
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   ročník 20/číslo 1003 
 

PROGRAM ALTERNATIVNÍ SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY   
 

  Dopoledne . 

1o,45 hodin 

Bohoslužbu vede Jaroslav Bartoš 
 

• Varhanní hudba  

• Úvod  

• Oznámení  

• Úvodní modlitba  

• Dětský příběh – Barbora Bezděkovská  

• Píseň „Přichází den“  
Smíchovský pěvecký sbor 

• Čtení textu Bible – Žalm 40,1-5.17-18 (SNC) – Lenka Chimincová 

• Tichá modlitba   

• Kázání – Jiří Drejnar 
Téma: „Co pro nás znamenají Velikonoce?" 

• Chvíle ke ztišení – píseň „Ty jsi mi vším“  
Bianka Briššová 

• Závěrečná modlitba – Jiří Drejnar 

• Rozloučení – Jaroslav Bartoš 

• Varhanní hudba  

 

                    Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

     



Oznámení 
 

 

- Přejeme požehnanou sobotu všem 
 

- Dnes, 18. 4., bude z Božího slova sloužit br. Jiří Drejnar 
 

- Příští sobotu, 25. 4., bude kázáním z Písma sloužit s. Soňa Sílová  
 

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

 

- Pomoc starším členům a přátelům našeho sboru je stále aktivní 
Kontakt skrze e-mail sona.silova@seznam.cz nebo na telefonu: 724 130 602 

 

- Program sobotních bohoslužeb a činností sboru bude  
v období pandemie koronaviru Covid-19 (duben–květen 2020) 

vždy součástí aktuálního Zpravodaje.  
 

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

 

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

 

- Prosíme, připojte se k nám a v měsíci dubnu mysleme na svých 

modlitbách na oddělení našeho sboru: ozvučení, promítání. 
 

- Bankovní účet sboru: 5053339/0800, do textu jméno a účel. 
Na tento účet je možné poslat případné dary (sbírku) pro potřeby sboru. 

 

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

některé nabízejí řešení situace kolem koronaviru Covid-19. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

Moji milí, Pánem milovaní spoluvěřící, milost Vám a pokoj od Boha Otce, Syna i Ducha 
svatého – zvlášť v současné někdy tak nepokojné a nemilosrdné době…  

Minulý týden jsem sdílel s některými z Vás, jak jsem překvapený tím, že naše společné 
večery JSME SPOLU trvají už měsíc, což na začátku karantény většina z nás neočekávala. 
Díky Bohu za všechny ty, kteří spolupracují, není to vůbec samozřejmost. Skoro není dne, 
kdy by mi jako zástupci našeho sboru někdo nevolal nebo nepsal, jak jsou lidé na sborech 
vděční, že takový program slouží, motivuje, obohacuje, povzbuzuje… 

V období 19.–25.4.2020 oslaví narozeniny: 
 

Říhová Ivana (19.4.); Bellada Robert (19.4.); Vörös Petr (21.4.);  
Heczko Robert (21.4.); Frajová Lucie (22.4.); Hlochová Dana (24.4.) 

 

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

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

http://www.kp-penguins.cz/


Kdykoliv děláme sobotní přenos do prázdného sboru, skoro vždycky někdo zmíní vtipem, 
že by měla být i sbírka, která nezastupitelně patří do bohoslužby, protože máme každý z 
nás podíl právě skrze sbírku nejen vyjádřit Bohu vděčnost, ale zároveň mít podíl na Božím 
díle, na fungování našeho sboru. Někteří z Vás se mě ptáte, jestli je kam Váš dar posílat 
elektronicky, a já si toho velmi vážím, protože je to svědectvím o praktičnosti Vaší víry. 

Bratr Pavel byl v podobné církvi, jako je ta naše, akorát v jiných kulisách doby. Cituji z 1K 
16,1.2: „Pokud jde o sbírku pro církev v Jeruzalémě, dělejte to podle pokynů, které jsem 
dal církvím v Galacii. V první den týdne nechť každý z vás dá stranou, co může postrádat, 
aby sbírka nezačala teprve tehdy, až k vám přijdu…“ Stejný princip, který platil kdysi, platí 
i dnes, že málokdo z nás jsme schopni dát najednou dohromady větší částku peněz do 
sbírky, ale když si postupně střádáme sobotu co sobotu, jsme mnohdy překvapení nad 
tím, kolik za delší dobu „do pytlíčku“ nastřádáme. 

A všem nám je jasné, že byť se v sobotu nescházíme, pořád platíme nájem a jsou energie, 
za které přijde složenka tak jako tak – podobně jako v našich domácích rozpočtech. 

Jsme vděčni za službu milé sestry Jany Voleské, hospodářky našeho sboru, kterou jsem 
proto požádal o aktuální čísla účtů, která jsou uvedena níže. Kdokoliv se rozhodnete 
poslat své dary na účet, uděláte dobře – kdo si odkládá doma a dá svůj dar pak najednou 
první společnou sobotu, určitě také nezhřeší. 

Vím, že nejsem sám, kdo sleduje vyhlášení naší vlády a velmi se těší na to, kdy už pomine 
karanténa a budeme se moci vidět osobně, popovídat si, společně chválit Boha, sdílet se 
o to, kudy nás vede, společně naslouchat jeho slovu – a společně „vykonat dobrovolnou 
sbírku“.  

 S vírou v Boží štědrou dobrotu zdraví Váš kazatel Vašek Vondrášek  

P.S. A nyní již údaje od sestry hospodářky: 

Číslo účtu sboru: 5053339/0800 

Účel / var. symbol 
desátky / 10106 
dar misie / 11106 
dar pro sbor / 777 
dar sociální fond sboru / 999 
dar pro bohosluzbyonline / 2000 
dar pro ARCHU / 002 

 
dar pro PETRKLÍČ / 2015 
dar pro ADRA – projekty / 010 
dar pro ADRA – provoz / 011 
dar BanglaKids / 2019. 

 

Také je možné uhradit více účelů jednou platbou, v tom případě prosím o uvedení do 
poznámky účel, popř. VS. Pokud se jedná o stejného dárce, jako je majitel účtu, není 
třeba uvádět jméno, pouze pokud platíte dar nebo desátky za jinou osobu. 
  
 

Vážení příznivci našeho oddílu, 
 

i když se může zdát, že díky nouzovému stavu není možné v naší činnosti pokračovat, 
opak je pravdou. Minulý týden jsme rozesílali materiály k velikonočním aktivitám, které 
můžete realizovat ve svých rodinách. Josífek Dvořák s námi sdílí zamyšlení pro děti z 
letních táborů. Stejně tak různé tipy najdete na stránkách Klubu Pathfinder a Junáka. I 



na kanálu HopeTV je k dispozici série pro děti, za což jsem vděčný. Věřím, že nám 
takovéto drobné aktivity pomůžou zvládnout současné období. 
 

