
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

   ročník 19/číslo 982 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

Dopoledne . 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   

Vede Jan Slavíček 
Téma úkolu: „Bůh smlouvy“ 

 společná píseň č.289 „Pokoj Boží. klid sobotní“ 
modlitba  
studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
sbírka sobotní školy pro potřeby evangelizace 

 společná píseň č.138 „Ó vezmi ruku moji“ 
 modlitba  
 

1o,3o – 1o,45 hodin  
  Přestávka 

 

1o,45 hodin  
Dopolední pobožnost vede Jaroslav Bartoš 
společná píseň č.8 „On je slávy Král" (v sedě)  
Sborová oznámení 
společná píseň č.1 „Vzdávej čest Tvůrci“ 
modlitba  
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
Příběh pro děti – František Kafka 
sborová píseň – Smíchovský pěvecký sbor 
 

Čtení z Bible – Žalm 23,1-4 – Robert Heczko 
tichá modlitba  
Kázání z Božího slova – Miloslav Žalud 

 Téma: „I když půjdu roklí šeré smrti“ 
 

chvíle ke ztišení – hudební přednes – Věra Kubíková 
společná píseň č.201 „Před tvář tvoji“ 
modlitba  

 závěrečná píseň č.280 "Králi věčný, žehnej nám" 
 

 
 

 
 
 

 
 

                    Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 - Smíchov 

  



Oznámení 
 
 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 
 

-Dnes 23.11. slovem z Písma budou sloužit br. Miloslav Žalud 
 

-Příští sobotu 30.11. jste zváni na rodinnou bohoslužbu oddělení KD 
„…A přišlo světlo z Betléma …“  

kázáním bude sloužit br. Václav Vondrášek 
Po ukončení se uskuteční členské shromáždění 

 

- V sobotu 23.11. po nácviku zpěvu se uskuteční schůzka oddělení KD1 
(více informací dále ve Zpravodaji nebo u vedoucího KD1 S. Dolejše) 

 

-Tento víkend 23.-24.11. se uskuteční oddílová akce KP tzv. 
 „Víkendovka pro mladší“ s přespáním ve sboru 

(Můj telefon je 734 363 639, pokud byste něco potřebovali. J. Fraj) 
 

-V sobotu 7.12. se uskuteční setkání Klubu zdraví na téma  
„Dech a dýchání“ od 1400 hod v učebně 

 

-V sobotu 7.12. od 1700 hod jste zváni na Adventní koncert  
Smíchovského pěveckého sboru a jeho hostů se svátečním slovem 

 

-„Adventní scrapbooking s Jitkou“ v sobotu 14.12. od 1400 hod 
(více informací u J. Michalcové) 

 

-Sbírky z minulého týdne: sbor: Kč 10 422,-; misie: Kč 2 322,-;  
Adra: Kč 1 300,-; FSP: Kč 400,-; BanglaKids: Kč 1 250,-;  

TVHope: Kč 300,-; APP: Kč 200,- 
 

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

 

-Prosíme připojte se k nám a v měsíci listopadu mysleme na svých 
modlitbách na oddělení našeho sboru: Sobotní škola 

 

- 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 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

V období 24.-30.11.2019 oslaví narozeniny: 
 

Jenčík Jaromír (26.11.) 
 

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

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA, … 
 

Zpráva z jednání výboru sboru 14. listopadu 2019 
Jednání výboru sboru bylo zahájeno zamyšlením z Božího slova Mar 13.kap., kterým 
posloužila sestra Soňa Sílová a modlitební chvílí. 

• Bratr Pavel Bláha informoval výbor sboru o čerpání finančních prostředků na 
evangelizaci, které budou sboru refundovány Českým sdružením. 

• Bratr Milan Müller informoval výbor sboru o vypořádání dědictví po sestře 
Ruth Cardové. Finanční prostředky z dědictví budou převedeny do sociálního 
fondu sboru. 

• Výbor sboru souhlasí s převodem manželů Schovánkových do sboru 
v Jablonci nad Nisou. Převod musí ještě odsouhlasit členské shromáždění. 

