso „odpustit“ (heb. s-l-ch) najdeme až v Mojžíšově 

modlitbě. (Ex 34,9) Jákobova přímluva v rámci rodiny je tak mostem k Mojžíšské 

přímluvě za společenství víry (dvanácti kmenů Izraele). Ze sedmdesáti členné rodiny se 

totiž stává svatá Boží sebranka, lid Boží. (Ex 19,6) A v Božím lidu odpuštění Boží 

nastává, když se chyby, vzpoury, viny, zvrácenosti přinesou prostřednictvím buď 

obětí, nebo skrze přímluvu, k Bohu. Odpuštění je svrchovaným aktem Boha samého. 

A Boží odpuštění probouzí bázeň, shodně uvádějí Starý a Nový zákon. Žalm 130,4 praví:  
 

„Protože u Tebe je odpuštění, abys byl obáván.“ 

A evangelista Matouš (9,8) píšící pro hebrejské ucho, pro něhož je odpuštění velké téma 

(pere se s ním coby Hebrej), uvádí, že vlivem Ježíšova odpuštění se zástupů 

„zmocnila… bázeň“. Proč? No, protože (Mr 2,7):  
 

„… Kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh?“  

Ovšem skrze Ježíše Nazaretského odpuštění probouzí také lásku! Jediný pisatel Bible, 

který nebyl Hebrej, je Lukáš. Ten nám popisuje silnou scénu z domu farizeje Šimona. 

Poté co Ježíšovi „žena hříšnice“ s pláčem pomazala nohy vzácným olejem a otřela mu je 

svými vlasy, vyprávěl pozvaný Ježíš svému hostiteli příběh s tímto poučením (L 7,47):  
  

„Komu se málo odpouští, málo miluje.“  

Setkání samozvané hříšnice s Ježíšem skončilo odpuštěním mnohých hříchů (L 7,47; 

srov. Iz 55,7), a to Slovem: „Odpouštějí se ti hříchy.“ (L 7,49) Z jakých důvodů? Sám 

Ježíš na otázku dopovídá: „Protože mnoho milovala.“ Dle Ježíše ji zachránila víra.

  

Boží Hospodinovo odpuštění a odpuštění Jeho Syna probouzí dvojí, totiž 

bázeň a lásku. Odpuštění do lidských srdcí, do jejich konkrétních příběhů, sestupuje 

láskou (láskováním) a pro lásku. Jestliže jsme si v minulých kázáních zdůrazňovali, že 

mírou lásky je oběť (formulace Jana Hellera), pak dnes můžeme odcházet 

s povzbuzením, že energií, zdrojem lásky, může být odpuštění. Odpuštění, které hojí, 

které spasí, které bude mít poslední slovo (formulace Slavomila Daňka) – otázkou je, zda 

se mnou či beze mne, s tebou či bez tebe? Odpouštíme, protože jsme milovaní; 

odpouštíme, protože nám je odpouštěno. (srov. Mt 18,23–35) 

Shrňme si to: Jsou-li viny a křivdy neúnosné, nebo jsou-li aktem širších vazeb 

než (pevných) rodinných, pak je skrze víru naložíme na Krista (odevzdáme Bohu), 

protože je Beránek Boží, který „nese hříchy světa“. (J 1,29) On je unese, On je od nás 

odnese. Tomu dobře odpovídá původní význam českého slovesa „odpustit“. Znamená 

„pustit od sebe něčí provinění“.3 Je odvozeninou ve Slovanských jazycích od slůvka 

                                                 
2 Obdobně se v Gn 22,4.13 užívá „nese oči svoje“ = „pozvedl oči“, nebo „rozhlédl se“.  
3 Dle latinského dimittere („propustit od sebe“). HOLUB Josef; KOPEČNÝ František. 

Etymologický slovník jazyka českého. Praha: SPN, 1952, s. 252.  



pustý (prázdný, ladem ležící).4 Nechme skrze víru (v moc Božího odpuštění) viny i 

křivdy pustnout, neživme je, ať zůstanou ladem. Bůh je svrchovaně zkultivuje sám.  

