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PROGRAM ALTERNATIVNÍ SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY   
 

  Dopoledne . 

1o,45 hodin 

Bohoslužbu vede Milan Müller 
do znakového jazyka tlumočí Marie Horáková (ředitelka Tichého světa) 
 

• Varhanní hudba 

• Úvod  

• Oznámení  

• Úvodní modlitba  

• Dětský příběh – Milan Müller 

• Píseň „Volá Ježíš ovce ztracené“  
Věra Kubíková a Lenka Říhová  

• Čtení textu Bible – Dt 30,11–20 – Jan Kubík 

• Tichá modlitba   

• Kázání – Soňa Sílová 
Téma: „Rovnováha v rozviklané době“ – J 6,66–69 

• Chvíle ke ztišení – hudební přednes  
Jan a Věra Kubíkovi, Lenka Říhová 
„7. a 8. díl z Maličkostí Karla Filipa Emanuela Bacha“ 

• Závěrečná modlitba – Soňa Sílová 

• Rozloučení – Milan Müller 
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Oznámení 
 

 

- Přejeme požehnanou sobotu všem 
 

- Dnes, 28. 3., bude z Božího slova sloužit s. Soňa Sílová 
 

- Příští sobotu, 4. 4., bude kázáním z Písma sloužit br. Václav Vondrášek 
 

- Cyklus setkání „Jsme spolu“ pokračuje dále po-pá od 2000 hod 
Aktuální leták je součástí Zpravodaje 

 

- Pomoc starším členům a přátelům našeho sboru 
Kontakt skrze email sona.silova@seznam.cz nebo na telefonu: 724 130 602 

 

- Program sobotních bohoslužeb a činností sboru v dubnu 2020 
je součástí tohoto Zpravodaje.  

Klasický čtvrtletní program bude vydán podle situace kolem koronaviru 
 

- Pozastavení činnosti Klubu Pathfinder do odvolání.  
Další informace jsou na webu www.kp-penguins.cz 

 

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

Jmenovitě na Jiřinu Maškovou. 
 

- Prosíme, připojte se k nám a v měsíci březnu mysleme na svých 
modlitbách na oddělení našeho sboru: přenosy bohoslužeb. 

 

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

- Další informace a akce naleznete dále ve Zpravodaji.  
Věnujte těmto informacím pozornost, 

některé nabízejí řešení situace kolem koronaviru Covid-19. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Naděje svítí 

Naděje svítí jako lucerna, 
když nebe potemnělo, 
naděje, to je studna bezedná, 
z níž srdce pít by chtělo. 
 

Naděje jsou i květy na keři, 
kde jindy trny čnějí, 
 

 

 
naděje je, když jiní nevěří, 
a tobě zvony znějí. 
 

Naděje září jako zlatý chrám, 
jak zapálená svíčka, 
patří i tobě od dob, co tě znám, 
schoulená do klubíčka.  
             

Autor: Zuzana Pivcová
 

V období 29. 3. – 4. 4. 2020 oslaví narozeniny: 
 

Prokopčák Milan (1. 4.) 
 

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

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.kp-penguins.cz/
https://www.i60.cz/uzivatel/stranka/2133


VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

Blahopřejeme 
Michal a Kristýna Srchovi dávají všem na vědomí, že se v pondělí 
2. 3. 2020 narodil Adam Jonathan Srch. Váha 3,40 kg; délka 54 
cm; místo Cambridge Rosie Hospital v Anglii. 

 
 

Program sobotních bohoslužeb a činností sboru v dubnu 2020 

 *akce, které jsou závislé na nařízeních vlády ohledně koronaviru Covid-19 
 

Co je nového ve smíchovském traktátu? 
Milí  smí chovs tí  sourozenci, rá di bychom vá m pr edáli ne kolik informácí . 

V souc ásne  dobe  je v nábí dce „Průvodce studiem Bible“ pro 2. čtvrtletí 2020 s 
názvem „Jak lépe porozumět Bibli“. Ják ji sprá vne  c í st, chá pát á vyklá dát. S 
ve domí m, z e Pí smo pochá zí  od Bohá, budeme zkoumát, co r í ká  Bible o sve m vlástní m 
vy kládu. 

„Pru vodce studiem Bible 2/2020“ je v souc ásne  dobe  distribuová n ná sledují cí m 
zpu sobem: 

- pro seniory je zájis ťová no pr es Son u Sí lovou á Vá clává Vondrá s ká 
  pozn.: finánc ní  u hrádá bude seniory reálizová ná pozde ji; 
- pro ostatní zájemce je moz nost od ponde lí  v nás í  modlitebne  vyzvednout 
si „Pru vodce“ á prove st plátbu u Vá clává Vondrá s ká (mobil: 775 130 602)    
po pr edchozí  domluve  s ní m. 