My ale nespíme. Se staršími pathfindery a Komunitním centrem Petrklíč připravujeme 
pomoc s distribucí dezinfekce a informací občanům Prahy 10. Stejně tak se připravujeme 
na letní tábory, byť nevíme, v jakém režimu proběhnou. V létě i nadále plánujeme: 
 

• Tábor ZS pro děti ve věku 6 až 15 let, který proběhne  
12. až 19. července 2020 na tábořišti v Raspenavě.  

• Tábor ZS Speciál pro děti ve věku 12 až 18 let, který proběhne  
19. až 26. července 2020 na tábořišti v Raspenavě. 

• Příměstský tábor pro děti ve věku 6 až 11 let, který proběhne  
10. až 14. srpna 2020 zde v našem sboru. 

 

Všechny informace včetně přihlášek najdete na našem webu www.kp-penguins.cz v 
sekci „Letní tábory“. 13. 4. jsme aktualizovali seznamy přihlášených. Vzhledem k situaci 
garantujeme, že pokud by tábory neproběhly, vrátíme Vám 100 % zaplacených poplatků. 
Na druhou stranu bychom byli rádi, abyste svoje děti začali postupně přihlašovat – a to 
i s ohledem na to, že tábory se nám postupně plní, a pokud vláda zastropuje počet 
účastníků, budou mít přednost ti, kteří budou přihlášeni dříve. 
 

Těším se na léto. Za oddíl Penguins Jakub Fraj 
 

Program sobotních bohoslužeb a činností sboru v dubnu a květnu 2020 

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

 

 

DATUM KÁZÁNÍ PROGRAM  
ODPOLEDNE A VEČER* 

RŮZNÉ* 

4. 4. V. Vondrášek  5.4.(ne) Velikonoční výlet TOMů 

11. 4. S. Sílová  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.  

9.5. 
S.Sílová 

Modlitba za Adru 
 14.5.(čt)Jednání Výboru sboru 18:30 hod 

16.5. V.Vondrášek  17.5.(ne)Výlet TOMů 

23.5. S.Sílová  24.5.(ne) KD2 výlet za jeleny 

30.5. M.Balcar  5.6.(pá)Noc kostelů 

6.6. J.Bezděkovský Klub zdraví 14:00 hod. 
5.-7.6.(pá-ne)Rádcovský kurz ČS KP (akce KP) 
11.6.(čt)Jednání Výboru sboru 18:30 hod 



Nabídka krátkodobé zápůjčky notebooku na dobu karantény 

V této nestandardní době nás napadá mnoho nestandardních nápadů, některé jsou 

povedenější, některé se nepovedou – jako v běžném životě… Jeden z těch nápadů, 

„vlaštovek“, je nabídka od br. Petra Bezděkovského našim seniorům nebo prostě těm, 

kteří z jakéhokoliv důvodu nemají možnost mít doma počítač a rádi by zhlédli některou 

z bohoslužeb či pořadů na www.bohosluzbyonline.cz, že bychom jim počítač mohli 

krátkodobě po dobu karantény zapůjčit. Je možné si domluvit s tím spojenou i návštěvu 

„mezi dveře“ od někoho, kdo by mohl zapůjčit mobil s daty, aby na laptopu pustil daný 

program, šel se na nějakou dobu, co bude program probíhat, třeba projít – a pak se pro 

mobil vrátil… 

Kdyby měl někdo z Vás o takovouto službu zájem, obraťte se přímo na br. Petra 

Bezděkovského nebo na naše kazatele – s. Sílovou či br. Vondráška. 

      Za VS Vašek Vondrášek 

PŘÍBĚH O STROMECH A ŽELEZU – příběh Vánoc, a ještě více Velikonoc 

Milé děti, máte rády stromy? Co vy, kluci, rádi si vyřezáváte ze dřeva? A vy, holčičky 
i slečny, pokládáte svou oblíbenou panenku do dřevěné kolébky? Anebo snad někdo 
z vás, děti, má někde svůj oblíbený strom, do jehož větví rád šplhá? … Moc bych vám 
přál, abyste znaly nějaký strom, který zasadil třeba váš dědeček s babičkou či tatínek 
s maminkou. Stejně tak bych vám přál, abyste jednou totéž udělaly vy se svými dětmi 
či vnoučátky. A teď již naslouchejte příběhu o stromech a železu. 

Jednoho dne člověk objevil železo a vyrobil si sekeru. Tím přišla na svět veliká 
pohroma, protože člověk začal bezohledně kácet stromy a tím umíraly celé lesy. 
Zvířátka neměla kde bydlet. Nešťastné lesy poslaly své zástupce za Bohem, aby u 
Stvořitele vyprosili zastání: 

„Bože, Ty jsi stvořil svět, jsi nejmocnější. Slíbil jsi, že se budeš zastávat hlavně těch 
bezbranných a ohrožených. Proto Tě, Bože, prosíme, abys nás zachránil. Člověk 
objevil železo a vyrobil si sekeru. My stromy a keře jsme proti němu úplně bezmocní. 
Pomoz nám!“ 

A Bůh zástupcům stromů odpověděl: „Vyřiďte všem keřům, stromům, lesům 
i pralesům, že dříve, než se tak stane, člověk si uvědomí, že bez vás by sám zahynul. 
A začne se o vás starat, vždyť jsem to lidem na počátku světa přikázal.“  

A teď si, děti, řekněme, k čemu potřebujeme my lidé dřevo. No, nepřekřikujte se, 
hezky jeden po druhém. Máte pravdu, že lesy jsou domovem zvířátek, zadržují vodu 
a jsou zdrojem kyslíku, který potřebujeme k dýchání, k životu. Ale otázkou je, k čemu 
člověk potřebuje dřevo. Začněme pěkně od začátku. 

Když se člověk narodí, kam maminka s tatínkem ukládají miminko? Ano do postýlky, 
možná do kolébky. A postýlka i kolébka bývají zpravidla ze dřeva. (- Jen pro starší: 
Kde k početí nejčastěji dochází? -)  

Když si člověk potřebuje odpočinout, co udělá? Kde rád spí? Ano, máte pravdu, 
v posteli, ta bývá ze dřeva.  

http://www.bohosluzbyonline.cz/


A nyní to bude trochu těžší. Když se chceme najíst, řekněte, děti, co k tomu mimo 
jídla potřebujeme? Vy jste šikovné, oheň. Bez dřeva – v dřívějších dobách – by si lidé 
neuvařili a také by se neohřáli. A pokud se chce rodina spolu setkat u prostřeného 
stolu, do jehož středu položila maminka vázu s kytičkou od vás, děti, co k výrobě 
takového středobodu rodiny – jídelního stolu – lidé potřebují? Ano, dřevo, ze 
kterého je stůl vyroben, a také židle.  

Když lidé chtějí bydlet, víte, z čeho jsou – alespoň dříve tomu tak bylo –, okna 
a dveře? Ze dřeva, máte pravdu. A z čeho jsou trámy na krov, který nese střechu 
domu? Také ze dřeva.  

