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PROGRAM ALTERNATIVNÍ SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY   
 

  Dopoledne . 

1o,45 hodin 

Bohoslužbu vede Alena Heczková 
 

• Varhanní hudba  

• Úvod  

• Oznámení  

• Slovo a modlitební chvíle – Jitka Michalcová 

• Dětský příběh – Soňa Sílová 

• Společná píseň č.24 „Bůh je má píseň“  

• Čtení textu Bible – Žalm 8 (ČEP) – Alena Heczková 

• Tichá modlitba   

• Kázání – Soňa Sílová 
Téma: „Slabost jako síla, prohra jako vítězství“ 

• Chvíle ke ztišení – píseň „Beránku Boží“  
Nikol Turoňová 

• Závěrečná modlitba – Soňa Sílová  

• Rozloučení – Alena Heczková 

• Varhanní hudba  
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Oznámení 
 

 

- Přejeme požehnanou sobotu všem. 
 

- Dnes, 25. 4., bude z Božího slova sloužit sestra Soňa Sílová.  
 

- Příští sobotu, 2. 5., bude kázáním z Písma sloužit bratr Václav Vondrášek. 
 

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

 
-Klub Zdraví pro vás na duben připravil videoprezentaci 

„Jak dýchat v době koronaviru“ s Luďkem Bouškou. 
(odkaz na youtube a další informace naleznete dále ve Zpravodaji) 

 

- 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.  
 

-Luštíme spolu má již deset pokračování. Naleznete je na webu  
našeho sboru www.casdsmichov.cz v záložce Luštíme spolu. 

 

- Pozastavení činnosti Klubu Pathfinder a omezení aktivit  
ostatních oddělení sboru do odvolání.  

Další informace jsou dále ve Zpravodaji a na webu www.kp-penguins.cz 
a na stránkách sboru www.casdsmichov.cz 

 

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

Jmenovitě na sestru Věru Voženílkovou.  
Je v nemocnici. Na začátku tohoto týdne si zlomila nohu.  

 

- 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. 

Nejen standardní platbou na účet, ale i QR platbou – viz dále ve Zpravodaji. 
 

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

některé nabízejí řešení situace kolem koronaviru Covid-19. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

V období 26. 4.–2. 5. 2020 oslaví narozeniny: 
 

Nohejl František (26.4.); Kapounková Kristýna (28.4.);  
Komárek Jaromír (28.4.); Oczko Vít (29.4.); Rašková Ester (2.5.) 

 

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

 
 

 
 
 

 

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


VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

Program sobotních bohoslužeb a činností sboru v dubnu a květnu 2020 

 

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

Zpráva z jednání výboru sboru 16. 4. 2020 (video konference) 
Jednání výboru sboru bylo zahájeno zamyšlením z Božího slova Mk 1,3.4, kterým 
posloužila sestra S. Sílová, a modlitbou. 

• Výbor sboru děkuje všem, kdo se podílejí na přípravě a realizaci programu „Jsme 
spolu“. V programu budeme pokračovat do 14. 5., v závislosti na možnostech 
techniků a moderátorů. Další prodloužení bude posouzeno na příštím jednání 
Výboru sboru.  

• Koordinátorem dopoledních pobožností po dobu nouzového stavu je bratr J. 
Bartoš.  Přítomni budou pouze uvádějící, kázající a technici. Některé příspěvky je 
možné dle technických možností natočit předem, případně využít archivní 
nahrávky. 

• Sestra S. Sílová informovala o službě seniorům. Senioři jsou kontaktováni 
telefonicky, vazby fungují. Ve spolupráci s Archou pomoci je připraven projekt 
telefonického dobrovolnictví, podle potřeb seniora a možnostech dobrovolníka, 
za účelem přirozeně udržovat telefonický kontakt, když se nemůžeme scházet. 
Nabízí se možnost zapojit i další dobrovolníky a pokračovat v „mírnější“ formě i po 
karanténě. Projekt bude vyhodnocen v červnu.  Bratr J. Bartoš nabízí možnost 
distribuce roušek, případně lze získat roušky přes Dobrovolnické centrum Adra 
Praha. 

