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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

Dopoledne . 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   

Vede Jan Slavíček 
Téma úkolu: „Uctívání Stvořitele“ 

 společná píseň č.305 „Sobotní den který dal Pán“ 
modlitba  
studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
sbírka sobotní školy pro potřeby evangelizace 

 společná píseň č.179 „Já zpívám rád o Pánu svém“ 
 modlitba  
 

1o,3o – 1o,45 hodin  
  Přestávka 

 

1o,45 hodin  
Dopolední pobožnost vede Robert Heczko 
společná píseň č.221 „Jak zní mile jméno Ježíš“ (v sedě)  
Sborová oznámení 
společná píseň č.213 „Ty jsi moje radost“ 
modlitba  
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
Příběh pro děti* 
Píseň, hudební přednes, varhaní hudba* 
 

Čtení z Bible – Žalm 62,12-13 – Michaela Hudečková 
tichá modlitba  
Kázání z Božího slova – Josef Cepl 

 Téma: „Úspěch jako priorita?“ 
 

chvíle ke ztišení – hudební přednes – Jan Kubík 
společná píseň č.163 „Chci být, Pane, dobrý křesťan" 

 modlitba 
 závěrečná píseň č.284 „Kéž nás vede“ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

*označené hvězdičkou během prázdninového režimu sboru nemusí  v programu být realizováno 

  Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 - Smíchov 

          10. srpen 2019 
 

 
 



Oznámení 
 

 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 
 

-Dnes 10.8. slovem z Písma budou sloužit br. Josef Cepl 
 

-Příští sobotu 17.8. kázáním bude sloužit s. Natálie Turková 
 

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

 
- 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 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

K A Z A T E L N A 
 

Bůh, kterého člověk nevymyslel 
(Lk 15,11-24) 

 

Někteří znalci Písma nám připomínají (J. Jeremias), že klíč k Modlitbě Páně 

tkví v oslovení Boha: „Otče“. Pokud si hýčkáme v obsahu oslovení „Otče náš“ 

nepatřičné představy, pak může být nesprávně pojímána celá modlitba. Jaký význam 

„vkládá“ evangelium do oslovení Boha „Otče“? Právě „Podobenství o marnotratném 

synu“ je jedinečnou zvěstí o tom, kdo Bůh Otec je, či kým se Bůh Otec vskutku 

prokazuje být.  

Podobenství o marnotratném synu by se spíše mělo nazývat „Podobenství o 

návratu ztraceného (= mrtvého) syna“. Předchází mu totiž dvě podobenství o návratu, a 

to nalezením ztracené ovce i mince. Krásnou souvislost s podobenstvím o vyhledání 

ztracené ovce vytváří evangelijní příběh o Zacheovi. Vyprávění Ježíše Nazaretského o 

ztraceném (= mrtvém) mladíkovi, podle latinské Vulgáty o ztraceném adolescentovi, 

začíná synovou žádostí: „Otče, dej mi část jmění = podstaty1“ (řecky úsia, latinsky 

substantia), „které(á) na mě připadá“. Co udělá Otec? Jak se zachová? Hned následně 

 
1 Český ekumenický překlad (dále jen ČEP): „dej mi díl majetku“, kraličtí: „statku“, řecký text (UBS): 
„podstaty“, řecké slovo „úsia“ znamená „jmění“ či „statek“, ale též „podstata“ (což je významný termín 

v dějinách dogmatiky). Tuto možnost překladu (výkladu) podporuje latinská Vulgáta, jež užila slovo 

„podstata“, lat. „substantia“. 

V období 11.-17.8.2019 oslaví narozeniny: 
 

Briššová Blanka (13.8.); Pařík Miloš (15.8.); Balcarová Natalija (17.8.) 
 

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

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



se praví: „On jim tedy přidělil živnost = život2“ (řec. bios, lat. substantia; Lk 15,12). 