Děti, kam lidé položí člověka, když zemře? S tím už se v dnešní době tolik 
nepotkáváte tváří v tvář. Dříve tomu bylo jinak. Člověk, když zemře, tak ho rodina 
nechá položit do dřevěné rakve a pohřbít v zemi. 

A když chce třeba kazatel nebo farář na takovém pohřbu číst z Bible, může tak činit 
jen proto, že lidé objevili výrobu papíru. Papír se vyrábí z čeho? Ze dřeva.    

Zopakujeme si, k čemu všemu člověk potřebuje dřevo. Dřevo člověka doprovází od 
narození až po smrt. Potřebuje ho, aby se mohl ohřát, aby si mohl uvařit, postavit 
dům, hezky bydlet, tisknout knihy. Možná, děti, že vaše nejoblíbenější hračka je také 
ze dřeva.  

Jenže, děti, člověk pokračoval v ubližování stromům, nezačal se o ně starat. Boha 
neposlouchal. A tak lesy poslaly k Bohu opět své zástupce: 

„Bože, kde je Tvé zastání?“ ptaly se stromy našeho Stvořitele a dodaly: „Člověk 
nejenže se nezměnil, je ještě bezohlednější a surovější. Bojíme se více o naše malé 
stromečky než o sebe, některé sotva vyklíčily.“ A Bůh sestoupil ke stromům, aby jim 
zašeptal: „Stromy,“ řekl Bůh smutně, „dříve, než člověk vyhubí vás, otočí železo jeden 
proti druhému. To vás zachrání.“ 

Děti, a lidé skutečně v dějinách používali železo ničivě jeden proti druhému – ve 
válkách. Použili železo také proti Božímu Synovi. Nejprve tak chtěli udělat, sotva se 
narodil. To si připomínáme o Vánocích. Proto Bůh Josefa a Marii varoval. Ti 
s miminkem Ježíšem včas před vojáky utekli. Když Ježíš vyrostl, probili lidé – vojáci 
na příkaz mocných – o Velikonocích Jeho ruce a nohy železnými hřeby. … To nám 
zachránilo život! Ale tomu snad přitakáte, až budete velké.  

Nyní stačí, abyste si pamatovali příběh a ponaučení. Problém zla a ubližování není 
v železe, v technologiích, ale v lidské dlani, v lidském myšlení. Ta vaše dlaň, děti, 
může pohladit nebo obvázat zranění. Třeba z vás bude lékař, lékařka. Vaše dlaň, děti, 
může jednou držet v ruce železné operační nástroje a zachránit tak život třeba 
některé mamince malých dětí. Nebo budete opraváři a tím budete pomáhat.  

Ponaučení: Každý z nás může udělat svět o něco lepší – (ale také horší). Vy, děti, 
děláte svět lepší tím, že jste. Bez vás by byl svět méně krásným. 

 

(Na motivy příběhu „Stromy a železo“ zpracoval Josef Dvořák; Praha – Velikonoční 
pátek.) 10. 4. 2020 
 

„Stromy a železo.“ In PAVLÁT, Leo. Osm světel: židovské příběhy. Praha: Albatros, 
1992, s. 131:  



Když bylo stvořeno železo, všechny stromy zesmutněly. „Čeho jsme se to dočkaly“ 
vzdychaly lesy, háje i zahrady. „Bůh na nás seslal krutého nepřítele. Přijde den, kdy 
člověk vyrobí ze železa sekyry a všechny nás pokácí.“  
Železo nářek stromů slyšelo a odpovědělo jim: „Nemáte se čeho bát, váš osud je ve 
vašich rukou. Dokud se nezradíte a nepropůjčíte se mi za topůrko, nemůže se vám stát 
nic zlého. Budete-li však nesvorní a spojíte se se mnou, přinese vám sekyra smrt.“  
 

Nadace ADRA dala 9 hospicům finance na ochranné 
pomůcky a dezinfekci 
Správní rada Nadace ADRA uvolnila z fondu mimořádných 
událostí 180 000 Kč na ochranné pomůcky a dezinfekci.  

Tato pomoc putovala organizacím, které nadace podpořila v posledním grantovém 
řízení. Většinou jde o hospice, které poskytují i registrovanou odlehčovací péči. 
Každá z devíti podpořených organizací tak obdržela částku 20 000 Kč na roušky, 
respirátory, dezinfekci apod. Kromě toho bylo prodlouženo období, kdy mohou 
navýšený grant využít a vyúčtovat. 

Tato finanční částka pomohla zdravotníkům z Třeboně, Českých Budějovic, 
Šumperka, Vejprnic, Valašského Meziříčí, Berouna, Litoměřic, Liberce a Olomouce 
alespoň částečně ulehčit jejich mimořádně náročnou péči o těžce nemocné. 

Pomoc ADRA, o.p.s. v době pandemie 

ADRA se zapojuje do pomoci v souvislosti s pandemií koronaviru skrze 15 
dobrovolnických center v celé České republice. Centra komunikují se zástupci 
místních samospráv (starosty, vedoucími sociálních odborů atd.) a na základě 
vzniklé poptávky propojují jednotlivé seniory či další ohrožené osoby v izolaci 
s dobrovolníky. Zdarma pomáhají s donáškou nákupu či vyzvednutím léků a 
s poskytnutím roušek. 

Všichni dobrovolníci jsou pečlivě proškoleni tak, aby se minimalizovalo riziko 
přenosu nákazy, a jsou vybaveni potřebnými ochrannými pomůckami. 

Velký dík tak patří 1000 ADRA dobrovolníkům, kteří se zapojili do pomoci těm 
nejpotřebnějším. Za necelý měsíc rozdali přes 32 000 roušek a zajistili nákupy pro 
1 200 seniorů! Rozdávaná radost se vrací zpět v podobě díků, jako např. tohoto: 
„Moc Vám děkuji za zprostředkování pomoci při nákupech, a hlavně vřelé díky 
dobrovolnici za její ochotný, bezprostřední, a hlavně milý postoj při donášce nákupu. 
Věřte, to vše se dá poznat i přes telefon.“ 

Do čtvrtku 16. 4. se v rámci veřejné sbírky na podporu fungování 
dobrovolnické pomoci podařilo vybrat 1 400 000 korun (č. ú. 66888866/0300, 
VS: 111)! Díky dárcům tak byla ADRA schopna koordinovat stovky dobrovolníků, 
propojovat je s potřebnými a zároveň se dařilo zajistit, že veškerá pomoc probíhá 
bezpečným způsobem jak pro seniory, tak pro dobrovolníky.  