Jáko máteriá l pro rozs í r ení  studiá temátiky lekcí  sobotní  s koly „Ják le pe porozume t 
Bibli“ pro 2. c tvrtletí  2020 vychá zí  knihá „Tu se jim otevřely oči“ – Jez í s ová 
interpretáce stározá konní ho poselství ; áutor i: Háns K. LáRondelle, Jon Páulien.          
340 strán/broz urá/260 Kc . 

Zá jemci o zmí ne nou knihu posí lejte objednávky do 31. 3. 2020 ná máilovou 
ádresu: bláhápráhá@volny.cz, pr í pádne  volejte ná mobil: 603 225 150. 

Pokud byste chte li i dáls í  literáturu z vydávátelství  Advent-Orion, mu z ete vyuz í t 
rovne z  vy s e uvedene  kontákty. 

Pro pr í s tí  dny vá m pr ejeme Boz í  ochránu, klid á pokoj.          
Pavel Bláha a Josef Pavlík 

DATUM KÁZÁNÍ PROGRAM 
ODPOLEDNE A VEČER 

RŮZNÉ 

4. 4. V. Vondrášek   

11. 4. S. Sílová, V. Vodrášek  16.4.(čt)Jednání Výboru sboru 18:30 hod* 

18. 4. J. Drejnar   

25. 4. S. Sílová   

2. 5. V. Vondrášek Klub zdraví 14:00 hod*  

mailto:blahapraha@volny.cz


Modlitba v čase koronavirové epidemie 
 

Prosíme, Páne, zá uzdrávení všech, kteří se nákázili, 
všude ná světě, kám se jen virus rozšířil. 
Prosíme tě zá ty, kdo již ztrátili své blízké, 
i zá ty, které o ně nemoc ještě připráví. 
Prosíme tě zá lékáře, sestry á ostátní zdrávotníky, 
dej jim inspiraci v jejich péči á chráň jejich vlástní zdráví. 
Prosíme tě zá moudrost pro vědce, kteří všude ná světě 
s nejvyšším úsilím hledájí lék. 
Prosíme tě zá veřejné činitele, kteří musejí přijímát těžká rozhodnutí 
á rozhodovát o izoláci á káránténě, áby zástávili virus; 
prosíme tě ále i zá ty, kteří jejich rozhodnutí těžce nesou 
á májí pocit, jáko by byli uvězněni. 
Prosíme tě zá všechny, kdo jsou nesprávedlivě stigmátizováni 
pro svou rásu, národnost nebo etnickou příslušnost. 
Spolu se všemi křesťány ná tomto světě 
chceme přinášet Kristovu uzdrávující přítomnost á pokoj 
do těchto těžkých čásů plných bázně. 
Prosme táké Bohá, áby nám v této celosvětové krizi nedál zápomenout 
na miliony Božích dětí, které žijí v místech bez zdrávotní péče. 
Ať Bůh otevře náše srdce, ále i náše máteriální zdroje á náši politickou vůli 
k pomoci, áby se náděje ná lepší budoucnost mohlá stát reálitou  
pro všechny Boží děti. 
O to prosíme tebe, Bože, náš Stvořiteli, 
pro utrpení á smrt nášeho Páná Ježíše Kristá, který nás vykoupil, 
v síle Duchá svátého, který v nás uskutečňuje Boží vůli. 

Amen 
Podle modlitby Rev. Dr. J. Herberta Nelsona z Presbyteriánské církve v USA 

 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 2. kapitola 

Moji milí, Pánem milovaní spoluvěřící, milost Vám a pokoj od Boha Otce, Syna i Ducha 
svatého – zvlášť v době naší koronavirepidemie…  

Snažím se jako každý z Vás dodržovat nařízení karantény v našem státě. Mohu mít na to 
jakýkoliv názor, ale ctím, jak nás vede Písmo, vládu naší země, tak se učím vidět na tom 
všem i něco dobrého. 