 Zazněly dva důrazy. Ten první nám připomíná: V rodině odpouštíme tím, že 

viny či křivdy neseme. Důraz druhý zohledňuje situaci méně sepjatých vazeb, širších 

vztahů než těch rodinných. Ve společenství víry bývají viny, omyly a křivdy odevzdávány 

Bohu, Kristu Ježíši. Oni je nesou s námi, nesou je za nás! Jenže: Jak může člověk 

odpouštět tak, jako odpouští Bůh? Jak dostát tomuto evangelijnímu nároku? 

Odpověď je v Novém zákoně jakoby zašifrovaná. A to v číslu sedm. Dostáváme se 

k třetímu důrazu biblického odpuštění.  

Naše církev vyznává, že, vše, co je, má svůj původ v Bohu (bytí je stvoření). 

Ovšem křesťanské Písmo není zaostřené na stvoření, nýbrž na Nové stvoření. A tady 

nalézáme průsečík dvou sloves, která se ve Starém zákoně pojí jen s Bohem 

Hospodinem – „odpouštět“ a „tvořit“. Ježíš Nazaretský nás učí sedmi prosbám 

(modlitba Páně), přičemž jedna z nich se týká právě odpuštění: „Otče náš, jenž jsi na 

nebesích, … odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti 

nám.“ (ČEP; Mt 6,12; srov. 6,14.15) Odpouštět podle Nazaretského nestačí 7 krát za 

den, leč 70 krát. (Mt 18,21–22) Sedmdesátka je umocněná sedmička – jakoby velká 

sedma. A právě číslo sedm nemá být numerickou (početní) výpovědí, nýbrž kvalitativní.  

Sedmička je v Bibli symbolem úplnosti, celosti, dokonalosti a vždy v ní bude 

rezonovat sedmidenní stvoření, které je korunováno dnem sedmým, jemuž Bůh požehnal 

a posvětil. (Gn 2, 1–3) Jak Ježíš Nazaretský (pozemský), tak Ježíš Kristus (vzkříšený), 

stále zdůrazňuje: když odpustíte, bude odpuštěno i vám (Mt 6,14.15) – „komu zadržíte 

hříchy, tomu jsou zadrženy“. (J 20,23) Vždyť tak často platí ona modlitba Ježíše 

popravovaného: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ (L 23,34) Odpouštíme 

vskutku často to – nevědí, co činí = omyly, minutí se cíli; jindy ty vzpoury = vědí, co činí. 

V každém případě Ježíš umírá a chce být nesen odpouštěním Božím těm, kdo mu 

ubližují, těm, kdo ho k smrti mučí. V hodinách smrti zjevně odmítl osobní pomstychtivou 

nenávist. Odpustil a bylo mu odpuštěno (za nás), zadržel a u něj to zůstalo. A co ty? 

Odpouštíš cele, bezezbytku, až na doraz? Bůh právě takto ztělesněnému „obrazu 

Božímu“ („Novému stvoření“) přitakává požehnáním i posvěcením. Pak jsi jak 

životodárná studna. 

 Nenálepkujeme, nýbrž činíme závěr formou připodobnění: Jsou lidé „jako 

kanál“, co do nich nateče, to z nich vychází. Ovšem zajímaví a následování hodní jsou 

lidé, o nichž lze říci, že jsou „jako bystřina či pramen“, životodárná studna. Takoví lidé 

prokazují menší či větší ochotu k sebe-pročištění s pomocí Boží.5 Mnoho kalu se u nich 

zastaví, vírou přetaví, proto tito lidé voní jiným světem, „Novým stvořením“, největším 

Božím průlomem do lidských dějin odplaty. 