Střípky z mozaiky pomoci: 
• Dobrovolníci ADRA různých profesí od duchovních přes sociální pracovnice až 

po psychology nabízejí pomoc a podporu v rámci tzv. KIP týmů. Jedná se 
především o krizové telefonní linky a psychosociální pomoc. 

https://www.facebook.com/adraklatovy/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARAFqGordvYtz9NdAdkZwFd_-7eQctULH5YIClkdwLQWdKx9aYVlgKATgEfGBhgyRzXFh3yiPrgB7mbu&hc_ref=ART_eW2xyA8BKxv_qkLSOKFZEeMJ9PwRc68rMEeDhTuPs2gfGxaXEOBPYNiIUlNSTsA&__xts__%5B0%5D=68.ARCfmR3j-isJ17ZnUBABViSYtPlp7OwHgt_jDzjvF-erOvo8Yhxv9XaQpqmuIYRovkkGBiH7D1pHqGSIcxCAOsxk3E9MJwiOWK-7-Q2-LTJQmA0ZELDIm9WNsw7xF_R0D01w_KPdqRZk99u0Y9vd6-96Pd8jB3IiJE8TT9wnhlHBi31KFEo6q7kUaisMEKlZHNx3BRBzjFmc4vF-j8sIa66g6M8trIqUVvC_WJ0JVDKGDEZXqzb36KAV4Cab-4vAAUkv_unF36xxJhVv7acrDOH6esBMMcrnDauiYlbL1OJBU8hdgMZNWYQPYKhsQgvIYQVl5epGkjiLPqD8lGrBMZZ8S5QHcfZY0LNrCekMgjdjc6h3G3apUw


• Co dělali dobrovolníci ADRA v Klatovech o Velikonocích? 
Rozhodně nezaháleli, rozhodli se totiž zlepšit den v klatovském Penzionu pro 
seniory, kde každodenně roznášeli obědy do pokojů, protože jídelna je kvůli 
karanténním opatřením dočasně uzavřena. Seniory navíc potěšili velikonoční 
nadílkou v podobě krásně ozdobených perníčků. 

• Díky spolupráci s Knihovnou Třinec a Dobrovolnického centra ADRA ve 
Frýdku-Místku měli dobrovolníci možnost popřát seniorům k velikonočním 
svátkům prostřednictvím krásných ručně vyrobených přání. Na veřejnou 
výzvu Knihovny je vyrobili knihovníci, rodiče s dětmi z Třince a další ochotní 
lidé. 

• Firma Foodex instalovala ve Zlíně, Vyškově, Karviné, Zlíně, Brně či Veselí 
charitativní rouškomaty. Nákupem roušky lidé přispějí mimo jiné i na Adru. 

• Jeden hezký zážitek z Ostravy: „Pochvalu si zaslouží ten, co dává se svého 
nedostatku, já dávám ještě ze svého dostatku,“ chtěl odbýt 
poděkování dobrovolník pan Miroslav, sám seniorského věku. Nákupy pod 
hlavičkou DC ADDRA Ostrava zajišťuje pravidelně pro paní M.  ze stejné ulice, 
která je ještě starší než on sám. Ta měla už nějakou dobu chuť na grapefruity, 
které ale měli ve slevě jen ve vzdálenějším obchodě. Pan Miroslav jí je tedy 
koupil jako velikonoční dárek. Tyto grepy darované od srdce určitě posílily 
zdraví dvojnásob! 

• „Já nevím, jak vám mám poděkovat, my jsme 4 senioři, co bydlíme 60 let v 
Porubě v jednom domě. Je nám 84, 88, 86 a 81 let a vůbec teď nevycházíme ven, 
jen si voláme. Nákupy nám naštěstí zajišťuje rodina a sousedé, ale ty 
roušky jsme neměli kde sehnat a vy jste přijeli velice rychle, do hodiny tady pán 
s rouškou byl. Moc, moc Vám děkujeme.“ Takových podobných vzkazů dostává 
ADRA opravdu mnoho. 

• K tomu, aby se pomoc dostala rychle a bezproblémově tam, kam má, zapůjčily 
svá vozidla dobrovolnickým centrům různé společnosti. Byla to a je velká 
podpora! 

• ADRA např. v Turnově a v Liberci nabízí i venčení pejsků lidem v karanténě. 
• Někteří senioři vyjadřují, že by si takové dobrovolníky přáli mít napořád. 

Někdy není ani nouze o kurióznější situace. Např. telefonát v Praze na 
Velikonoční pondělí, senior 90 let: „Dobrý den, mohli byste mi dneska 

nakoupit? Já bych potřeboval nový dveře a taky nějaký víno…“ ☺ 
_______________________________________________________________________________________________ 
Na Nadaci ADRA se obracejí s prosbou o pomoc lidé, kteří se v souvislosti 
s pandemií dostali do tíživé sociální a finanční situace např. kvůli ztrátě 
zaměstnání či pravidelných příjmů. Pokud je chcete podpořit, můžete 
prostřednictvím veřejné sbírky nadace. Váš dar doputuje do fondu pomoci, 
který je určen pro pomoc konkrétním jednotlivcům nebo rodinám. Moc 
děkujeme! 

Víte-li o někom, kdo je ve Vašem okolí osamocen a potřebuje nakoupit nebo donést léky, 
kontaktujte koordinátorku DC ADRA Praha Barboru Bezděkovskou, tel.: 739 605 899, 
barbora.bezdekovska@adra.cz. 
                                                                                                       Za odd. ADRA Mirka Žaludová 

mailto:barbora.bezdekovska@adra.cz


 

Pán Bůh přichází na pomoc včas 
 

Rádi bychom se podělili s příběhem modlitební zkušenosti 
jedné seniorky. Nedávno jsme v rámci Archy pomoci Praha 
kontaktovali seniorku navštěvující naše bohoslužby, jak se jí 
v době současné epidemie koronaviru daří. Seniorka se 
zrovna nacházela v jiném městě, kde se zabydluje. Po chvíli rozhovoru se zeptala, 
zda se za ni mohu modlit. Zeptala jsem se, jakou záležitost má na srdci. Sdělila, že 
čeká na dovoz těžšího nábytku. Potřebovala si zajistit pomoc s jeho stěhováním do 
bytu, až jí ho řidič z přepravní firmy přiveze. Její příbuzní jí žel ten den kvůli práci 
nemohli pomoci. Ve městě sice má své přátele a známé, ale věděla o nich, že jí ten 
den pomoci také nemohou. Přemýšlela, na koho se tedy obrátí.  
Během hovoru mě napadla osoba, která by jí pomoci mohla. Se sestrou jsme se 
domluvily, že zjistím, jestli by se našel potřebný pomocník. Vzpomněla jsem si na 
rodinu jednoho z bratrů z našeho sboru, která bydlí přímo ve městě, kde se seniorka 
nacházela, a jejíž člen by mohl eventuálně se stěhováním pomoci. Poté, co jsem 
zjistila číslo na příbuzného našeho bratra, se mi s ním podařilo rychle telefonicky 
spojit. Popsala jsem mu situaci a dotyčný ihned velmi ochotně sdělil, že může se 