• Výbor sboru podporuje myšlenku uspořádat děkovné akce (koncert a bohoslužbu) 
jako poděkování Bohu a dobrovolníkům zapojeným jak v sociální oblasti, tak i 
těm, kteří „táhnou“ pořad „Jsme spolu“, v době, až bude možné se plně scházet. 
Akci realizovat jako společný projekt pražských sborů. Hlavním koordinátorem 
bude bratr V. Vondrášek, děkovnou bohoslužbu si vezme na starost bratr J. Kubík. 

DATUM KÁZÁNÍ PROGRAM  
ODPOLEDNE A VEČER* 

RŮZNÉ* 

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 



• Otázce voleb ve sborech v této době se bude věnovat Výbor unie. Závěr z jednání 
bude zveřejněn ve zpravodaji. 

• Výbor sboru schválil rozpočet cca 600 tis. Kč na modernizaci techniky pro vysílání 
online. Tým pod vedením bratra P. Bezděkovského bude obnovu techniky 
realizovat. Způsob financování bude řešen na radě starších a bude předložen na 
příštím jednání výboru sboru. 

• Bratr J. Fraj informoval ohledně konání táborů o prázdninách. Pokud budou 
tábory povoleny v srpnu, podařilo se zajistit náhradní termín na tuto dobu v 
Raspenavě. Také příměstský tábor se bude konat v srpnu. 

Příští jednání výboru sboru se uskuteční 14. 5. 2020. Forma bude určena podle situace, 
s ohledem k nařízením vlády v době pandemie. 

Zapsala Anna Boušková 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 6. kapitola 

Moji milí, Pánem milovaní spoluvěřící, milost Vám a pokoj od Boha Otce, Syna i 

Ducha svatého… Dovolím si tentokrát letmou vzpomínku na letošní Velikonoce… 

Minulý týden jsem měl rozhovor s jedním starším mládežníkem, který uvěřil někdy 

v pubertě a po svém znovuzrození mu dávala smysl víra jedině tehdy, když jí bude 

žít prakticky. A proto pro něj od té doby služba byla součástí jeho DNA a prožil 

v církvi mnoho dobrého i s tím bolavým, které k tomu patří a co jsme si museli 

prožít – a prožíváme každý z nás ze světa „dospělých“. 

Byl to rozhovor, o kterém jsem musel dlouho přemýšlet. Jeho tématem bylo 

pořádání jedné větší církevní akce pro mladé, kde vznikl v jejím vedení ostrý 

konflikt mezi dvěma zásadními „tahouny“. Konflikt se vyhrotil až tak, že jeden 

z nich musel opustit nejužší vedení a je už delší dobu mimo kruh… Tento konflikt 

mezi těmito dvěma velmi silnými osobnostmi, které byly pro mého mládežnického 

kamaráda vždycky ztělesněním zdravých křesťanských ideálů, nedává už delší 

dobu nejen jemu, ale i mnohým dalším mladým spát… Pořadatelé akce se přirozeně 

dělí na dva tábory, jeden se zastává a drží s jedním, druhý fandí zase tomu 

druhému… A je to zároveň jedno z nejpřetřásanějších témat v mládežnických 

skupinkách.  

Vždycky když mám s mladými hovor na podobné téma a slyším, jak je ta „církev 

špatná a pokrytecká“, když je tam takové podobné neodpuštění, tak se mladých 

ptávám, jak by celou věc řešili + jestli se snažili pochopit jednu i druhou stranu. 

Podobně jsem se ptal svého mladého kamaráda a on mi odpověděl tak, že mi 

vyrazil dech… Řekl mi: „Už jsem na to přišel, rozešlu všem účastníkům celého 

organizačního týmu té křesťanské akce SMS a tam napíšu: MÁME SE VŠICHNI RÁDI!  