Oba bratři, adolescent i jeho bratr senior (dle lat. textu) od otce dostali prostředky k 

existenci. Značnou část životního (též vnitřního) bohatství (kapitálu) mladí lidé ještě 

nezaslouženě dostávají od rodičů (někdy i formací v církvi). Mladší syn otcem 

darovanou živnost = podstatu zpeněžil, kamsi daleko od otce odešel a dle Lk 15,13 

„rozmařilým životem svůj majetek rozházel“ (Český ekumenický překlad, dále jen 

ČEP). Kraličtí malebně přetlumočili: „rozmrhal statek svůj, živ jsa prostopášně 

(neřádně)“. Řecké znění uvádí: „vyplýtval (rozsypal) svou podstatu životem (řec. dzoé3) 

mravně zkaženým (prostopášným, marnotratným či bez záchrany)“, obdobně praví lat. 

text: „promarnil podstatu svou žitím luxusním (požitkářským).“ Pokud bychom přístup 

otce k dítěti z podobenství hodlali následovat, pak jde bez pomoci shůry o nesnesitelný 

nárok, totiž dát druhým (svým dětem) svobodu jít vlastní cestou, třebaže by znamenala 

promrhání podstaty. Hloubka mladíkova znelidštění nemůže být vyjádřena plastičtěji a 

marně se rozhlížím po adekvátní analogii z naší kultury. Svou lidskou podstatu i život 

(řec. dzoé), jenž měl být kultivován Bohem, záměnou za Boha promrhal s prostitutkami, 

jak zdůrazňuje jeho starší bratr, ba snížil se do identity nečistých zvířat, prasat – žil 

s nimi, avšak jedl hůře než ony, i proto se též připravil o možnost „dojít si pro odpuštění 

do chrámu“. Naskýtá se závažná otázka. Není snad otec za důsledky, tj. za synovu 

promrhanou podstatu i jeho sociální propad odpovědný, když obé umožnil? Vždyť na 

základě otcovy vstřícnosti „mrtev byl a … ztratil se...“. (Lk 15,24) Tato otázka nakonec 

pozbude svého opodstatnění, v tento moment vyprávění má však svou váhu. Mnoho 

lidských životů u promrhané podstaty končí a ze ztracenosti se již nevymaní. Ovšem 

pro podobenství tento moment není tím ústředním děním. 

Více pochopíme z Dt 21,18-21 (doslovněji přeloženo): „Když se syn k otci 

chová nepoddajně (svéhlavě) a vzpurně (staví-li se na odpor), nenaslouchá-li hlasu otce 

a hlasu matky, když ani trest nepomůže, pak ho otec a matka popadnou a vyvedou jej k 

starcům města, k bráně. Vše starcům řeknou: Tento je nepoddajný a vzpurný, 

nenaslouchá v hlasu našem (nenechá si poradit), je marnotratný (z-l-l), bezcenný (kral. 

i ČEP žráč) a ochlasta. Poté ho kamenuje každý muž města a zemře. Tak odstraníš zlo 

z nitra svého. Nechť to celý Izrael slyší a bojí se.“ Tedy otec na vlastní úkor synovi 

umožnil existenci coby sebestředného parazita. Z jakých důvodů? Jistě měl syna rád. 

Podle rabínů žádní rodiče tohoto tórického ustanovení nikdy nevyužili. Soud je v Písmu 

náročná událost. Otec i matka by se v obžalobě museli shodnout (podmínka dvou 

svědků), jako rodiče by se stali součástí soudního projednávání (nenesou-li na 

marnotratnosti vážný podíl) a v případě odsouzení by se na zabití svého syna 

ukamenováním aktivně podíleli. Krajní realizace Mojžíšova zákona by byla autoritami 

města zvolena jen potud, pokud by byla vina skutečně prokázána a bylo shledáno, že 

poprava člověka bude jedinou možností k obnovení „ideálních“ podmínek 

k harmonickému životu (šalom). Kolik odsouzených nese na bedrech selhání svých 

rodičů a kolik odsouzení se uskutečnilo navzdory všestranně dobře zajištěným 

 
2 ČEP: „přidělil jim jmění“, kraličtí: „statek“ či „živnost“, řecký text: „život“ (řecké slovo „bios“ znamená 
„jmění“, „statek“, „majetek“, ale také „život“. Toto slůvko je součástí označení vědeckého oboru biologie = 