• V sobotu 30.11.2019 se bude konat členské shromáždění. Na programu bude 
návrh na dlouhodobou podporu Komunitního centra Petrklíč – pobočka Praha 
naším sborem a převod členství manželů Schovánkových do sboru v Jablonci 
nad Nisou. 

• Výbor sboru doporučil žádosti o dotace od Českého sdružení pro Archu 
pomoci Praha, Komunitní centrum Petrklíč a Dobrovolnické centrum ADRA. 

• Výbor sboru souhlasí s pořízením 20 kusů zpěvníků z rozpočtu mládeže pro 
rok 2019 ve výši celkem 1500 Kč.  

• Výbor sboru souhlasí s nákupem 6 kusů stolů pro agapé za celkovou částku 
cca 7,8 tis. Kč. 

• Novoroční program, který se bude konat 11.1.2020, připravuje mládež. 

• Výbor sboru kooptoval sestru Janu Prokopčákovou jako koordinátorku pro 
příspěvky ke ztišení po kázání. 

Zapsala Anna Boušková 

Schůzka oddělení KD1 
V sobotu 23.11.2019 od 14 hod v našem sboru proběhne schůzka oddělení KD1. 
Skupina lidí, která si je něčím blízká, je v našem sboru velká a vnímáme potřebu ji 
restartovat, oživit, nakopnout, někam posunout. 
Hlavním cílem setkání bude společné sdílení se nad našimi potřebami, smyslem 
být součástí nějaké skupiny, ochoty něco udělat pro druhé a také se společně ztišit 
nad Božím slovem a modlit se. 
Při dobrém jídle v jakékoliv podobě se povídá nejlépe, tudíž dobrovolným 
přispěvatelům se omezení nekladou. 
Více informací u Sama Dolejše, 792 326 028 

Těšíme se na setkání.   

Milí členové naší Smíchovské sborové rodiny,  
poslední listopadovou sobotu (30. 11. 2019) se uskuteční členské shromáždění. Na 
programu jsou dva body. Věříme, že proběhne relativně rychle a tím umožní plynule 
navázat na další program v rámci soboty, věnované především rodinné bohoslužbě. 
 

Jedním z bodů, který bude na členském shromáždění projednáván, je návrh výboru 
sboru zařadit pražskou pobočku Komunitního centra Petrklíč mezi organizace, které 
jsou našemu sboru blízké a které chceme jako sbor podporovat. Navrhovanou 



formou podpory je například zařazení stálé rozpočtové kapitoly Komunitního centra 
Petrklíč v rámci rozpočtu sboru, příležitost zvolit podporu Komunitního centra Petrklíč 
při dávání darů a rovněž možnost prezentace činnosti Komunitního centra Petrklíč ve 
sboru. 
 

Komunitní centrum Petrklíč je zapsaným spolkem, který vznikl v roce 2015 ve Sboru 
CASD Česká Třebová. V letech 2015 až 2018 spolek realizoval projekt, který testoval 
nový ekonomicky efektivní model pečovatelské služby pro seniory. Tento projekt 
probíhal v 6 krajích ČR s podporu Českého sdružení CASD a rovněž Evropských fondů. 
Jedním z míst realizace byla i Praha. Po skončení tohoto projektu bylo rozhodnuto, že 
Komunitní centrum Petrklíč bude i nadále poskytovat pečovatelskou službu a osobní 
asistenci seniorům a dalším osobám se sníženou schopností pohybu, a to v krajích, kde 
je perspektiva dlouhodobého financování služeb. Zaměření Komunitního centra 
Petrklíč se vhodně doplňuje s Archou pomoci Praha, spolu pokrývají celou škálu 
sociálních služeb pro potřebné. 
 