P.S. A BŮH JE MRTEV.“  

Pořád se mi jeho odpověď vrací na mysl a přemýšlím, co si moje děti myslí o 

„živosti“ mého Boha… (L 23,5) 



P.S. Myslím, že nic na podstatě věci nemění, že můj kamarád není ani z našeho 

sboru, ani z naší církve. Pána Boha (živého či „mrtvého“) máme jednoho… 

    Za náš sbor se modlí kazatel Vašek Vondrášek 

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 bratra 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 bratra Petra 

Bezděkovského nebo na naše kazatele – sestru Sílovou či bratra Vondráška. 

      Za VS Vašek Vondrášek 

Pomoc pro seniory  
Milí senioři,  
jsme tu pro Vás i v této náročné době. Potřebujete-li s něčím 
pomoci, dejte nám vědět. Rádi Vám s potřebným pomůžeme. Ať už 
se jedná o vyřízení nejrůznějších záležitostí, zajištění praktické pomoci, nebo např. 
zjištění informací, jsme tu pro Vás.  
 

Potřebujete-li zajistit nákupy, dojít do lékárny či vyřídit jinou nutnou věc, můžete mít 
tuto pomoc zajištěnu ze strany dobrovolníků ADRA. Stačí nám dát vědět, že máte o 
tuto pomoc zájem. 
 

Ve spolupráci s oddělením žen můžeme pro Vás a Vaše blízké zajistit látkové roušky. 
 

Pokud byste potřebovali povzbuzení, cítíte se osamoceni a potěšil by Vás telefonický 
kontakt, rádi Vám budeme oporou. V této oblasti jsou tu pro Vás také naši kazatelé 

Václav Vondrášek a Soňa Sílová a diakoni z našeho sboru. 

 

V případě potřeby pomoci se na nás obraťte na tel.: 737 385 530 nebo e-mailem: 
archapomoci@seznam.cz   
 

S přáním Božího pokoje a ochrany 
Jana Bláhová koordinátorka Archy pomoci Praha 

 

Výzva ČSU k současné situaci 

Je tak trochu škoda, že se mezi námi křesťany objevují lidé, kteří současné 
události zneužívají k strašení a k nepodloženým výkladům. Přitom kdo jiný by 
měl světu přinášet pokoj a naději než právě křesťané. V této souvislosti dále ve 
Zpravodaji najdete dva dokumenty. Jeden napsali představitelé naší Unie a 

http://www.bohosluzbyonline.cz/
mailto:archapomoci@seznam.cz


druhý je od jednoho jihoamerického kazatele, který v něm přibližuje postoje 
Ellen Whiteové k pandemii, která se odehrála za jejího života v roce 1894. 
Myslíme si, že i v současné pandemii může být inspirací. 
 

Výzva k prohloubení biblické naděje 

Na sociálních sítích a v médiích se v době celosvětové pandemie objevují ve 
zvýšené míře články, příspěvky a videa, která prezentují různé názory a učení, a 
přitom nejsou v souladu s biblickým svědectvím. Jedná se především o téma 
druhého příchodu Ježíše Krista, nebo spekulace kolem možných příčin pandemie. 
Obvykle přinášejí lživé informace nebo konspirační teorie, které nejsou založené 
na ověřených faktech. Ve snaze upoutat na sebe pozornost se snaží různí řečníci a 
autoři článků zneužít současnou celosvětovou krizi vyvolanou koronavirem pro 
prosazování svých bludných názorů.   