„životověda“ zabývající se organismy. Jde o slovo s důrazem na vnější, z hlediska podobenství povrchní, 

projevy života – významově odlišným je v řečtině slovo „dzoé“. To slůvko se objeví hned v následujícím 13. 
verši.  
3 Slovo „dzoé“ označuje jak život ve fyzickém smyslu, tak také život pravý – ten v Bohu, v Kristu, ten život, 

jenž je křesťanům již nyní dáván, ovšem v plnosti též zaslíben. 



rodinným zázemím? Text Dt 21,18–21 odhaluje naše partnersko-rodičovská dilemata 

v nejhlubší míře.  

Závažné v příběhu je, že mladý  muž (dle doslovného překladu kralických) 

„přišel k sobě“, lat. text uvádí: „v sobě se navrátil“. Sousloví „přišel k sobě“ se v Bibli 

nalézá jen jednou, též proto je nemožné vyjádřit, co přesně znamená. U každého může 

sousloví – „přišel k sobě“ – zahrnovat specifické zápasy, jen důsledky bývají obdobné. 

Mladík si při své retrospektivě přiznal následující: „zhřešil jsem proti nebi i vůči otci“; 

doslova „minul jsem se cílem“, „šlápl jsem vedle“, „zlomil jsem vztah“. Lidskému 

životu zohledňujícímu Boha Hospodina přináleží vyznávání vin v trojí rovině. Ovšem 

přiznat si chybu (promrhanou podstatu) je nesmírně těžké, rovněž uvědomit si své 

selhání vůči nebi i směrem k nejbližším. Ztracený (= mrtvý) mladík si ve své samomluvě 

řekl: „vstanu a půjdu ke svému otci…“. A skutečně „vstal“ a „šel“ ke svému otci. 

Slůvko „vstanu“ či „vstal“ (ČEP i kraličtí; Lk 15,18.20) v řeckém jazyce (anastás) 

znamená rovněž „být vzkříšen“. Proto otec v podobenství po dvakráte radostně 

vyznává: „tento můj syn (tvůj bratr) mrtev byl a zase žije, ztratil se, a je nalezen“. (Lk 

15,24.32) Pro co se ve své samomluvě mladý člověk, který povstal ze smrti do života, 

rozhodl, to uskutečnil, když coby odcizený i neblaze (omylem) změněný promluvil: 

„otče, zlomil jsem vztah vůči nebi i s tebou“. Klíčový v celém vyprávění je otcovo gesto, 

vstřícný pohyb k synovi. Když spatřil vracejícího se syna, vyběhl mu vstříc. Následně 

mu lidskou identitu otcovským přijetím daroval. Syna adolescenta, který totálně 

znevážil otcovo jméno i čest, otec vyhlíží, čeká, zda se vrátí, ba vybíhá mu vstříc: „Když 

ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil.“ (Lk 

15,20) Starší bratr odmítl sdílet s marnotratným domov. Pak synovi seniorovi, jenž 

zpochybnil i odmítl otcovy postoje či činy, vybíhá taktéž vstříc, aby ho „přemluvil“ k 

návratu domů.  

Ve starém Orientu, v přísné patriarchální rodině té doby by otec marnotratnému 

synu vstříc nevyběhl, patrně ani dnes ne, tak jako by ještě před sedmdesáti lety český 

sedlák nevyběhl vstříc synovi, který by promrhal otcovo hospodářství. Mít se ke komu 

vrátit v životě i o životě zásadně rozhoduje a nezastupitelně chrání chybující před 

ničivými událostmi. Bůh Otec vstříc vyběhl, vybíhá. My pro takového Boha Otce 

z vlastní zkušenosti ani z našeho světa nenacházíme obdobu. Ježíš Nazaretský 

ozřejmění „povahy“ Boha Otce vlastně zdvojuje. O Bohu Otci vypráví podobenství a 

současně týž příběh prožívá, aby nás současně učinil aktéry téhož životního obrácení 