Činnost Komunitního centra Petrklíč nyní probíhá na území Pardubického kraje a 
hlavního města Prahy. Výbor sboru navrhuje podporu pražské pobočky spolku, 
protože její chod je z velké části zajišťován členy našeho sboru a samotnou činnost 
této pobočky vnímáme jako celospolečensky přínosnou službu potřebným. 
Předsedou spolku a ředitelem pro Prahu je aktuálně Jakub Fraj, regionální 
koordinátorkou je Veronika Dolejšová, které pomáhá i její manžel Samuel a sociální 
pracovnicí je Jana Bláhová. Pražská pobočka je k dispozici členům našeho sboru i 
dalších pražských sborů. Přesah služby této organizace je i vůči veřejnosti, což 
potvrzuje spolupráce s pražskými městskými částmi – Praha 3, Praha 5, Praha 6 a Praha 
10. Spolek je finančně podporován i ze zdrojů ČS CASD, ASI, Maranathy či VETO. Podle 
údajů ke konci října 2019 poskytne Komunitní centrum Petrklíč jen na území hlavního 
města Prahy přes 6 000 hodin péče či asistence potřebným ročně. 
 

Podrobnější informace i konkrétní pomoc vám rádi poskytnou pracovníci Petrklíče. 
Za Výbor sboru Milan Müller a Jakub Fraj       

 

Střípky z činnosti Archy pomoci Praha 
Rádi bychom Vás seznámili s dalším z příběhů z činnosti 
Archy pomoci Praha. Spolu s pomocí seniorům z našeho a 
dalších pražských sborů, máme možnost být prospěšní i 
lidem z Prahy 5, kde se nachází náš sbor.  
Před časem se na Archu pomoci Praha obrátila obyvatelka 
z Prahy 5, která na nás dostala doporučení od pracovníků 

místního sociálního odboru. Paní prožívala velmi těžké období, kdy na ni mimo 
jiné doléhala dlouhodobá péče o její rodiče. Když nám vylíčila svoji situaci i 
zdravotní obtíže a omezení svých rodičů, velmi jí potěšilo, že se od nás dozvěděla 
o příspěvku na péči a dalších dávkách a výhodách, o které pro ně může zažádat. 
Vyplňování formulářů žádostí o příslušné dávky a výhody pro ni bylo nelehkým 
úkolem, proto velmi přivítala pomoc při jejich vyplnění. Také možnost svěřit se se 
svojí situací a probrat ji, pro ni znamenala úlevu. 



Spolu s péčí o své rodiče tato paní dlouhodobě pomáhá ještě dalším dvěma 
seniorům, kteří žijí osamoceně. Ani oni neměli vyřízeny příspěvky na péči, ze 
kterých by si mohli hradit sociální služby. Paní nás se seniory zkontaktovala a také 
jim jsme mohli pomoci se žádostí o tyto příspěvky. Jeden ze seniorů se navíc 
rozhodl využít možnosti zažádat si o dotované tísňové tlačítko pro případ krizové 
pomoci, o kterém jsme ho informovali.   
Když jsme nedávno s touto paní mluvili, sdělila nám, že jak jeden z jejích rodičů, 
tak oba její známí senioři dostali přiznané příspěvky na péči, díky kterým si mohou 
hradit sociální služby. Paní nám dále také vyprávěla, jak jejímu známému pomohlo 
tísňové tlačítko, když si v noci zavolal záchrannou službu a dostal se včas do 
nemocnice.  
Jsme rádi, že prostřednictvím Archy pomoci Praha může náš sbor působit také 
v našem okolí a lidé se tímto způsobem mohou dovídat, že jsme otevřeným 
společenstvím pro všechny, kteří naši pomoc potřebují.  

Za Archu pomoci Praha 
Jana Bláhová - koordinátorka 

www.archapomoci.eu  
 

K A Z A T E L N A 
 

A DŮLEŽITÁ, RODINA JE CENNÁ 

I KDYŽ JE TORZOVITÁ ČI NEMOCNÁ  
Josef Dvořák 

Praha – Sedlec, 2. 11. 2019 

Přepracované Praha – Krč, 26. 10. 2019 
 

Někdy se život ve vteřině – řekli bychom jobovsky – zvrhne v nesmírně těžký úděl. 