Každý z Vás, kdo vzal vážně naši společnou výzvu k sborovému předvelikonočnímu 
půstu, může prožívat vlastní duchovní prožitek tohoto týdne. Věřím, že si nikdo z vás 
nenechal ujít velmi podnětné kázání sestry Soni z 29. února o myšlenkách půstu (je 
v archivu bohosluzbyonline.cz). Myšlenka, která mi byla velmi užitečnou a která mi byla 
požehnáním, byla myšlenka sestry Soni o tom, že „půst je nejen osvobozením OD něčeho, 
ale také K něčemu“. Je moc dobře, když pořád znovu promýšlíme to, co jsme z Písma 
pochopili, a nově a nově vstupujeme do tohoto úžasného dobrodružství, jak nejen 
hlouběji věci promyslet, ale jak je zároveň NOVĚ a ŽIVĚJI, AKTUÁLNĚJI prožít. Je mým 
tajemstvím, jakou „postní cestou“ jsem tento týden šel, ale součástí této cesty jsou 
pravidelné modlitební procházky, ke kterým jindy nemívám prostor. Určitě jste také 



zaslechli od duchovně zkušenějších průvodců po cestách spirituality, jak je dobře, když 
se modlíme nahlas. Nejenže si člověk lépe uvědomí, o čem s Pánem mluví, ale zároveň 
slyšíme to, co říkáme, a máme díky tomu hlubší prožitek rozhovoru. Je ale někdy 
problém najít v exponované Praze na procházku místo, kde by se takto „nahlas“ mohl 
člověk modlit, a přitom aby si ti, které potkává, nemysleli něco o jeho duševní diagnóze, 
když jde sám a mluví si nahlas sám pro sebe. Ale s rouškou je to JINAK!! Nikdo Vám na 
zakrytá ústa díky roušce nevidí, tzn. klidně se můžete kdekoliv modlit nahlas (není 
potřeba křičet, Bůh slyší i šepot). A to je můj nejsilnější duchovní prožitek v tomto 
postním týdnu a bude mi určitě scházet, až „čas roušek“ pomine… 

Je přece tolik téma, za co milému Bohu děkovat právě v současné době… Je tolik témat, 
za které prosit ze životů osobních, z našich rodin, z našeho sborového společenství, 
z našeho současného světa. Je tolik otázek, které nás v souvislosti s tím, co prožíváme, 
napadají a na které nemáme díky jejich složitosti odpověď + máme otázky při pohledu 
do budoucna – tak je Bohu řekněte a čekejte odpovědi… 

Má dnešní druhá kapitola mé epištoly je zároveň výzvou pro každého z Vás – pozváním 
do hlubšího prožitku modlitby díky roušce, kterou teď všichni nosíme. Ze srdce Vám 
všem přeji, abyste měli z této zkušenosti podobný prožitek jako já – nejen v postním 
předvelikonočním týdnu. 

Rád myslím na kříže mnohých z Vás, které jste mi s důvěrou svěřili… Když mi napíšete, 
rád si doplním svůj modlitební seznam.     

S vděčností za dar postní rouškové modlitby Vašek Vondrášek 

Ještě o půstu a poděkování za oddělení internetových přenosů 
 

Milé sestry, milí bratři, 
uplynulý týden byl pro mnohé ve znamení dobrovolného předvelikonočního půstu.  
Až mě rozesmálo, jak umí Pán Bůh odpovědět na naše modlitby a jaký pozor bychom si 
měli dávat na to, za co se modlíme, protože se nám to může vyplnit měrou nečekaně 
vrchovatou! To je ale vážná věc. Uvědomujeme si vlastně, za co se modlíme a jaké by to 
bylo, kdyby se nám naše přání splnila? Možná to, že Bůh jako by naše modlitby 
nevyslýchal, je to nejlepší, co můžeme chtít, i kdyby se naše přání tvářila sebesprávněji. 
Anebo má pro ně Pán připravený lepší čas a lepší podobu. 

V každém případě jsme si nikdo nepředstavoval, že pro půst budeme mít takový prostor. 
A možná je to vybídnutí, abychom v nějaké formě půstu pokračovali. Vkládám sem 
podnětné návrhy Luďka Boušky: 

1. Ať si člověk napíše, co ho spoutává, kde má nějaký svůj zvyk nebo návyk, který 
by stál za změnu. 
2. Ať si pak z tohoto seznamu vybere jednu jedinou věc. 
3. Ať se za to modlí, zda to pomůže nejen jemu, ale i blízkým/okolí. 
4. A pak ať to týden nebo několik dnů, nebo třeba jen jeden den, vyzkouší... 

 

Možná by stálo za to vyhlásit třeba pátek jako postní den, buď bez jídla nebo jen bez 
večeře, a ten čas věnovat modlitbám… Možná že to, co prožíváme, budeme moci 
nahlédnout jinak a lépe, nadějně. 
 



„Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky 
o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit ke 
mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne 
budete dotazovat celým svým srdcem. Dám se vám nalézt, je výrok Hospodinův, a 
změním váš úděl, shromáždím vás ze všech pronárodů a ze všech míst, kam jsem vás 
vyhnal, je výrok Hospodinův, a přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás přestěhoval.“ 
Jr 29,11–14  
 

Pojďme zkusit půst od strachu, půst k naději. 
 

Dovoluji si navrhnout Velký pátek jako postní den. Připojíte se? 
 

Zdá se, že musíme přehodnocovat svůj pohled na spoustu věcí – najednou i sociální sítě, 
na kterých jsme předtím možná koukali na kdejakou zbytečnost, nebo dokonce přímo 
pitomost, teď slouží jako komunikační nástroj, když se nemůžeme vidět na živo.  
 

A proto je více než příznačné, že modlitby za sborové oddělení v březnu byly už před 
dlouhým časem naplánovány, že budou za sborové přenosy a ochotné lidi, kteří jsou v 
pozadí, ale bez kterých by nebylo možné vysílat naše bohoslužby a každovečerní 
rozhovory s názvem „Jsme spolu“. Teď si obzvlášť s velkou vděčností uvědomujeme 
práci, čas a odbornost, které jsou naši bratři a sestry ochotni této službě věnovat. 
Děkujeme! 

Se srdečným pozdravem a modlitbou za vše dobré 
Vaše kazatelka Soňa 

 

Praktická a pastorační pomoc pro seniory v 
souvislosti s epidemií koronaviru 

Milí senioři, rádi bychom Vám nabídli pomoc v této náročné 
situaci související s epidemií koronaviru a opatřeními, která mají 
zamezit jeho šíření.  
 

Potřebujete-li zajistit nákupy, dojít do lékárny či vyřídit jinou nutnou věc, můžete se 
obrátit na Archu pomoci Praha. Ve spolupráci s dobrovolnickým centrem ADRA Praha 
Vám pomůžeme zajistit pomoc ze strany dobrovolníků. Tím předejdete nutnosti 
navštívit obchod, lékárnu, využít hromadnou dopravu apod., kde byste se vystavovali 
možnému riziku nákazy.  
 

V případě zájmu o praktickou pomoc dobrovolníků nás kontaktujte na tel. č.: 737 385 
530 nebo mailem: archapomoci@seznam.cz   
 

Nabízíme Vám také oporu našich pastorů Soni Sílové a Václava Vondráška. Chcete-li 
využít jejich pastorační podpory, kontaktujte je telefonicky nebo mailem:  
Soňa Sílová – 724 130 602, sona.silova@seznam.cz   
Václav Vondrášek – 775 080 809, vv@quick.cz   
 

Přejeme Vám Boží ochranu, pevné zdraví a mnoho sil v této náročné situaci.  

Kazatelé Soňa Sílová, Václav Vondrášek a koordinátorka Archa pomoci Praha Jana Bláhová 
 

mailto:archapomoci@seznam.cz
mailto:sona.silova@seznam.cz
mailto:vv@quick.cz


Po žebříku k překonání strachu z budoucnosti 

Nácházíme se v pohnuté době, jákou jsme ještě nezážili. Ještě před pár dny svět 
vypádál jinák. Měli jsme své jistoty á nic nenásvědčoválo tomu, že by se to mělo 
změnit. Ty jistoty jsou nyní otřeseny. Zážíváme strách z neznámé budoucnosti.  

Člověk by všák áni v té nejtěžší chvíli neměl ztrátit smysl pro humor. Právě ten nám 
dává možnost se povznést nád tíživou situáci á vnitřně ji porázit. Proto záčnu 
vtipem: Jednou fárář dorází ná mši, postáví se ná kázátelnu á v rámci ohlášek 
oznámí: „Drází věřící, mám pro vás jednu dobrou á jednu špátnou zprávu. Dobrá je, 
že už máme dostátek peněz ná oprávu kostelá, tá špátná je, že peníze jsou zátím ve 
vášich kápsách!“ Stejně i my už máme lék proti viru málomyslnosti á stráchu 
z budoucnosti: je v nášich myslích á srdcích. Nejlepším lékem ná tohoto „vírá“ je vírá.   

Náše vírá je vírá v Bohá Abráhámová, Izáková á Jákobová. Jsou jejich příběhy pouze 
popisem osudů historických osobností, nebo i poselstvím nášich předků pro nás do 
vypjatých situácí, jako je tato?   