Jako adventisté sedmého dne vyznáváme, že pouze Písmo je výhradním 
autoritativním základem našeho učení a naší náboženské zkušenosti. Daný postoj 
je mimořádně důležitý i s pohledem na dobu konce. V této souvislosti Ellen G. 
Whiteová napsala, že Bůh bude mít „na zemi lid, který Bibli přijal jako jediné 
měřítko každého učení a jako základ všech reforem“. (GC 595; VDV 386) 

Toto čtvrtletí se v úkolech Sobotní školy zabýváme otázkou „Jak lépe porozumět 
Bibli“. Jedině Boží slovo je „neomylným zjevením Boží vůle a měřítkem charakteru, 
zkušebním kamenem zkušeností, autoritativním základem učení a spolehlivým 
záznamem Božích činů v dějinách“. (Adventisté sedmého dne věří…, Advent-Orion, 
Praha 1999, str. 22) 

Je velikou předností, že se můžeme v současnosti ještě více zaměřit na objevování 
principů studia Božího slova. Pod působením Božího Ducha máme příležitost 
porozumět i přijmout do svého života poselství Písma, které vede především 
k lásce, obětavosti a službě.  Tím vytváříme přirozenou hráz proti lživým učitelům, 
před kterými již v minulosti varoval apoštol Petr ve svém dopise: „Ale vy, milovaní, 
protože to víte předem, střežte se, abyste nebyli oklamáni svodem těch 
neodpovědních lidí a neodpadli od vlastního pevného základu. Kéž rostete 
v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a 
až do dne věčnosti.“ (2Pt 3,17.18) 

Vyzýváme proto členy církve, aby se nenechali zmást různými spekulativními a 
falešnými výklady současné pandemické situace. Nepodílejme se na šíření a 
propagaci lživých informací a polopravd. Oficiální církevní média a publikace 
poskytují dostatek kvalitních příspěvků a psaného či obrazového materiálu na 
orientaci v dnešní době. Otevírejme Bibli jako základ naší naděje a inspirujme se 
Ježíšovým příkladem služby a lásky. 
 

Čo robila Ellen G. Whiteová počas pandémie 
Jej príklad môže formovať naše postoje v časoch COVIDU-19 
 

13. augusta 1894 Ellen Whiteová napísala Stephenovi Haskellovi list vyjadrujúci 
hlboký súcit s ľuďmi, ktorí zomierali na chrípkový vírus. Napísala: 
„V celom New South Wales sme skúšaní a sužovaní chrípkovou epidémiou. 
V mestách aj mestečkách je postihnutá takmer každá rodina. Niektorí ľudia sú 



veľmi, veľmi chorí. Kolíšu na hrane života a smrti. Modlíme sa za chorých, 
pomáhame im ako sa dá aj finančne a čakáme na výsledok... V minulom týždni 
v jedeň deň tu bolo jedenásť pohrebov... Zdá sa, že deti ochorením netrpia tak, ako 
dospelí a starší. Sama som bola chrípkou vážne postihnutá a štyri týždne som sa 
nezúčastnila na nijakom stretnutí. No nebola som úplne odkázaná na posteľ. Hoci 
som kašlala, kýchala a tieklo mi z nosa, skoro každý deň som napísala určitý počet 
strán. Brat Colcord bol pripútaný na lôžko. Takmer každý okolo nás trpí, no ja 
ďakujem Pánovi, že môj stav sa zlepšuje a v Pánovi získavam novú odvahu. V mene 
Pánovom robíme, čo sa dá... Nemusím všetko len bezmocne sledovať, stonať 
a modliť sa... Boží ľud je skúšaný a sužovaný a z Božieho poverenia mu chcem 
pomáhať, keď prechádza touto skúškou... a tým sa chcem držať Ježiša ešte 
pevnejšie než kedykoľvek predtým.“ (Letter 30, 13. august 1894) 
 

V čase písania listu mala Ellen Whiteová 66 rokov a patrila do rizikovej skupiny. 
Dôvera v Boha a životný štýl jej pomohli zvládnuť kritické obdobie a prejsť ním 
bez ujmy. 
To, ako sa Ellen Whiteová postavila k chrípkovej epidémii, prináša ponaučenie aj 
v súčasnej pandemickej situácii. Často počúvam otázku, ako sa dnes správať. 
Odpoveď by nás mala podnietiť, aby sme v podobnej kríze reagovali pozitívnym, 
tvorivým a prínosným spôsobom. 
 

Ako sa zachovať? 
 