Někdy se v životě jediného člověka potká tolik pohrom… Tehdy se může (měla by) 

prokázat síla únosnosti vyvěrající z jedinečné podpory rodiny – rodiny pokrevní, rodiny 

víry. Rodina je určující a cenná, i když se z různých důvodů stane torzovitou, 

rozervanou. K tomu má co říci příběh prababičky izraelského krále Davida. Jmenuje se 

Rut. Ta dala jméno celé biblické knize.  

Kniha Rut nám mistrně hned v prvních pěti verších vykresluje kulisy krásné, 

mnohovrstevnaté výpovědi o síle lidskosti kultivované odevzdaností Bohu 

Hospodinu. Tato kniha svědčí o hodnotě nezdolného přilnutí člověka k člověku 

fyzickou přítomností i vztahově (duchovně a citově). Vdova Rut „je modelem“ 

lidské možnosti tváří v tvář nevýslovnému utrpení, modelem volby vzdorující 

okolnostem nezdolným životem v oddanosti Bohu Hospodinu i rodině – ač mohla 

ode všeho odejít, Noemi ji k tomu vyzývá. Hospodin nebyl jejím národním či 

kmenovým Bohem a z rodiny jí zůstala již jen manželova matka. Ovšem neutekla ani 

od Boha, ani od rodiny. Vyprávění o Rut obsahuje tak ostré protiklady, jak je přináší 

sám život. Přitom nás současně dojímá jemnocitem, o kterém lze hovořit snad jen a 

právě příběhem.  

 Největší hrůzu v člověku podněcuje odedávna obava z války či hladomoru, 

též z epidemií. A příběh Rut začíná jednou z kolektivních hrůz lidstva, tím i prvním 

drásavým rozporem knihy. V prvních větách se praví, že v Betlémě, v „Domu chleba“, 

není chleba. Hlad uvedl rodinu do pohybu z domova do exilu, do ciziny na celé 

http://www.archapomoci.eu/


desetiletí. (Rt 1,1–2.4) Jaroslav Foglar ve své knize z roku 1936 (Boj o první místo) 

dětem a mládeži připomíná, že ještě i v Čechách přibližně před sto lety chodily do školy 

hladové děti.  

Celá rodina, Elímelek se svou ženou Noemi a s dvěma syny, se ocitla v 

postavení (nejen) hladem ohrožených bezdomovců. Dnes bychom je považovali za 

uprchlíky.  

 Elímelek byl přitom zbožný muž. Jeho jméno o tom svědčí, mluví a vyznává, 

kdo je pánem jeho života. Toto jméno v Bibli najdeme jen jednou. „Elímelek“ 

přetlumočeno do našeho jazyka znamená: „Můj Bůh (je) král.“ Nebo zkrátka: „Bůh je 

král.“1 Takové pojetí života je důležité, klíčové, a mělo by být zjevné i v našich 

životech. Předpokládejme, že odkazuje k Bohu Hospodinu. A tento Elímelek se hezky 

chová ke své ženě nejmilovanější. Noemi patrně prožívala krásné manželství. Lze tak 

usuzovat podle toho, jak ji její muž oslovoval, říkal jí: „Má líbeznost.“ Nebo: „Má 

líbezná.“ Byla líbezná svému muži i svému okolí. Totiž, když se vrátila do Betléma, 

žádala, aby ji nenazývali „Líbezná“, ale „Hořká“ (hebr. „Mára“), život jí zhořkl nebo 

„Vzepřel se“. Vzepřel se původní hezký život proti ní? Nejprve ovdověla, když jí 

zemřel manžel. Pak ji potkalo to nejhorší, co se může matce (či otci) přihodit. Pohřbila 

své děti. Vzepřel se proti ní sám Hospodin? „Dolehla ve mně ruka Hospodinova“, praví 

Noemi svým snachám. (Rt 1,13) 

Noemi a Elímelek jsou blízcí matkám i otcům, celým rodinám, které se 

starají o nemocné či postižené děti. Vážně nemocný nebo postižený člen rodiny určuje 

tep a rytmus životu celé domácnosti. Někdy je to „až k smrti“ vyčerpávající.  