Podívejme se ná jeden z klíčových momentů Jákobová životá zápsáný v Gn 28,10: 
„Jákob vyšel z Beer-šeby á šel do Cháránu.“ To spojení ויצא vajece „i vyšel“ se zdá 
nenápádné. Jákobovi bylo už čtyřicet let (Gn 26,34). Jákob si žil spokojeně u 
maminky v „mámá hotelu“. Měl své jistoty á nic nenásvědčoválo tomu, že by se to 
mělo změnit. V Beer-šebě tou dobou běžel život náplno. Plný nejrůznějších 
činorodých áktivit. Lidé se všák kláněli nejrůznějším modlám. Ty je odváděly od 
Boha, od jejich rodin, brály jim čás á vedly je ke službě mámonu.  

Z toho všeho je nájednou Jákob vytržen. Hrozí mu smrtelné nebezpečí. Neví, co bude. 
Je sám v neznámé krájině. Ze stráchu před Ezáuem se neubytovává v nějákém 
opevněném městě či chráněném místě pro poutníky á kárávány. Uléhá uprostřed 
pustiny ná zem. Slunce zápádá, zmocňuje se ho tíseň. Je vydán nápospás. Nemá áni 
polštář. Dává si pod hlávu kámen. Termín מראשתיו  merašotav „v hlávách“ je 
neobvyklý. Jáko by v té chvíli měl z těch stárostí více hláv. Možná to známená, že si 
kolem hlávy udělál kruh z kámenů proti drávé zvěři, která ho může kdykoliv 
napadnout.  

Když usne, ták se mu zdá sen: „Hle, ná zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosáhuje k 
nebesům, á po něm vystupují á sestupují poslové Boží.“ Ten obráz žebříku, hebr. סולם 
sulam, je záhádný. Poslové Boží nejdříve vystupují á teprve potom sestupují. Jáko by 
již předtím byli ná Zemi...  

Podle midráše Berešit rábá žebřík předstávuje říše, ve kterých židovský národ bude 
trpět áž do příchodu mesiáše. První ánděl předstávuje 70 let v bábylonském zájetí – 
vystoupál 70 příček á pák pádl dolů, druhý ánděl předstávuje Perskou říši – 
vystoupál několik příček náhoru á pádl, stejně jáko třetí ánděl předstávující mocnou 
Řeckou říši. Čtvrtý ánděl předstávuje čás zápočátý římskou nádvládou. Jákob se v 
tom snu bál, že tenhle poslední ánděl nikdy nesejde dolů, ále Bůh ho ujistil, že i 
tenhle poslední ánděl jednou skončí.  

Tou nevyslovenou nádějí skrytou v midráši je, že káždá – i tá nejhorší – doba jednou 
pomine. Pominulo bábylonské zájetí, pominulá Perská říše, pominulo Řecko i 
Římáné, jednou pomine i to součásné utrpení. Možná to ještě nějákou dobu bude 
trvát, ále nákonec pomine. Veškeré dění má pod nebem svůj čás. Nákonec všák 
znovu nastane עת שלום et šalom – „čás pokoje“ (Káz 3).  



Je tu všák i duchovní výklád. Jedná se o mystické propojení země á nebe. Onen 
„vzestup“ může známenát i vzestup vnitřního duchovního růstu á onen „sestup“ je 
sestup do vnějšího světá ke druhým. Právě v době krize je čás ná náš duchovní 
„vzestup“ á „sestupování“ ke službě á pomoci druhým. 

Možná objevíme mnohé dálší věřící i nevěřící lidi, kteří jsou ná této cestě náhoru á 
dolů s námi. Možná teprve tehdy oprávdu uslyšíme ten hlás: „Já jsem Hospodin, Bůh 
tvého otce Abráhámá á Bůh Izákův.“  

Ve chvíli nezájištěnosti á vydánosti se Jákob poprvé setkává s Bohem. Nová životní 
situáce je mu šáncí zrevidovát svůj dosávádní život, přehodnotit své hodnoty á 
znovu hledát Bohá. Ják říká v této době Tomáš Hálík: „V době uzávřených kostelů je 
dobré otevřít Bibli á otevřít svou mysl á srdce k dáleko hlubšímu prožívání víry než 
doposud.“ 

Hospodin oznámuje Jákobovi i nám: אנכי עמך anochi imach – „Hle, já jsem s tebou. 
Budu tě střežit všude, kám půjdeš, á záse tě přivedu do této země. Nikdy tě 
neopustím, ále učiním, co jsem ti slíbil.“  

Boží přítomnost, oznáčováná rábíny v židovské mystice jáko שכינה šechina, je s námi. 
Elie Wiesel o ní ve své knize Zlo a exil píše: „Protože existuje stvořený svět, protože 
lidé trpí, chce Bůh trpět s námi. Proto dovoluje své šechině, áby ho opustilá á trpělá 
jeho jménem, s ním i s jeho tvory.“ Utrpení není trest, který by ná nás Bůh sesílál. 
Bůh trpí s námi.  