https://www.facebook.com/ADRACzechRepublic/photos/a.225269057289/10158236298242290/?type=3&eid=ARA8XtnIJ_kKE9AcR29QfDLX1v0V6JHdoBDly6s-txoD8_IltrymPgCU4VAd9qgKdRkX0fz76_JTRNBu&__xts__%5B0%5D=68.ARDTNdUh-JkHSP5t21ALPefKkH8CWnsXX7tlEVi4QsC3P706NtQqXDUrRwZImSqxlYUze_362QVBwFrU95bK_44MOYe33TaUjPy29vAWUBB-vWdOw1UK_-Tnbx0kwtW2g6b4r-m4Is2M9TNF-9M_fuA1hXJHpKi41pBpCz8i08tW4gBzvI64bAh9okL6aTzMi0Y90_NOYumUzRc1OKObMt8-1TZ-6lUqwUwtKT1b3DL8HOiBVp40KlaiKtXHoFyuW1cuXAuJOLDKP7JA62ZyQR9AeMBg5zgKiK0GScCGmEbmd6AuBklYRfW3DDHewODp2xv_WQsBxreMqOWkKfEj&__tn__=EEHH-R


stěhováním pomoci. Měl čas a nebyl pro něj problém stěhovat ani těžší kusy 
nábytku.  
 

S radostí jsem mohla během půl hodiny volat sestře zpět, že bude mít pomoc 
k dispozici. Sestra děkovala Pánu Bohu. Sdělila mi, že se s důvěrou modlila: „Pane 
Bože, vím, že tu pro mě máš někoho na pomoc. Jen ještě nevím, kdo to je.“ 
 

Pro nás obě tato situace znamenala požehnanou zkušenost. Zkušenost, kdy Pán Bůh 
vedl celou situaci tak, abychom sestře za Archu pomoci Praha daný den zavolali. 
Sestra se na nás obrátila již v minulosti o pomoc s jinou záležitostí, nenapadlo ji však 
nám v této situaci volat do Prahy, když potřebovala pomoci v jiném městě. 
Pán Bůh vyřešil také komplikaci při samotném stěhování nábytku do bytu, jelikož se 
kvůli jeho velikosti zdálo, že neprojde dveřmi. Pomocníkům však Pán Bůh ukázal, 
jak nábytek dveřmi pronést.  
 

Pán Bůh i v tomto případě zasáhl včas a vyslyšel modlitbu seniorky, aby jí i taková 
záležitost, jako je stěhování nábytku, nepřidělala starosti a komplikace byly hladce 
vyřešeny. 
 

Je krásné, že se na našeho nebeského Otce můžeme obrátit s důvěrou kdykoli a 
s čímkoli. On má pro nás vždy připravenou pomoc. 
 

Za Archu pomoci Praha Jana Bláhová 
 

Klub Zdraví v dubnu 2020 v době koronaviru 

Zdravíme všechny příznivce zdraví! To jsme teď všichni… Chtěli bychom zůstat zdraví, 
moc se modlíme za naše blízké, aby zůstali zdraví, a všechny ty, kdo jsou ohroženi. Máme 
mezi sebou hodně zdravotníků, lidí, kteří pomáhají druhým, když to potřebují. Mysleme 
na ně, aby zdraví zůstali a mohli tak dál pomáhat. A když my sami jim budeme moci 
pomoci, zapojme se také! Kdo je zdravý, může pomoci těm, kdo jsou nemocní nebo 
ohrožení. Všechno nám sebrali – fungujeme virtuálně. V sobotu se svátečně naladíme a 
pak sedíme před obrazovkami. Doba je virtuální, ale my lidé virtuální nejsme! Slyšel 
jsem, jak kazatel říká, že zdraví virtuální posluchače. Ale my jsme skuteční! To, že nás 
nevidí, nic neznamená. Sedíme ve sboru, jen nejsme vidět :) 

Podobně je to s Klubem zdraví. Zdravíme vás, i když vás nevidíme! Přemýšleli jsme, co 
vám nabídnout. Máme připravena 
dvě videa – jedno o dýchání. 
Navazuje na klub zdraví, kde jsme 
o dýchání mluvili. Několik lidí mi 
říkalo, že litují, že tam nebyli. Tak 
teď se na něco budou moci 
podívat spolu s vámi. Naučte se 
správně dýchat, posilněte svoji 
imunitu a nedovolte nějakému 
viru (ať se jmenuje jakkoli), aby vás 
o zdraví připravil!!! 

 



 

 

 

 

 

 

   
www.zivotazdravi.cz            Praha Smíchov   
                              

Vás srdečně zve na video prezentaci  
 

Jak dýchat v době 
koronaviru 

 

 
Umíme správně dýchat? Co se na našem dechu dá zlepšit? 

Viry k nám přicházejí hlavně tak, že dýcháme. 
Jak dýchat v době koronaviru? 

Věnujme 7 minut svému zdraví i zdraví našich bližních.  
Když ochráníme sebe, chráníme tím i druhé!  

 

Prezentace 

RNDr. Luděk Bouška  
vedoucí KZ Praha Smíchov 

 
duben.2020, youtube.com,  

z vašeho PC, notebooku, tabletu nebo mobilu... 

https://www.youtube.com/watch?v=oekqDo6OImA 
odkaz můžete také najít na  

www.zivotazdravi.cz, Praha 5 Smíchov 
 

 
 

 

Jana Krynská napsala: V medicíně označujeme stresové dýchání jako mělké. 
Pochopitelně, neprodýchá se dobře celá plíce a mnozí lidé, zvlášť obézní, to tak mají celý 
život, žel. „Druhý výdech“ je vlastně prodloužený výdech a hluboké dýchání je dýchání 
brániční. Nejenže dobře okysličuje, ale i relaxuje. Dobře ukazuješ, jak stoupá od bránice 
ke hrotům. Důležitá je kombinace nákresu a praktické ukázky. Děkuji za Tvůj nápad i za 
ochotu dát to k dispozici. Užitečné, doporučuji. 

 

 



K A Z A T E L N A 
 

SOBOTA TICHA A MLČENÍ 
Kázání ze soboty 11.4.2020 – s. Soňa Sílová 

Milé sestry a milí bratři, milí přátelé, 
 

tahle sobota měla být úplně jiná. Měli jsme slavit Velikonoční Památku Večeře Páně 
jako vyvrcholení předvelikonočních příprav v podobě postu, velikonočního 
koncertu, setkání, pašijových čtení…  
Vše jsme připravovali, plánovali a věřím tomu, že nás při tom Bůh vedl. Zdá se však, 
že nás Bůh vzal za slovo, když jsme chtěli prožít Velikonoce jinak, intenzivněji. 
Ne, Bůh neseslal nakažlivou nemoc kvůli smíchovskému sboru ani jako trest, ale 
věřím tomu, že nemoc, která vznikla snad nerespektováním Božího stvořitelského 
řádu, snad nějakou celkem běžnou mutací virů, tak to vše může Bůh použít i k 
dobrému v podobě změn a obnovy, na které v běžném provozu není čas a místo. 
A tak místo krásné slavnosti Večeře Páně, s umýváním nohou na znamení 
pokory, touhy po odpuštění a narovnání vztahů, s přijímáním chleba a vína na 
znamení připomínání si Kristovy oběti za nás, tu máme sobotu ticha a mlčení.  
 