Príklad Ellen Whiteovej môže byť v mnohom inšpiráciou: 
1. Ani prítomnosť choroby ju nezmalomyseľnela. Neprestala sa starať o rodinu 

a spoločenstvo cirkvi. Kde sa dalo, pomáhala a držala sa Pánových zasľúbení. 
Podobnú dôveru v Božiu ochrannú moc by sme uprostred tejto krízy mali 
prejavovať aj my. Pamätajme, že Božia prítomnosť nám dodáva odvahu. Pán 
hovorí: „Neboj sa, veď ja som s tebou, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, 
posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou.“ 
(Iz 41,10) Aj Pavlove slová sú aktuálne: „Zo všetkých strán sme sužovaní, no 
nie stiesnení; sme bezradní, no nie zúfalí; sme prenasledovaní, no nie 
opustení; sme zrážaní k zemi, no nehynieme.“ (2 Kor 4,8.9) Je to situácia, 
ktorá nás zráža k zemi, ale nezničí. Čelíme zápasom a ťažkým skúškam, 
a prídu ešte väčšie výzvy, ale Ježiš žije. On je naše útočisko a sila, a aj keby sme 
prechádzali údolím smrti, nebudeme sa báť, pretože jeho prút a palica nás 
potešujú. (Ž 23) Pán je zárukou záverečného víťazstva, dôverujme mu. 

2. Ellen Whiteová neprestala pracovať ani doma. Vytvorila si časový plán ako 
naplniť určité ciele. Každý deň napísala predpísaný počet strán. Je to veľmi 
užitočné, pretože tým sa upevňuje náš cit pre misiu. Nesmieme stratiť zo 
zreteľa cieľ a stále hľadať cesty ako naplniť naše plány aj v čase radikálnych 
obmedzení. Pretože, aj keď „sme izolovaní, nie sme ticho“. Pred nami je 
poslanie, ktoré treba naplniť. V kontexte misijného poslania Ježiš povedal: „A 
hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.“ (Mat 28,20) 

3. Stále si zachovávala správne postoje. Keby mala príležitosť používať sociálne 
média ako je to dnes, som si istý, žeby udržiavala kontakt s cirkvou, 
povzbudzovala členov a ponúkala im nádej cez súčasné komunikačné kanály. 
Predstavujem si, ako vytvára 
• malé online skupinky 



• špeciálne posolstvá pre zbory cez sociálne siete 
• ranné zamyslenia pre facebookových priateľov 
• predtočené duchovné slovo zdieľané cez sociálne siete 

 

Nebuďme zmalomyseľnení. Je veľa toho, čo môžeme robiť, dokonca aj 
s minimálnou mierou kreativity. V poslednom čase som započul niekoľko 
inšpiratívnych výrokov: „Zbory sú otvorené. Zavreté sú iba budovy.“ „Cirkev je 
otvorená, pretože cirkev si ty.“ „Otvorili sme náš digitálny zbor.“ Cez internet 
môžeme sledovať cirkevné bohoslužby, mnohí používajú Zoom alebo iné 
konferenčné softwary ako prostriedok na spojenie s inými.  
4. Ellen Whiteová mala modlitebného ducha a plne dôverovala Božej moci. 

V podobných situáciách dôverujme nádherným Božím zasľúbeniam 
zapísaným v Písme. Sú ich tisícky, držme sa ich. Napísala: „Ďakujem Pánovi, že 
môj stav sa zlepšuje a v Pánovi získavam novú odvahu.“ (Letter 30) Keď  
Pavla priviedli do Ríma ako väzňa, zažil na mori strašnú búrku a loďou 
zmietal silný vietor zvaný euroclydon. V tejto situácii sa objavujú tri dôležité 
výroky (Sk 27,23-25): 
• Neboj sa 
• Neklesaj na duchu, drž sa nádeje 
• Maj pozitívny postoj, nebudú nijaké straty, pretože Boh bude s tebou  

 