Stejné záslíbení dává i Ježíš: „Neboť kde jsou dvá nebo tři shromážděni ve jménu 
mém, tám jsem já uprostřed nich.“ (Mt 18,20)  

I v těch nejhorších chvílích Bůh je á bude s námi á zjeví nám nějáký סולם sulam žebřík, 
jáko to udělál u Jákobá. Když si budeme návzájem pomáhát á povzbuzovát se, ták 
překonáme i ty nejtěžší chvíle.  

Dietrich Bonhoeffer se v době největší krize nebál postávit proti nácistickému 
pronásledování. Dokonce se přidál i k odbojové skupině proti sámotnému Hitlerovi, 
což ho nákonec stálo život. Jeho vyznání je tu všák pro nás i dnes: „Věřím, že Bůh ze 
všeho, i z toho největšího zlá, může á chce učinit dobro. K tomu potřebuje lidi, kteří 
věří, že všechny věci mohou posloužit k dobrému. Věřím, že v káždé tísni nám Bůh 
chce dát tolik síly odolát, kolik jí potřebujeme. Ale nedává ji předem, ábychom se 
nespoléháli sámi ná sebe, ále jen ná něj sámotného. V tákové víře musí být překonán 
káždý strách z budoucnosti. Věřím, že áni náše chyby á omyly nejsou nádármo á že 
pro Bohá není o nic těžší se vypořádát s nimi než s nášimi domněle dobrými skutky. 
Věřím, že Bůh není žádným nádčásovým osudem, nýbrž že čeká á odpovídá ná 
upřímné modlitby á odpovědné činy.“ 

Robert Řehák 
 

Koutek pro děti – ŽIVOT INDIÁNŮ – STÁLÉ NEBEZPEČÍ 
 

Milé děti, mládežníci. Snad znáte filmy o Vinnetouovi. Náčelník Vinnetou patří (podle 
Karla Maye) mezi apačské národy a pochází z kmene Meskalerů. Asi jako bychom na 
letním táboře řekli, že náčelník naší osady, Kuba Fraj či Viki (hlavní vedoucí tábora), patří 
do slovanských národů a jsou z kmene Čechů. Apačové ve skutečnosti čítali ani ne 
desítku tisíc lidí o mnoha kmenech, s vlastní kulturou a vlastním územím. Děti (jen pro 



porovnání – mládežníci to vědí), nás Čechů žije v naší republice desetkrát více, než kdysi 
žilo Apačů v Americe. 

 My si teď budeme vyprávět o jednom apačském kmenu 
– o Čirikavech. Vyslechneme si současně část příběhu 
jednoho z nejznámějších indiánů.  

 
 

 

Píše se rok 1886. Třetina či čtvrtina tehdejší armády, 
počtem 5 tis. amerických vojáků, pronásleduje nevelkou 
skupinu indiánů. Těchto 39 Apačů, mužů, žen i dětí, se 
žene zemí, utíká před zajetím, denně urazí až 120 km. Jsou 
v neustálém pohybu již půl roku. Proč armáda vynakládá 
takovou námahu kvůli hrstce Apačů? Šli po jediném 
člověku, jmenoval se Geronimo. Slídí po něm také jiná 

armáda, totiž 3 tis. mexických vojáků a 1 tis. dobrovolníků.  

9 tis. mužů proti 39 indiánům – a ne, a ne je dostat? Jak je to možné? Děti, něco si 
řekneme o životě těchto indiánů. Geronimo se naučil lovit v šesti letech. Když zabil zvíře 
poprvé, snědl jeho syrové srdce, aby si zajistil při lovu celoživotní úspěch. Indiánské děti 
uměly používat luk a šípy, učily se stopovat, uměly rychle běhat. Proč na tom tolik 
záleželo? Protože nebezpečí bylo všudypřítomné. Děti Apačů byly ohrožovány 
nepřátelskými kmeny (Jutové, Komančové, Navahové), divokými zvířaty apod. Navíc za 
Geronimova mládí se tito Apačové museli obávat krutých, najatých lovců indiánů. 
Mexico totiž vydalo následující zákon: za každý skalp vláda zaplatí – za skalp dítěte 25, 
za skalp ženy 50 a za bojovníkův 100 dolarů. Víte, co je to skalp? Pokud ano, jistě uznáte, 
že mluvíme o nepředstavitelně krutém chování lidí vůči jiné lidské bytosti. 