Přeji si církev, která odpouštěním probouzí respekt a lásku k Bohu i člověka 

k člověku. Přeji si takové rodiny. Jen se rozpomeň, že úctu a nejvznešenější „cit“ v tobě 

podněcují nikoli neomylní, nýbrž ti, co voní obětavostí, odpuštěním a láskou. Nemůžeme 

nedělat chyby. Nemůžeme nečinit vzpoury. Nemůžeme nebýt zvrácení. Ale můžeme se 

rozhodovat: Odpouštím s pomocí Boží. Tím můžeme v očích našich dětí a vnoučat 

probouzet úctu i lásku, když odpuštění provoní náš život již tady a teď Novým věkem.  

N  

(26. 1. 2019 Praha – Smíchov) 
 

                                                 
4 MACHEK Václav. Etymologický slovník jazyka českého. Praha: Akademie, 1971, s. 501. 
5 HELLER, J. Mlčící beránek, Izaiáš 53,7. Český bratr, 1993, roč. 69, č. 5, s. 3. 



Co nového na síti 
 

Nová kniha od Jiřího Moskaly 
 

Adventistický teologický institut připravuje společně se 

slovenským nakladatelstvím Advent-Orion vydání knihy 

Jiřího Moskaly a Johna C. Peckhama s názvem „Boží 

charakter a posledná generácia“. 
  

ATI společně se slovenským vydavatelstvím Advent - Orion 
připravuje vydání další knihy v edici TEOLOGIE s názvem 
Boží charakter a posledná generácia. Téma staré a přitom 
stále aktuální, složité a přitom tak jednoduché, odborné a 
zároveň se dotýkající našeho každodenního života. Věřím, 
že si najde své čtenáře. 

 

Vánoční tsunami… 
 

Každý rok se to opakuje: dlouhá příprava, nervozita, napětí, pak dlouho očekávaný 

okamžik – no a je to. Nemám na mysli výstup na Milešovku nebo K2, ale docela obyčejné 

Vánoce. Lidé v tomto období propadají zvláštní euforii veskrze umělého zážitku, kdy 

chtějí prožít něco mimořádného a krásného. Vnitřní touhu po krásných okamžicích dal 

Hospodin člověku jako dar do našich duší a jako každý dar bychom i tento měli rozvíjet 

a pěstovat. Jen čas konce roku někdy kupodivu více hezkého odnáší, než přináší. 

Není těžké napsat něco dojemného o Vánocích a stejně není tak těžké napsat o stejném 

období něco negativního. V prostředí církve to doplníte o nějakou drobnou teologickou 

konstrukci, která elegantně podepře záměr článku, a je to. Pokud není pan spisovatel 

vyložený nešika, určitě lze podobným dílkem vyvolat i dnes drobnější diskuzi anebo 

alespoň potěšit či nazlobit určitou část laskavých čtenářů. Otázkou je, zda lze nad 

narozením Spasitele vůbec nějakou smysluplnou diskuzi otevřít. Nebyl přelom našich 

letopočtů spíše okamžikem ohromné vlny vyvolané nebesy, která spláchla všechny 

rádoby jasné duchovní rovnice a ponechala nám jen prostor pro obyčejnou dětskou víru 

ve Spasitele, našeho Pána? 

Závěr roku 2018 nám kromě obvyklých vánočních taškařic znovu připomněl, že náš svět 

je podivné místo k životu. Stovky lidských životů si vzala tsunami v Indonésii, jiná vlna 

ohně zase rozvrátila životy desítkám rodin mrtvých havířů a nestačil by papír celého 

světa, abychom jen sepsali tragédie, které se odehrály v tom jediném týdnu Vánoc. Čas 

klidu a štěstí? Těžko říct. 

Možná je velká škoda, že si Kristovi následovníci alespoň někdy nepřipomenou začátek 

skutečného velkého Ježíšova příběhu na naší Zemi. 

Před dvěma tisíci lety zahájil Hospodin další část neuvěřitelného projektu – spasení 

vesmíru. Tentokrát se hlavní děj přesouvá na planetu Zemi a pravděpodobně žádný z 

obyvatel kosmu pořádně nechápe, co se vlastně děje. 