Prvorozený syn Noemi a Elímeleka byl vážně nemocný. Prozrazuje nám to 

jeho jméno: „Machlón“, tj. česky „Churavec“ nebo „Nemocný“. Taktéž jeho bratr 

nebyl zdráv. Říkali mu „Kiljón“, což v našem jazyce znamená „Pohasínající“ nebo 

„Pomíjivec“. Tedy i životní síly druhého z Noeminých dětí byly velmi křehké. Noemi 

se dočkala svatby obou synů, ale nikoli vnoučat. Nejprve jí zemřel manžel. Pak ji 

přizabila smrt obou synů, tak ovdověly jejich manželky.  

My jsme již odvykli umírání dětí a mladých lidí. Bývá tomu vzácně díky 

vyspělosti lékařských oborů a technologiím. Ale např. ještě Karel Klostermann v jedné 

ze svých literárních prvotin, Ze světa lesních samot (1891, knižně 1894), zachytil 

rozhovor dvou žen o úmrtnosti dětí na Šumavě:  
 

„Dvanáct dětí! Zvolala panička, „a žijí všecky?“ 

„Nežijí; bylo pláče dost po nich; žije jich jen pět, a to nejmladší; starší 

pomřely…“ 

„Přišlo to a jak! O malých dětech nemluvím, už brzy po narození pomřely, ale 

čtyři jsem ještě měla, všecky starší než tu ty, dva hochy, dvě děvčata, nejstaršímu chlapci 

bylo třináct, nejmladší dívence pět let; zdrávi byli jako řípa. Tu najednou… přišla 

úplavice, hrozný host. A všecky mi schvátila za jeden týden!“2   
 

Zpět k biblickému vyprávění. Pohled na Noemi se stal pro jednu ze snach tak 

neúnosným, až odvrátila svou šíji. Pohyb odvrácení tváře je zakódován v jejím jménu: 

„Orpa“, česky by byla oslovována: „Odvrácející se šíjí.“ Nakonec se Orpa odvrátila 

od Noemi (i od Rut) zcela. Tak tomu v dnešní době často bývá např. v rodinách, kde se 

 
1 České převody biblických jmen, není-li uvedeno jinak, čerpám z Hellerovy celoživotní práce shrnuté v knize 

Výkladový slovník biblických jmen. 
2 KLOSTERMANN, Karel. Ze světa lesních samot. Praha: Jos. R. Vilímek, 1926, s. 56 a 58. 



narodí děti s různým typem poruchy autistického spektra. Tatínci často tu situaci 

neunesou a od rodiny utečou.  

Jak dobře rozumíme této neúnosnosti! A nejen proto nesoudíme, jen se 

stydíme. A možná bychom něco v minulosti udělali jinak, ale možná i přes 

retrospektivu stejně ne, z vážných důvodů, pro mocnější okolnosti, než jsou lidské 

ideály. Ozvuk různé míry člověkovy únosnosti, nalézáme i u Joba, a to v situaci, kdy 

se k němu blízcí i příbuzní vracejí „po všem tom zlu, jež na něj Hospodin uvedl“ a 

utěšují ho penězi a zlatem. (Jb 42,11) Ne tak Rut, ta zůstala s Noemi v dobrém i zlém.  

Její jméno znamená „Napojení“ či „Osvěžení“. Je odvozeno od slovesa 

„hojně se napít“, „osvěžit“.3 Byla osvěžením, napojením žíznivé. Jméno Rut může 

znamenat též „Družka“, odvozeninou je kupříkladu slovo přítelkyně.4 Rut (coby sou-

družka v dobrém i zlém) zůstává s Noemi, jedna vedle druhé čelí rozbolavění, citové i 

existenční bídě. Ve starověku neexistovaly svobodné matky. Žena byla vždy pod 

ochranou nějakého muže: otce, manžela, švagra, bratra, syna. Jenže ony se ocitají 

zcela nezaviněně v ohrožení až nadoraz. Tím spíše vyniká slib, kterým se Rut Noemi 

zavázala. Což je ohromující o to více, uvážíme-li, že Orpa i Rut byly Moabky. 