Zkrátka indiánské děti měly úplně jiné dětství než vy. Žily v přírodě a musely být fyzicky 
zdatné i zručné. Musely se naučit ledacos vyrábět. Tak například důležitou dovedností 
bylo košíkářství – jde o umění splétat z přírodních materiálů lůžkoviny, oblečení, nádoby. 
Techniky se liší národ od národu. Někteří splétali jasanovou kůru a trávu zvanou 
tomkovice (indiáni Irokéští a Algonkiánští), jiní vyráběli košíky z jehličí borovice svinuté 
škumpy a vrbových prutů (Čirokézové), další používali koše březové (Aršipové, 
Deneové), někde se košíkářství povýšilo na umění (Majdujské ženy), kdy se v koších dala 
přenášet voda či vařit jídlo. Z cedru se pletly krosny na těžší materiály.  

Ale zpátky k tomu hlavnímu. Před 150 lety žily apačské děti ve velmi nebezpečném světě. 
Život indiánských dětí závisel na zmíněných dovednostech: rychle utíkat, dobře jezdit na 
koni, dokázat si mnohé vyrobit z přírodnin, umět stopovat, bojovat, lovit, zametat či 
mást vlastní stopy… Jejich život a existence celé rodiny, celých kmenů byla ve stálém 
ohrožení. Nakonec bylo mnoho Apačů donuceno k životu v rezervacích. Tato vyhrazená 
území pro jejich život zaručovala v těch lepších případech trochu míru, bezpečí. Pro větší 
pokoj rodin, pro bezpečnější život se podvolili. Děti, važte si toho, že žijete v bezpečné 
době a v bezpečné zemi. Pamatujte na to, až se vrátíte do svých krásných a bezpečných 
domovů… Takhle jsme si ponaučení shrnuli s některými z vás v létě na indiánském 

Podpis 
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táboře. Takto bychom si mohli ponaučení probrat ještě před týdnem, třeba na schůzce 
Klubu Pathfinder…   

Dnes (tedy 19. 3. 2020) máte za sebou prožitý týden, kdy jste zavřené doma, nesmíte 
do školy, nemůžete na kroužky a s kamarády si jen voláte přes mobil či počítač. Rodiny 
se zpravidla nenavštěvují, hlavně za babičkou a dědečkem nechodíte. Není tomu tak 
jen v naší České republice. Nesmíme ani cestovat do zahraničí, z jiných států k nám také 
nesmějí lidé přijíždět. Žijeme v jakési rezervaci (vyhrazeném území, vyhrazeném 
prostoru) v rámci celé Evropy, žijeme v jakési rezervaci coby celá republika a žijeme tak 
v rámci našeho města. Kvůli našemu (vzájemnému) bezpečí – nejen kvůli ochraně 
zdraví.  

Děti, na tyto dny budete vzpomínat celý život. V těchto událostech zjišťujete, jakou 
předností bylo chodit do školy. My, vaši rodiče, objevujeme, jak těžká je práce učitelek 
a učitelů. Můžeme si spolu uvědomit, že velkým darem pro život je svoboda pohybu 
venku, že velikánským darem (a přitom nezaslouženým) je zdraví. Zdraví sourozenců, 
zdraví maminky a tatínka, babičky i dědečka, ale také kamarádů a jejich rodin. Nelze si 
každý den zakoupit oblíbené jídlo. Většina obchodů je uzavřena. Maminka či tatínek 
nemohou do práce, nebo jsou v práci pořád.  

          
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Geronimo v roce 1909 jako americký zajatec.                            Tomkovice. 
 