(navrácení) coby marnotratných. Kdy a jak nám Bůh Otec vybíhá vstříc? Od početí 

svého Syna, přes Jeho narození, život, smrt i zmrtvýchvstání, až po Kristův druhý 

příchod. Ovšem Hospodinovo otcovsky vstřícné vybíhání předpokládá podstatný, 

osobní, účastnický podíl: víru. Víru, že každé – „přišel k sobě“ – Boží přijetí předchází. 

Ježíšův život cele odkazuje na Boha Otce, který naše návraty podněcuje, vyhlíží 

a vracejícím se vybíhá vstříc, což nám mají mesiášská, bezmocná miminka všelijakých 

betlémků i betlémů zhmotňovat. 

Josef Dvořák 

 Praha Vinohrady 19. 12. 2015 

 

 

 

 

 



co nového na síti 
 

Jak na spiritualitu? MODLITBA (4. část)  
 

Stejně jako minulá duchovní disciplína, studium, je i modlitba 

duchovní disciplínou vnitřní. K těm vnitřním duchovním 

disciplínám bude v našem seriálu patřit ještě rozjímání a půst. 

Duchovní disciplíny, všech dvanáct základních disciplín, je 

možné si představit jako strom – ty vnitřní, které nejsou vidět, 

tvoří jeho kořeny, z nich vyrůstá pevný, viditelný, ale snadno 

přehlédnutelný kmen disciplín vnějších – a uzavře to nepřehlédnutelná koruna disciplín 

společenských. 

Všimni si – není tu řeč o „ovoci“, o plodech Ducha svatého. Přesto je lidé kolem tebe 

v oné koruně nepochybně najdou, protože kde je v našich životech přítomen Bůh, tam 

se rodí i ovoce Ducha svatého. Problém je, že ty plody Ducha svatého mohou být nejen 

šťavnatá jablka či hrušky, ale někdy třeba i ořechy – výživově cennější, leč v tvrdém, 

nehezkém obalu. Dnes ovšem mluvíme o kořenech, ne o koruně, natož o plodech – takže 

zpátky k modlitbě. 

Modlitba, jako vnitřní duchovní disciplína, jako jedna z „kořenových“ disciplín, 

nevyžaduje předchozí zkušenost s disciplínami ostatními. Jak budeme postupovat 

stromem duchovních disciplín nahoru, budeme se opírat o duchovní disciplíny již 

praktikované – ale tady, u kořenů, u vnitřních disciplín, ti to půjde samo – a svým 

výkonem se netrap. Ta hloubka i rozsah postupně přijde, až ty kořeny budou zpevněny 

kmenem a zpětně vyživovány fotosyntézou odehrávající se v koruně – tedy až se všech 

dvanáct základních disciplín spojí a scelí do přirozeného a každodenního chození 

s Bohem (ano, správně sis vzpomněl na Henocha). 
  

Jak na to? 

1. Odděl si čas. Plánovaně si ho odděl a žárlivě si ho střež. Nejlépe uděláš, když zvolíš 

stejný čas pro každý den – pro každý den svého života odteď napořád – jako virtuální 

místnost svého rozhovoru s Bohem. Zpočátku to bude možná monolog, ale už příště si 

řekneme něco o rozjímání. 

2. Vstup do té virtuální místnosti odděleného času uvědoměním si, kdo je Bůh. Znovu 

si vzpomeň, že je Tvůrce vesmíru, že stvořil kosmická tělesa a stanovil jim dráhy. 