Nech dôvera, ktorú prejavuje apoštol, nás sprevádza aj v tomto čase.  
Vyhnime sa výstrednému správaniu, nešírme poplašné správy a nepodliehajme 
panike. Naopak, buďme pozitívni v zdieľaní nádeje s ľuďmi okolo nás, s tými, ktorí 
nás vidia, počujú a nasledujú cez rôzne komunikačné kanály. 
Stretnutia v našich domovoch budú čoraz dôležitejšie pre modlitebné stretnutia 
a štúdium Biblie, spoločenstvo a svedectvo. Keď sa uvoľnia karanténne opatrenia, 
mali by sme pokračovať v stretnutiach po domácnostiach. Túto skúsenosť by sme 
mali využiť ako evanjelizačný nástroj a priateľom a susedom povedať, že Ježiš 
skoro príde. 
Boh má všetko pod kontrolou. Buďme pripravení počúvať jeho hlas. On k nám 
prehovára. Buďme citliví na jeho slovo. 
 

Děkujeme Vám za Vaši službu, za Vaše aktivity, za Vaši trpělivost, za to, že se 
společně modlíme. 

Vít Vurst, David Čančík, Jiří Komárek 

ŽIVOT LIDÍ PŘED TISÍCEM LET  
 

Milé děti, před dvěma roky jsme se na táboře hned první večer (na celý týden) 
přesunuli v dějinách o tisíc let zpátky. Do období, kterému se říká středověk.  

Před tisícem let byl svět zcela jiný. Tenkrát v naší zemi ještě neznali kávu, 
nepěstovali se brambory. Neexistovaly počítače ani telefony, nejezdila auta a 
nelétala letadla, většina lidí žila – dnes bychom řekli – na vesnici. Doma se svítilo 
svícemi, loučemi, smolničkami. A když si lidé chtěli odpočinout u hezkého příběhu, 
nemohli si zapnout televizi, nemohli se podívat na pohádku přes internet či zajít do 
kina. Neexistovaly ani tištěné knihy. 

Ovšem lidé – ti malí i ti velcí – mohli naslouchat příběhům. Buď vyprávěným, nebo 
předčítaným z knih psaných pouze ručně. Nejoblíbenější četbou šlechtických 



rodin, rodin z hradů a tvrzí, byly hrdinské příběhy o králi Artušovi a jeho 
rytířích, jako byl Tristan, který se zamiloval do Izoldy. Také dávali přednost 
historkám o jednom z největších válečníků dějin, kterým byl Alexandr Veliký 

nebo římský císař Caesar. Máte své oblíbené příběhy?  

Zmíněné příběhy byly o lásce a bojovnících. Děti, ale hrdinou (ideálem) Bible 
není bojovník, který život bere či mrzačí, ale ten, kdo se o život druhých stará a 
chrání ho. Vzorem v Bibli je pastýř, který se o životy druhých stará a chrání je. 
Ježíš je v Bibli vylíčen jako Pastýř pastýřů.  

Hrdinkami v Bibli jsou třeba dvě ženy, hebrejské porodní babičky, které se 
nezalekly krutého faraona a pomáhaly maminkám při porodu přivádět děti na svět, 
ačkoliv jim faraon přikázal chlapečky zabíjet. Chápete to? Hrdinkou je také malá, 
ale přitom tolik statečná holčička, Mojžíšova sestřička. Jmenovala se Miriam. 
Nechte si vyprávět o tom, jak se nebála promluvit na faraonovu dcerou, aby tím 
několikaměsíčnímu bráškovi zachránila život. Hrdinkou byla Mojžíšova a 
Miriamky maminka, která dokázala miminko před vojáky ukývat a našla způsob, 
jak svému chlapečkovi zachránit život. 

V našich životech, děti, je hrdinou maminka a tatínek, kteří se o nás starají, 
zajímají se o nás, pomáhají nám, učí nás. 