Program tohoto náboženství podněcoval ve svých vyznavačích dodnes praktikovaný 

životní styl: užívat si a konzumovat, k čemuž odkazuje jméno boha „Moab“ – „Ten, 

který působí, dává žádostivost a tím i plodnost“ či „Rozradostňovatel“, 

„Žádostníček“, „který – zcela v duchu baalismu – rozhojňuje život rozmnožováním 

žádostí. Jako by volal: Chtějte a kupujte, třeba i na dluh…, spotřebovávejte! Známý 

program. Ozývá se dodnes.“5 Na Noemi i Rut dolehla Hospodinova ruka (Rt 1,13), 

přičemž jejich situace nebyla a ani v našich časech není žádoucí, neboť vnáší do 

života hořkost, nerozradostňuje. Přesto Rut nahlédla a přitakala životu, který byl 

v naprostém rozporu s jejími kořeny.  

Zaposlouchejme se do žádoucích slov, která rozradostňují a vzdorují životním 

okolnostem všech dob i kultur: 
 

„A říká Rut: ,Nežádej naléhavě ve mně, abych tě opustila (vzdala se tě), abych se 

vrátila od tebe zpátky. Neboť kam půjdeš, půjdu, v čemkoli zůstaneš, zůstanu (kde 

přenocuješ, přenocuju). Lid tvůj, lid můj a Bůh tvůj, Bůh můj. V čemkoli zemřeš, 

zemřu a tam budu pohřbená. Sem a tam (takto) činí Hospodin ke mně, sem a tam 

(takto) přidává. Neboť smrt způsobí odloučení mezi mnou a mezi tebou.ʻ“ (Rt 

1,16.17) 
 

Ta slova nepotřebují žádný další komentář… Toto je rodina! Učíme se tomu doma.  
 

My v naší kultuře říkáme nebo můžeme zaslechnout: „Jdu s tebou.“  

Jen vzpomeňme, jak je ta věta důležitá na dětském táboře, děti, když 

potřebujete v noci na toaletu. V lese a za děsivé tmy. A kamarád či kamarádka řekne: 

„Já jdu s tebou.“ Zmiňme vážnější situaci, když se maminka bojí o miminko v bříšku 

nebo o dítě vedle sebe, a musí na vyšetření, jak bohatá je, pokud slyší od dědy či babičky 

svých dětí, sourozence, manžela či kamarádky: „Půjdu s tebou.“ 
 

Dovolím si zmínit příběh: 

 
3 Hebr. hwr. 
4 Hebr. h[r. 
5 HELLER, J. Dcery Lotovy a plody zoufalství – (Gn 19,30–38). In HELLER, Jan; PRUDKÝ, Martin. 
Obtížné oddíly knih Mojžíšových. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006, s. 89.  



 Jednou jsem se zeptal pana prof. Karla Skalického v jeho kabinetu na fakultě: 

„Karle, nelituješ, že ses vrátil ze slunné Itálie tehdy (po Sametové revoluci) do 

komunistického, šedivého Československa?“ Odpověděl mi bez sebemenšího zaváhání: 

„Ne.“ „Nelituju.“  

Ovšem tomu pohybu značně napomohla žena statečná, když vyslovila otázku, 

která zapadala do jeho osobních úvah. Když se Československu dostalo vytoužené 

svobody, Karel Skalický si řekl: „Tak, tady v Říme už nejsem české církvi užitečný. 