Vzpomeň si, že vytvořil hmotu z molekul, molekuly z atomů a jejich vazeb, atomy z 

nukleonů, nukleony z kvarků – a že ani ty kvarky ještě nejsou nejmenší částečkou 

hmoty, ještě i v nich jsou zřejmě preony, a třeba i víc. Kdybys zvětšil jádro atomu na 

velikost jednoho milimetru, měřil by v přepočtu ten milimetr odtud až někam za planetu 

Jupiter. Jádro atomu je tak malé, že ta velikost měřená v metrech je záporné číslo s 15 

nulami a kladná vzdálenost v metrech s 15 nulami je vzdálenost mezi dvojhvězdou Alfa 

Centauri a hvězdou Proxima Centauri, tedy 0,2 světelného roku – světlo tu vzdálenost 

letí téměř 2,5 měsíce. Takový je Bůh, k němuž se modlíš. Všechno to stvořil – tak velký 

je. Cíleně si to uvědom, cíleně si to připomeň. Řekni Bohu o tomto svém uvědomění. 

3. Uvědom si, že ten Bůh, Stvořitel a Udržovatel pro tebe dobrovolně položil život na 

kříži. Stal se tobě, tady a teď Zachráncem, dobrým Pastýřem a milujícím Otcem. A má 

i jiné děti – všechny lidi kolem tebe. Řekni Bohu o tomto svém uvědomění. 

4. Poděkuj za život, poděkuj za záchranu a vyznej, že se s tím životem a následováním 

a vztahy neschopně patláš a mažeš. Uvědom si – a poděkuj – že tady nejde o tvůj výkon, 

https://www.casd.cz/jak-na-spiritualitu-modlitba-4-cast/


o to, abys jel životem v čele pelotonu. Že výkon přinesl a za tebe zaplatil Bůh, na tobě 

je jen Bohu důvěřovat. Ani to ti nejde, vím, buď klidný – mně také ne. A On to ví, a 

přesto nás drží přivinuté na hrudi. 

5. Uvědom si, co je v životě první – spoléhání na Boha, důvěra Bohu, a co je až druhé 

– zdraví, jistoty, rodina. Řekni Bohu o tomto svém uvědomění, poděkuj za to pořadí. A 

pak přines Bohu to své první i druhé – svůj vztah s ním i se svou rodinu, zdraví, životy, 

situace, přemýšlení a rozhodování jejích členů. 

6. Uvědom si, že jsi dostal hřivny a že máš kolem sebe otevřené dveře příležitostí, jak 

je rozvíjet a jak jimi sloužit. Řekni Bohu o tomto svém uvědomění, požádej o vedení – 

a buď rozhodnut to, co jako Boží vedení rozpoznáš, také realizovat. 

7. Uvědom si, že nejsi sám, že je nás tu na zemi osm miliard a že kolem tebe víří tváře 

a jména lidí, které máš v životě vedle sebe, které znáš jménem a které jsi jménem znal 

– že máš rodiče, sourozence, příbuzné, bratry a sestry v Kristu, kolegy v zaměstnání (a 

ze všech zaměstnání, které jsi kdy měl) a také spolužáky a učitele ze všech škol, které 

jsi kdy studoval, spolubojovníky z vojny nebo civilní služby, a že oni všichni mají sice 

řadu problémů, různé životní situace a záplavu potřeb, ale jen jedna z těch potřeb je 

hlavní, jen jedna je smyslem naší existence – a tu jejich prvořadou potřebu přines Pánu 

Bohu. Jejich prvořadou potřebu přijmout jej jako svého Pána a Spasitele. A nebuď 

obecný – použij jména. 

8. Nakonec přines Bohu svůj dnešní den. Proto je dobré modlit se tuto „modlitbu jako 

duchovní disciplínu“ ráno. 
  

Máš pocit, že je toho strašně moc, že si to ani nezapamatuješ? Nevadí, máš na to přece 

celý zbytek života! Kořeny stromu duchovních disciplín nezačínají žilnatou paží, o 

kterou zakopneš na lesní pěšině, ale jemným kořenovým vlásením kdesi v hloubce. 

„Je ale přece tolik témat k modlitbě – zkoušky, problémy, potřeby, vztahy, církev, vláda, 

svět – proč to tak zužuješ – cožpak se máme modlit jen takhle?“ Ne, nepanikař. Modli 

se dál, jak jsi zvyklý a za co jsi zvyklý, ale tohle je modlitba jako duchovní disciplína. 