SOBOTA TICHA A MLČENÍ O VELIKONOCÍCH 
Zároveň je to vše velmi příhodné, vždyť svým způsobem obdobně to bylo před 
2000 lety – po Ježíšově ukřižování. Mesiáš v hrobě. Bůh, život a naděje v hrobě. 
Jakoby smrt, zmar a zlo slavily své vítězství. Ježíšovi blízcí jsou v šoku, zmatku, 
smutku. 
Evangelia o velikonoční sobotě v podstatě svorně mlčí. Jako by se příběh v pátek 
zastavil a rozeběhl až v neděli. Nejsdílnější je ještě Lukáš, který ale také jakožto autor 
je těm událostem nejvzdálenější, nebyl účastníkem. 
 

Mk 15,42 A když už nastal večer – byl totiž den přípravy, předvečer soboty  
Mk 16,1.2 Když uplynula sobota… Brzy ráno prvního dne po sobotě, sotva vyšlo slunce 
Mt 28,1 Když uplynula sobota a začínal první den týdne, 
L 23,54.55 Byl pátek a začínala sobota. Ženy, které přišly s Ježíšem z Galileje… Ale v 
sobotu zachovaly podle přikázání sváteční klid. 
 

Přesto se to ale vše točí kolem soboty – den příprav i první den týdne je určen 
sobotou. Sobotou, kterou na začátku Bible vrcholí Boží stvoření, ustavení Božího 
stvořitelského řádu, do kterého člověk i celé ostatní stvoření vstupuje na Boží 
pozvání, aby v tomto prostoru realizovalo plnohodnotný život. 
Řád je ale brzy narušen nedůvěrou a rozleptáván zlem, kterému je člověkem 
vytvořen prostor a kterému padají za oběť především vztahy na všech úrovních. Ze 
soboty se stává památník minulosti – původního stvořitelského záměru, symbol 
přítomného života z milosti a ukazatel na budoucnost – toho, že Bůh se postará o 
obnovu. Sobota je tím velkým „A dost!“, „přestaň!“, „to stačí!“  
„A dost!“, „přestaň!“, „to stačí!“ říká Bůh o velikonoční sobotě všemu zlu a ne-řádu, 
které s sebou nesou nevyhnutelně smrt. Smrt, nesmyslnost a zmar – to je jejich směr 
a úděl, kterému jsme i každý z nás vydáni napospas. Ale o velikonoční sobotě 
stvoření dosáhlo svého vrcholu, bylo zjeveno, jakou láskou Bůh miluje své 
stvoření, že je ochoten obětovat svého Syna, vlastně zároveň sám sebe, pro 



záchranu člověka, který zlo vpustil do světa. Že je ochoten vzít na sebe smrt, 
beznaděj a zmar, zvítězit a své vlastní vítězství nám nabídnout darem. 
Ř 5,6–8 Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za 
bezbožné. Sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za 
takového by se snad někdo odvážil nasadit život. Bůh však prokazuje svou lásku k nám 
tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. 
A tak v tichu a mlčení této soboty se zároveň něco nového rodí, nový začátek, 
naděje. Ještě tu není, ale už klíčí. Smrt a zlo jsou přemoženy a odteď se o nich mluví 
jako o poražených: 1K 15,55 Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň? 
 

SOBOTA TICHA A MLČENÍ PRO NÁŠ SBOR 
Je to zvláštní mluvit o tichu a mlčení… Dívám se do prázdných lavic a vidím tam 
každého z vás na svém obvyklém místě a je mi to líto, že zde nejsme spolu… 
Ale zároveň mě to vede k uvažování: Co tohle ticho a velké mlčení udělá s naším 
sborem, naším společenstvím? Večeře Páně není jenom o připomenutí si Boží lásky 
a naděje, ale také o důrazném, až děsivém varování: 1K 11,28.29 Nechť každý sám 
sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí a pije a nerozpoznává, 
že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení.  
 

Jaké jsou naše sobotní bohoslužby? Zaznívá Boží slovo, nebo jen to naše za Boží 
slovo vydáváme? Není příliš velký hluk, kterým Boží hlas nedolehne k našemu 
sluchu? Nejsou někteří se zodpovědností za nějakou službu tak vytíženi, že je pro ně 
sobota místo odpočinku únavným maratonem? Nebylo potřeba nás konečně 
zastavit? 
Iz 1,11–15 „K čemu je mi množství vašich obětních hodů, praví Hospodin. Přesytil jsem 
se zápalných obětí beranů i tuku vykrmených dobytčat, nemám zájem o krev býčků, 
beránků a kozlů. Že se mi chodíte ukazovat! Kdo po vás chce, abyste šlapali má 
nádvoří? Nepřinášejte už šalebné obětní dary, kouř kadidla je mi ohavností, i novoluní, 
dny odpočinku a svolaná shromáždění; ničemnost a slavnostní shromáždění, to 
nemohu vystát. Z duše nenávidím vaše novoluní a slavnosti, jsou mi jen na obtíž, jsem 
vyčerpán, když je musím snášet. Když rozprostíráte své dlaně, zakrývám si před vámi 
oči. Ať se modlíte sebevíc, neslyším. Vaše ruce jsou celé od krve.  
 

To nejsou lehké otázky. V čem mohou být moje ruce od krve? Kde bráním 
spravedlnosti, na kom se proviňuji zlobou, neodpuštěním, umíněným vztekem, že 
vše není podle mých představ, které si umím zahalit do zdání svatosti? Kde se možná 
podílím na tom, že naše společná bohoslužba nemusí být Bohu milá? Přemýšlejme, 
modleme se. Nechci být negativní. Nemyslím si, doufám, že před našimi 
bohoslužbami si Bůh nezakrývá oči a nejsou mu ohavností. Nevím, jak bychom je 
měli pojímat jinak – možná někoho z vás to napadne. Přesto vnímám, že bych ráda 
uvedla v praxi něco, co mě osobně velmi chybí: prostor pro ticho – možnost v týdnu 
přijít si sednout do lavic k tichému rozjímání a modlitbě. Pokud se ke mně připojíte, 
budu moc ráda. 
 

SOBOTA TICHA A MLČENÍ PRO MĚ OSOBNĚ 
Tato sobota je pro mě také symbolem našich osobních velkých nocí: 
• v podobě strachu o někoho blízkého, odloučení, nemoci – Jiřinka a Standa 

Maškovi, 



• v podobě ztráty blízkého člověka, kdy se život musí znovu nějak poskládat – Iva 
Poldaufová. 