Transfer Ježíše – Boha – do shluku několika buněk lidského embrya byl neřešitelnou 

otázkou pro celý vesmír. PROČ? Proč tak šílené riziko? A když už, tak proč zrovna na tu 

zoufalou planetu Zemi, kde si lidé umějí vyrábět peklo nevídané „kvality“? 

Dokonce i z pohledu lidské logiky to bylo čiré zoufalství. Když Spasitel, tak proč dítě, 

proč do chudé rodiny, proč zapáchající chlév, proč, proč, proč? Darem Spasitele vstoupily 

do našich životů vzácné otázky. Každý Ježíšův příběh na této Zemi byl geniální otázkou 

https://www.casd.cz/nova-kniha-od-jiriho-moskaly/
https://www.casd.cz/vanocni-tsunami/


pro člověka. Můžeme ztratit celé dny úvahami nad smyslem různých svátků a 

náboženských zvyklostí, jejich přínosů či rizik, ale příběh Krista Spasitele se tomuto 

prostoru zcela vymyká. Není moc o čem diskutovat, tady nejde jen o nějakou teologii, 

moudrou nauku či výhradní pravdu. 

Narozením Páně nám, tedy spíše mně osobně, Bůh položil mnoho vážných otázek. 

Pokud by mě stroj času zavál do historie, jaký bych asi byl jako současník svého 

Spasitele? Dokázal bych brát vážně mladou holku, která otěhotněla před svatbou a nějak 

umluvila postaršího pána, aby si ji vzal? Jak bych přijal vnitřně podobnou divnou rodinu? 

Půjčil bych chudým pocestným s ženou před porodem alespoň něco z mého prostoru 

k bydlení, nebo bych je poslal o dům dál, protože jsou nějak jiní, než můj zvyk káže? 

Kolik bych toho uměl darovat podobné rodině na útěku za svobodou před totalitní zvůlí 

krále Heroda? Jak bych zvládal při sobotních hodinách svého náboženství sice skvělé 

poznámky muže, který je ale profesí přece „jen“ tesař? Kolik bych toho byl ochoten 

obětovat na podporu Ježíšovy služby, zvláště když se kolem něj stále motá tolik 

podivných a společensky často velmi nevhodných lidí? Nerušila by mě moc ta podivná 

parta jeho učedníků a skupina žen, která o něj pečovala? Jak hlasitě bych volal „Hosanna 

synu Davidovu“? A jaká hesla bych skandoval o pár hodin později? Kam až bych šel v 

den jeho popravy? A pomohl bych mu s křížem? Měl bych vůbec odvahu přidat se ke 

skupině podivínů, která ho sundala z kříže a s úctou uložila do hrobu? Měl bych odvahu 

Marie brečet pro Krista a jít dokončit pohřeb svého Pána k ostře střeženému hrobu? 

Dokázal bych mít odvahu a víru Tomáše k vyznání: „Můj Pán a Bůh“? Nikdy nekončící 

řada vážných otázek. 

Velký Ježíšův příběh vrcholí posledním soudem nad člověkem. Všechny naše složité 

diskuze o kvalitách naší duše a podobnosti charakteru Krista pak končí před jeho vážným 

soudem, který má pro nás poslední otázku: Co jsi pro mě udělal, můj vzácný lidský příteli, 

v době své pozemské cesty? Tato poslední otázka je opět geniální, ptá se totiž na samou 

podstatu mého bytí. 

Překvapivá je neschopnost právě souzeného člověka popsat, co dobrého pro Krista 

vykonal. Dochází tedy k poněkud komické situaci, kdy sám soudce – Ježíš – musí 

vyprávět o všem tom dobrém, co dotyčný pro něj udělal. Příběh mého života končí 

poslední Ježíšovou otázkou, na kterou stejně odpovídá místo mě. Není co dodat, lze jen 

pokleknout před geniálním Soudcem a Spasitelem. 