Navíc jsem při svém odchodu slíbil (a při liturgii tzv. věčných slibů), že se vrátím, až 

se komunismus rozpadne.“ Ale couval: „Mám krásný byt ve vatikánské rezidenci, mám 

italské občanství, já jsem kdosi na Lateránské univerzitě, tady by o mne bylo dobře 

postaráno, mám tu důležitou práci a na mé práci je závislá má maminka i hospodyně, 

Monika Schreier.“ Ta coby doktorka teologie a filosofie pomáhala Karlu Skalickému 

s domácností, přepisovala mu přednášky apod. Uvažoval dále: „A jít do situace zase 

naprosté nezajištěnosti? Začínat v šedesáti letech znovu od píky?“ Když tu náhle v roce 

1993 přišla za Karlem paní Monika s otázkou i s výzvou: „Nechceš se vrátit?“ „Ty by 

ses měl vrátit.“ Ten se zmohl jen na otázku: „Ty zůstaneš v Itálii?“ „Já půjdu 

s Tebou,“ odpověděla překvapivě. Proč překvapivě? Měla za sebou smutné dětství. 

Jako sirotek a sedmiletá holčička při odsunu sudetských Němců nastoupila se svou 

maminkou do dobytčáku, ve kterém úplně osiřela. Její maminka zemřela. Onemocněla 

totiž zápalem plic a k tomu se přidala tenkrát ještě neléčitelná tuberkulóza. Karel 

Skalický mi v osobním rozhovoru řekl, že bez její pomoci by tu změnu nepodstoupil a 

že svého rozhodnutí nikdy nelitoval. Každý chce nebo potřebuje někdy slyšet: „Jdu 

s tebou!“ I proto jsou Češi od r. 1994 o jednoho lidsky krásného profesora a kněze 

bohatší.  

Na počátku svého putování k Bohu a za službou církvi si Karel Skalický zcela 

upřímně i vážně přiznal: 

 „Něco jinýho je v Boha věřit a něco jinýho do jeho služby a do jeho vůle 

se odevzdat čili zříct se panství nad sebou a dát se plně do jeho vůle.“ 
 

Připomeňme si slova Rut:  
 

„A říká Rut: ,Nežádej naléhavě ve mně, abych tě opustila (vzdala se tě), abych se 

vrátila od tebe zpátky. Neboť kam půjdeš, půjdu, v čemkoli zůstaneš, zůstanu (kde 

přenocuješ, přenocuju). Lid tvůj, lid můj a Bůh tvůj, Bůh můj. V čemkoli zemřeš, 

zemřu a tam budu pohřbená. Sem a tam (takto) činí Hospodin ke mně, sem a tam 

(takto) přidává. Neboť smrt způsobí odloučení mezi mnou a mezi tebou.ʻ“ 

 

A tato oddanost je tím nejcennějším, s čím se setkáváme v rodině, je to nejcennější, co 

nás kultivuje v manželství, mezi sourozenci, v přátelství. V tomto bývá nejúčinnější 

pomoc člověka člověku, ale také … Proč pak pochybovat o Immanuelovi, Bohu s námi, 

jehož únosnost tu lidskou tolik přesahuje? 

AMEN 

 





 

  www.zivotazdravi.cz            Praha Smíchov   
                              

Vás srdečně zve na seminář  
 

Dech a dýchání 
 

Umíte správně dýchat? 
Jak se pozná správný dech? 

A víte, že pomocí dechu můžeme ovlivňovat  
naše prožívání i emoce?  

Přijďte si vyzkoušet některé dechové techniky 😊. 

 

 
přednáší  

RNDr. Luděk Bouška 
Vedoucí KZ Praha Smíchov 

 
 

sobota 7. 12. 2019 od 14:00 hodin 
 

Peroutkova 57, Praha 5 

v učebně sboru CASD 

bus č. 137, zastávka Urbanova, 
vstup bočním vchodem 
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v našem sboru proběhne schůzka oddělení KD1 
 

Hlavním cílem setkání bude společné sdílení se nad našimi potřebami, 
smyslem být součástí nějaké skupiny, ochoty něco udělat pro druhé a také 

se společně ztišit nad Božím slovem a modlit se. 
 

Více informací u Sama Dolejše, 792 326 028 
 

BOHOSLUŽBOU POSLOUŽÍ ODDĚLENÍ KD NAŠEHO SBORU 

 

®

http://www.casdsmichov.cz/


Kreslené příběhy Starého Zákona 

Pokračování příště 
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