Je mi ctí a zvláštním, těžkým způsobem i požehnáním být v tom spolu s vámi, modlit 
se až na rozhraní duše a ducha a doufat v dobré od Hospodina pro vás. 
• v podobě zmatku, dezintegrace, která je buď reakcí na vnější události, jako 

prožíváme teď, nebo když něco otřese naším dosavadním způsobem života, při 
ztrátě zaměstnání, odchodu na důchod a podobně, 

• ale také v podobě temnoty, která se vynoří z vnitřku, kdy je mi Bůh, na kterého 
jsem dosud spoléhala, vzdálen jakoby hluchý. 

 

A přesto nemohu jinak, než s Davidem vyznat: Ž 23,4 I když půjdu roklí šeré smrti, 
nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Navzdory svým pocitům, ano 
navzdory. Rozhodnutím se tě, Pane, nevzdat a doufat v nové začátky, větší blízkost 
tobě právě prostřednictvím pocitů odloučení, přechod do dospělejšího, užšího 
vztahu k tobě… 
 

Je tak těžké, ale tak dobře, když nás Bůh vede k prožití Elijášovy velké noci, a i nás 
se ptá: 
1Kr 9–13 Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl: „Co tu chceš, Elijáši (ty 
který vyznáváš, že Hospodin je Bůh – to jsme přece my)?“ Odpověděl: „Velice jsem 
horlil pro Hospodina, Boha zástupů… Hospodin řekl: „Vyjdi a postav se na hoře před 
Hospodinem.“ A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr 
rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru 
zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin 
ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile jej Elijáš uslyšel, zavinul si tvář 
pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas pravil: „Co tu chceš, 
Elijáši? “ 
Co ty tady obvykle každou sobotu? Co ty tady, když vykládáš Písmo? Co ty tady, když 
se nazýváš mým následovníkem? Tak se někdy Bůh ptá, a pokud jsme ochotni 
naslouchat a odpovídat, pak má pro nás připraveny nelehké úkoly, ale zároveň velké 
věci – jako pro Elijáše. 
 

Velikonoční sobota je ještě o zmatku a smutku, ale už tam vzniká něco nového, 
setkání se Vzkříšeným Kristem! A následují nové začátky, lepší, i když zase nelehké, 
ale Bohem vedené. Bůh s tebou, se mnou, s naším sborem počítá! 
 

Dovolme Bohu to pro nás udělat. Kéž prožijeme své duchovní vzkříšení, já, ty, každý, 
ale také jako společenství! 
 

Ať Hospodin ti žehná 
a chrání tě, 
ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář 
a je ti milostiv, 
ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář 
a obdaří tě pokojem. 
 

Milost Pána Ježíše Krista,  
Boží láska 
a přítomnost Ducha svatého 
s námi všemi.                                                                               Amen. 



Modlitba za národ 
Příspěvek do zpravodaje 18.4.2020 – br. Jiří Kapounek  

Milovaný, všemohoucí a věčný Bože, děkujeme Ti za Tvoji nekonečnou 

moudrost, se kterou řídíš všechny národy, za velikou trpělivost a laskavost, 

kterou nám prokazuješ na každý den. 

Přicházíme k Tobě s velikou prosbou za náš národ, za naše města, za tvoji 

církev, za děti i jejich rodiče i starší. Buď nám oporou nyní i po všechny dny 

života na této zemi, které jí dáváš. 

Uvědomujeme si svou duchovní bídu a hříšnost a také to, že jsme Tě 

zklamali. Odvracíme se od Tvého milovaného Syna, Pána Ježíše Krista,               

a od jeho oběti na kříži. 

Nectíme Tvé Slovo, zákon, přikázání, ve svých životech, ale chodíme podle 

svých vlastních cest. Stále více si zvykáme následovat sebe a své zlé sklony. 

Pane, odpusť, odvrať od nás všechno zlé. Jen Ty jsi naše záchrana. 

Obracíme se na Tebe s velikou prosbou o pomoc. Světem se šíří nemoc, bere 

lidem zdraví a mnohým lidem i život. Bere nám nejen naše zdraví, ale i práci 

a chvíle, kdy můžeme být ve společnosti s Tebou. Zastav prosím toto neštěstí 

lidu. 

Tvůj lid po celé zemi se k tobě modlí, aby znovu spatřili Tvoji laskavou tvář  

a mohli se radovat z Tvé přítomnosti. Ať znovu můžeme s chválou zpívat       

o Tvé záchraně a ohlašujeme Tvou slávu světu.  Vždyť jsi nás zachoval při 

životě a nedal jsi nám poklesnout. Vyslyš naši modlitbu, Hospodine, Bože 

náš. 

Ale pomoz také, ať lidé si uvědomují křehkost svého bytí na této zemi            

a ustanou všechny konflikty, které denně připravují o životy tisíce lidí. 

Pomoz nám, abychom se jako bohaté národy a jednotlivci dovedli rozdělit     

o své potřeby s druhými a nemuseli denně umírat tisíce lidí na podvýživu. 

Ale také, aby byla zachována svoboda a suverenita národů v souladu s tvojí 

laskavou péčí a tvojí moudrostí. 

Pomoz nám, aby se nešířila zbytečně panika a strach. Ale aby se všichni 

obraceli k Tobě o radu, moudrost a požehnání. Dej nám k Tomu svoji 

moudrost a zodpovědné chování, a to s veškerou ohleduplností k ostatním. 

Ať modlitby Tvého lidu se rozprostřou jako balzám po celé zemi a na Tvé 

požehnání dojde k zastavení všech podob nemocí a k Tvému zásahu k 

uzdravení. 

Sešli své světlo, Tvé právo a Tvé milosrdenství, i když si je nezasloužíme, 

aby všichni viděli, že Ty jsi jediný Bůh, který činíš dobré všemu lidu, všem 

národům, našim blízkým i nám a celému světu. 

Amen. 



 

CO  JE  NOVÉHO  NA  SÍTI 
 

Adventisti ako pokusné králiky? 
 

„Víra, viry a armáda. Adventisté si vojnu odsloužili jako pokusní králíci“ – pod týmto 
názvom vyšiel 14. apríla 2020 v magazíne Xman (idnes.cz) článok o projekte americkej 
armády „Whitecoat“, v ktorom sa na dobrovoľníkoch, prevažne členoch cirkvi 
adventistov, testovali účinky obranných látok proti prípadnému napadnutiu americkej 
armády biologickými zbraňami.  

Článok, žiaľ, uvádza niektoré neúplné a skreslené fakty či subjektívne novinárske 
hodnotenia. Napríklad, že „adventisté sedmého dne patří mezi církve, které svým 
členům zapovídají službu ve zbrani“.  (Okrem absencie vyhlásenia cirkvi, ktoré by 
zakazovalo členom službu so zbraňou, ako príklad uvádzam údaj v článku „Young 
Adventists in a World War“ v Adventist Review zo 14. júna 2007, že v americkej armáde 
slúži v zbrani približne 7500 adventistov.) V článku sa vyskytujú aj ďalšie faktické chyby, 
nechcem im však venovať príliš veľa času a pozornosti. Vzhľadom na typ magazínu sa 
nedá očakávať výrazná odbornosť a objektivita uverejnených informácií. Nemá preto 
zmysel s nimi polemizovať.  