Pokud má někdo z nás pocit, že Ježíšovu službu Spasitele lze pochopit, pak se skláním 

před dotyčným v němém údivu. Pochopit den, kdy Bůh poslal svého Syna do naprosto 

šíleného světa, je opravdu nad možnosti lidské duše i ducha. Nelze nic přidat ani ubrat, 

ani puntík, pouze se s úctou sklonit před Boží odvahou a spravedlností. Možná že není 

třeba vše pochopit, možná postačí tomu uvěřit a každý den vyrazit na další cestu za naším 

Pánem a Spasitelem. Každý sám – vstříc soudu Hospodinovu. 

Marek Škrla 

Konferencia „Jedine vierou“ 
 

Teologická konferencia sa uskutoční v nedeľu 17. 2. 2019 v Banskej Bystrici od 9:00 do 

17:00. Hlavným rečníkom bude Jiří Moskala, dekan teologickej fakulty Andrewsovej 

univerzity v USA. Svoje príspevky prednesú aj kazatelia a predstavitelia cirkvi 

adventistov v Maďarsku János Cserbik a István Stramszki. 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 4. 2. u kazateľa miestneho zboru alebo na emailovej 

adrese tajomnik@casd.sk. Konferencie sa môžu zúčastniť aj neprihlásení jednotlivci, 

nebude im však garantovaný obed a miesta na sedenie. 

https://www.casd.cz/konferencia-jedine-vierou/


 
 

 
 
 



 

       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

Výlet  TOMu  17.2.2019 
 “K rozhledně Doubravka” 

 

Sraz: v 9:45 hod – stanice metra Rajská zahrada 
 

Trasa:  
Ze metra Rajská zahrada kolem rybníku Aloisov ulicí Dobrovolného  

k rozhledně Doubravka (malý zázrak architektury) dale ke Kyjskému rybníku  
přírodním parkem Smetánka k Hořejšímu rybníku přes Vinici  

a vrch Třešňovka (vyhlídka) zahrádkařskou osadou Na Balkáně až Na Krejcárek.  
Cíl stanice MHD Ohrada v ulici Koněvova 

 
Délka trasy je cca 10km, na několika místech jsou v blízkosti zastávky MHD  

a výlet lze krátit. Náročnější chodci mohou jít až na Vítkov. 
 

 

 

Délka trasy cca 9,8 km 
 

 
 
 
 

Na procházku Vás zvou František Kafka s Radkem Zelenkou  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 www.zivotazdravi.cz           Praha Smíchov   
                              

Vás srdečně zve na workshop  
 
 

Zážitková pedagogika 
 

Jak se učíte nové věci? 
Víte, že nejefektivnější učení je zážitkem? 

A víte, že zážitková pedagogika může podporovat vzájemné vztahy? 
Přijďte si to vyzkoušet! 

Co se naučíte pomocí zážitku, to už (nejspíš) nezapomenete :) 
 

 
workshop povede 

Bc. Ivana Říhová  
lektorka primární prevence rizikového chování 

 
 

sobota 2.2.2019 od 14:00 hodin 
 

Peroutkova 57, Praha 5 

v učebně sboru CASD 

bus č. 137, zastávka Urbanova, 
vstup bočním vchodem 

 
 

 

 

 
 
 



Kreslený příběh Ježíše Krista 

pokračování příště 
 

Smíchovský Zpravodaj, informační týdeník vydává Sbor CASD Praha Smíchov 
Odpovědný redaktor Jaroslav Bartoš. Vychází každý týden v sobotu v nákladu 130 ks. Případné změny v programu jsou vyhrazeny. 

Uzávěrka příspěvků je čtvrtek.Redakce příspěvky neupravuje a otiskuje je v plném znění. Za tiskové chyby se omlouváme. 
Další informace naleznete  na internetových stránkách sboru – www.casdsmichov.cz 

http://www.casdsmichov.cz/