Až se naše životy zase vrátí k dřívějšímu prožívání, nebude svět úplně stejný. Budeme 
totiž bohatší o zmíněná ponaučení, a to na základě osobního prožitku: chodit do školy 
či setkávat se spolu třeba při bohoslužbě je předností, svoboda volného pohybu venku 
není samozřejmostí, veliký dar je zdraví, rodina je důležitá, musíme si vážit jeden 
druhého, je třeba si vážit potravin, je třeba se lépe chovat k planetě Zemi, měli bychom 
se o ni starat. Až se naše životy vrátí zase k dřívějšímu způsobu, nebude svět (snad!) 
úplně stejný. Můžeme žít skromněji, být více venku, častěji se spolu setkávat, možná 
budeme ohleduplnější k životnímu prostředí a třeba si budeme vážit více rodiny, školy, 
práce, potravin, naší Země… Možná přibude více věřících lidí. Co myslíš, změníme se my 
lidé k lepšímu? Naučí nás tyto události lépe se chovat jeden k druhému – za zavřenými 
dveřmi bytu či domu, v obchodě, na ulici, ve škole či v zaměstnání, nebo pod kazatelnou; 
prostě doma, v církvi i ve společnosti?  

Josef Dvořák 
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NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE: 
 

- MOŽNOSTI KOMUNIKACE PRO SKUPINY: 
Možnosti komunikace na propojení lidí za účelem sobotní školy či přátelského sobotního 
setkání ve virtuálním prostoru: 
Možnosti viz: https://mailchi.mp/e783b9df2914/zprvy-z-hopetv-ji-bene-dobv-jericho-
3841693?e=b94b05a922 
 

- PRO DĚTI, CO JSOU V „DOMÁCÍM VĚZENÍ“: 
tipy na aktivity: http://www.pathfinder.cz/135/ 
 

- VYSÍLÁNÍ BOHOSLUŽEB: 
Možná i vašemu sboru (členům sborů), kromě vámi připravovaných aktivit, přijde vhod, 
že některé sbory i v této situaci slouží tím, že vysílají sobotní bohoslužby. Pravidelně 
aktualizovaný přehled (tedy kde se následující sobotu opravdu vysílá) najdete na tomto 
webu: casdonline.cz 
 

V týdnu, každý pracovní den večer ve 20 hodin, si zvou kazatelé z Prahy a Středočeského 
okrsku své hosty, aby si s nimi povídali o jejich víře a modlili se. I členové z vašich sborů 
se mohou připojit, a to buď na webu: bohosluzbyonline.cz nebo na youtube. 
Tuto sobotu bude možné se mimo již uveřejněné příležitosti připojit k sobotní škole 
připravené ve studiu Hope TV, kterou bude provázet Oldřich Svoboda. Připojit se můžete 
přes Facebook nebo na Youtube. Kázáním pak ze Smíchovské modlitebny poslouží 
předseda ČSU, Mikuláš Pavlík. 
 

- ADRA: 
ADRA vyhlásila veřejnou sbírku určenou na zajištění aktivit spojených s pomocí seniorům 

a lidem, kteří se díky současné karanténě ocitli v izolaci.  Informaci o tom najdete ZDE. 
Číslo účtu pro veřejnou sbírku je 66888866/0300, variabilní symbol 111.   
https://www.adra.cz/novinky/id/adra-vyhlasila-verejnou-sbirku-v-souvislosti-s-
sirenim-koronaviru 
 

- MODLITBY CELÉ CÍRKVE RÁNO A VEČER: 
Chceme Vás pozvat k modlitbám. V 6.30 hod ráno a ve 21.30 večer. Podnětů na modlitby 
je dost – zastavení šíření nemoci, lékaři, zdravotníci, starší a nemocní lidé, naše služba 
společnosti. Nebojte se tyto modlitby využít i k tomu, že se se svými sbory budete modlit 
za konkrétní záležitosti ve Vaší oblasti. 
 

- SCHÁNÍTE MARNĚ ROUŠKY? 
Oddělení služby žen při našem sboru nabízí možnost získat v omezeném počtu roušky.  
Budou k dispozici u správce sboru na Smíchově pouze po předběžné tel. domluvě. 
Tel.: 605 254 726. Pokud máte navíc k dispozici roušky, můžete je také nabídnout pro 
potřebné naším prostřednictvím. 

http://www.pathfinder.cz/135/
http://casdonline.cz/
http://bohosluzbyonline.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=bj6iSk92w3c
https://www.facebook.com/HopeTV/
https://www.youtube.com/hopetvczech/
https://www.adra.cz/novinky/id/adra-vyhlasila-verejnou-sbirku-v-souvislosti-s-sirenim-koronaviru
https://www.adra.cz/novinky/id/adra-vyhlasila-verejnou-sbirku-v-souvislosti-s-sirenim-koronaviru
https://www.adra.cz/novinky/id/adra-vyhlasila-verejnou-sbirku-v-souvislosti-s-sirenim-koronaviru


 



 



 



 



Kreslené příběhy Starého zákona 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

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/