Jejím cílem není předložit Bohu všechno, co můžu, ale nechat se Bohem proměnit. Ten 

sedmý bod z našeho návodu, ta přímluvná modlitba, by k tomu patřit nemusel, ale je 

dobré jej učinit součástí modlitby jako duchovní disciplíny, protože jinak si na něj 

v životě nikdy pořádně neuděláš čas. Promiň, ty možná ano – já ale ne. 

Neboj se začít s málem. Mohu tě ujistit, že i to každodenní málo tě začne otevírat jako 

klín pode dveřmi – a ty budeš modlitbou jako duchovní disciplínou trávit stále více času. 

„A fakt mám říkat jména? Víš, kolik to je lidí, v tom sedmém bodě?“ Vím. Máš. Zkus 

to. Začneš s pár jmény, stejně jako já. A pak budeš přidávat – postupně, podle kondice 

své paměti a množství času, který si vyhradíš. Já si ty lidi kvůli lepšímu zapamatování 

sdružuji do logických celků – podle zaměstnání, podle škol, podle určitých časových, 

vztahových či geografických okruhů. Pán Bůh tě povede, tím si buď jist. A ten čas 

začneš přidávat, protože se ti bude zdát nefér přinést toho a nepřinést onoho. Nechce se 

po tobě, abys věděl, zač konkrétně se máš pro kterého z nich modlit, vždyť všichni 

máme stejnou prvořadou potřebu – přijmout Krista za svého Pána a Spasitele. Všechno 

ostatní je až druhé, třetí, desáté, sté… 

Jak dlouhá taková modlitba bude? Neboj, zpočátku se do deseti minut vejdeš. Všechny 

ty body plus nějakých 500 jmen se nakonec vejdou do 90–120 minut, podle momentální 

kondice. A tady někde je strop. O moc dál už se dojít nedá, pokud máš i žít, ne se jen 

modlit. 



„Dvě hodiny, ty jsi blázen! Dvě hodiny denně!“ Nerozčiluj se, o těch dvou hodinách 

mluvíme jako o možném výhledu, jako o stropu. Nejde tu o čas, jde o to, uvědomit si, 

co jsem dostal a za co jsem zodpovědný. Tvým životem prošla či prochází řada lidí, pro 

které jsi možná byl jediným skutečným křesťanem, kterého potkali. Kdo jiný by je měl 

předkládat Pánu Bohu, když ne ty? Možná si budeš muset restrukturalizovat den, 

přesunout budík a chodit dříve spát – ale neboj se, s dalšími duchovními disciplínami ta 

restrukturalizace stejně nastane, protože nechat se Bohem proměnit znamená skutečně 

změnu, ne stagnaci. A kolik minut že trvá hokejový zápas nebo film, na který se možná 

běžně díváš v televizi? 

Nejsem matematik, ale přesto: Kolik lidí je na světě? Osm miliard? A – zaokrouhleme 

to – dvacet milionů adventistů? Nechci tím nic naznačovat, ono to takhle ani nemůže 

fungovat, ale jen pro ilustraci: kolik lidí by musel každé ráno každý z nás denně na 

modlitbě Bohu přinést, abychom se denně modlili za všechny? Čtyři sta. Ty čtyři stovky 

jmen netrvají (včetně ostatních bodů našeho návodu) ani dvě hodiny denně. Vím, že to 

není bezchybná ilustrace, ale přemýšlel jsi někdy nad tím, že teoreticky stačí na celý 

svět 20 milionů modlitebníků? 

Omlouvám se, že jsem dnes tolik tlačil na pilu, až jsem tě možná zmalomyslněl. 

Vynahradíš si to příště – u duchovní disciplíny nazvané „rozjímání“. Ta totiž nebude o 

číslech, bude o zážitku. 

Jan Vojvodík (c168@seznam.cz) 
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