Aktuálne na tento medicínsky výskumný projekt upozornil už 18. marca 2020 
v cirkevnom časopise Adventist Review Richard Stenbakken, bývalý vedúci oddelenia 
kaplánskej služby pri Generálnej konferencii v článku „Nedocenená úloha adventistov 
v zápase proti Covid-19“ s podtitulom „Keď odopierači nástupu na vojenskú službu slúžili 
ako ľudské testovacie subjekty“.  

Píše, že už od roku 1950 armáda kontaktovala vedenie cirkvi adventistov, aby zistila jej 
postoj k biomedicínskemu výskumu a k vykonávaniu testov na ľuďoch. Po oboznámení 
s detailami projektu, ktorý mal slúžiť na záchranu ľudských životov, napokon došlo 
k dohode o spolupráci pri nábore adventistických vojakov do programu.  

Pravda je, že takmer všetky dostupné cirkevné zdroje k téme otvorene hovoria aj 
o vnútornej opozícii, ktorá sa voči rozhodnutiu Generálnej konferencie vytvorila. Dobové 
americké média neoznačovali postoj vedúcich cirkvi za „obchod s ovečkami“, ale skôr za 
výraz naivity, ak sa domnievali, že ide o striktne medicínsky obranný výskum. Tvrdenie, 
že išlo o „obchod, při němž církev nabídla své ovečky na pokusy“ je preto prehnané 
a nezakladá sa na pravde.  

Po vyše desiatich rokoch zapojenia do výskumu vedenie cirkvi prišlo s opatrnejším 
postojom, v ktorom mení svoju aktívnu úlohu pri spolupráci s armádou a odkazuje na 
individuálne rozhodnutie každého dobrovoľníka. Treba spomenúť aj kontext doby, kde 
zohrávajú kľúčovú úlohu dva faktory – tým prvým je atmosféra studenej vojny a druhým 
snaha cirkvi pomôcť adventistickým odopieračom vojenskej služby nájsť primeranú 
alternatívu služby v zbrani. Nežijeme tak ďaleko od doby, keď aj u nás vedenie cirkvi 
riešilo podobné zložité otázky a snažilo sa rôznymi cestami pomáhať vojakom kvôli ich 
rozhodnutiu zachovávať sobotu. Vrátane komunikácie a intervencie u predstaviteľov 
armády. Mladí adventistickí branci nemali veľa možností – buď podpísať pracovnú 



zmluvu na odpracovanie 10 rokov pri ťažbe uhlia alebo eticky pochybné vybavenie tzv. 
modrej knižky.  

Program Whitecoat je jednou z kapitol histórie cirkvi, ktorá je v našom prostredí 
pomerne podrobne objektívne spracovaná a za ktorú sa nemusíme hanbiť. Napriek 
diskutabilným, možno „naivným“ postojom vtedajšieho vedenia cirkvi je 
nepopierateľné, že ich kroky boli vedené snahou pomôcť tisíckam mladých adventistov 
zachovávať v neľahkej dobe Boží princíp ochrany života. Nemyslím si, žeby sme ich mali 
na základe jedného titulku v internetovom magazíne odsúdiť. Ak obdivujeme pacifistu 
Desmonda Dossa za záchranu života desiatok zranených vojakov na bojovom poli, náš 
obdiv patrí aj tisíckam doborovoľníkov programu Whitecoat, ktorí nie až takým 
dramatickým a viditeľným spôsobom a s okamžitým výsledkom pomohli zachrániť tisícky 
životov pred dôsledkami nákazy na infekčné ochorenia. A aby sme neboli voči autorovi 
článku nespravodliví, oceňujem a stotožňujem sa s jeho poslednou vetou, keď 
o mladých adventistoch, účastníkoch programu Whiotecoat napísal, že „na jejich 
nevojenskou oběť pro boj s viry a bakteriemi bychom neměli zapomenout“.  

Mikuláš Pavlík 

Nebeská radost 

Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. 
Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají 
a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Matouš 6‚19–21 

Jako vězeňský kaplan pracuji každodenně s lidmi, kteří někoho připravili o majetek, 
způsobili bolest, ztrátu zdraví, života či rozumu. Velká část z nich přežívá výkon trestu 
s myšlenkou návratu k předchozímu způsobu života – užívání si. Jsem si jistý, že jako 
většinová společnost pro ně najdeme slova odsouzení, despektu, koukáme na ně skrze 
prsty. Jsme přesvědčeni, že jsme jiní. A asi je to fakt. Jsme jiní. Avšak poklady našeho 
srdce často bývají povětšinou jen pozemské. 
Smysl Boží rady, kterou se od neděle zabýváme, je v naší aktivitě. Je pouze na našem 
rozhodnutí, kam budeme ukládat, a kam ukládat nebudeme. Můžeme mít auto, 
dovolenou, peníze, zážitky, úžasné děti, nejlepší pohnutky – ale nemůžeme MÍT Boha. 
S Bohem můžeme BÝT a stejně tak s těmi, kdo jsou Božími dětmi (těch je na zemi 
opravdu hodně). Můžeme je například činit radostnými – to je v půli týdne nádherná 
náplň dne, že? 

Pane Bože, děkuji předem za inspiraci, jak dnes někomu udělat nebeskou radost 
konáním, mluvením nebo mlčením. 

Aleš Kocián 
 

Kdybychom dnes náhodným kolemjdoucím na ulici položili otázku, co ve svém životě 
pokládají za nejdůležitější, většina z nich by nepochybně jmenovala zdraví, rodinu, práci, 
vztahy… Nejsou to hloupé odpovědi, ale co když zdraví ubývá, rodina se rozpadá, co když 
práce není a přátelství zrovna prochází krizí důvěry? Znamená to, že v životě přicházíme 
o to nejcennější? Ježíš ve svém Kázání na hoře radí neukládat poklady na zemi, ale v nebi. 
Jenže jak žít naplno, spojit své já s něčím cenným, a nechodit přitom jen s hlavou v 
oblacích? 

https://www.casd.cz/zamysleni/nebeska-radost/


A je vůbec špatné mít srdce u pozemských pokladů? Možná ne, ale vše pozemské je 
pomíjivé a krátkodobé. Rodina, práce, zdraví – to vše je nesmírně důležité, ale každý 
člověk o to postupně přichází. 
Ježíš to věděl, a proto učí své následovníky hledat, co je trvalé, neporušitelné, co má 
budoucnost, a za nejcennější pokládat to, co je nad námi. Tímto směrem chceme hledat 
a ukládat své poklady i my. 
 

Pane, uč nás dívat se správným směrem a dávej nám sílu k hledání Tvého království, které 
nás přesahuje, a přesto je pro nás. 

Martin Pavlík 
 
 
 

 
 



 



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 
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