Ale zpět do středověku, do doby rytířů. Naslouchejte. Budu vyprávět o jednom 
z Artušových rytířů, o zmíněném Tristanovi. Povíme si něco o jeho narození. 
V dávných dobách vládl v anglickém Cornwallu král Marek. Jeho nepřátelé proti 
němu povstali. Kdo ví, jak by pro krále Marka válka dopadla, kdyby mu nepřiplul 
přes moře na pomoc jiný král, jmenoval se Rivalen. A král Marek dal z vděčnosti 
za záchranu Rivalenovi za ženu svou sestru, krásnou Blanchefleuru. Rivalen ji 
miloval převelikou láskou. Když Blanchefleura otěhotněla, její manžel musel odejít 
do války. Rivalen v boji padl a Blancheflura hluboce zesmutněla a život z jejího těla 
jako by vyprchal. Blanchefleur byla těhotná, proto vydržela žít až do narození 
děťátka. Dala mu jméno Tristan, což znamená Smutný. Víte, děti, co maminka 
svému miminku řekla, když ho porodila? 

„Synu, dlouho jsem toužila tě spatřit; a hledím na nejkrásnější stvoření, jaké 
kdy žena nosila pod srdcem. Smutna jsem tě porodila… A ježto jsi tak přišel na 



svět v smutku, bude ti jméno Tristan.“ To řekla, políbila ho a pak zemřela. Budete 
se jednou o tomto příběhu učit ve škole. Jaké je v něm silné povzbuzení a mocné 
poučení, že mu v těch dávných dobách rádi naslouchali?  

Tady zaznívá velké ponaučení. Děti, když se dva lidé hodně milují a nemohou 
být spolu, moc se jim po sobě stýská. U mé babičky tomu tak bylo a u dědečka 
mé ženy také. Mé mamince se také hodně stýskalo po mém tatínkovi. Proč? Protože 
ti nejmilovanější jsou nám nenahraditelní. A to druhé, děti, co byste si mohly 
zapamatovat, je, že vaše maminka i tatínek si pomysleli při prvním setkání 
s vámi  po vašem narození toto: „Ty jsi to nejkrásnější dítě na světě!“  

Shrňme si to: Hrdinou podle Bible nejsou bojovníci, ale ti lidé, kteří se o život 
druhých starají a životodárně pomáhají. Ideál Bible naplňují pastýři (oni se také 
jako první v evangeliích dovídají o narození Pastýře nejpastýřovitějšího – o Ježíši 
narozeném v Betlémě). Hrdinou ve vašem životě je maminka a tatínek, kteří 
vám dali život a pečují o vás. Pro ně jsi nejkrásnější dítě na světě! Stará se o vás 
také babička i dědeček, pomáhají také vašim rodičům? Pak jsou hrdinové! A 
rovněž také pečují o druhé lidi jako zdravotníci, lékaři, učitelé, vychovatelé, 
opraváři, nebo uklízejí, abyste ve školce či ve škole byly vy, naše děti, v hezkém 
a čistém prostředí. Do školky i školy se vrátíte, nebojte se. A pokud se vám po 
babičce i dědovi stýská, protože se teď nemůžeme navštěvovat kvůli karanténě, 
pokud se vám hodně stýská po komkoliv, znamená to, že se máte moc rádi.   

Poučení z Písma: Hrdinové podle Bible jsou ti, kteří pro druhé žijí obětavě 
z lásky. V Bibli, v Písni písní, se píše: „Silná jako smrt je láska.“ A pro vás starší 
upozorňuji na osobnost V. E. Frankla, který ve své uchvacující knize vyznává: 
„Silnější než smrt je láska.“ A s tím my křesťané rádi souhlasíme. Protože naše 
víra nás učí, že láska je silnější než smrt.  

Naše víra nás učí, že s tím, co jsme pro druhé vykonali z lásky a skrze lásku, 
s tím se také setkáme za hranicí smrti. (Epištola Jakubova) 
 

K A Z A T E L N A 
 

CO PRO NÁS ZNAMENAJÍ VELIKONOCE ? 
Kázání ze soboty 18. 4. 2020 – bratr Jiří Drejnar 

Velikonoce jsou za námi – a bez nadsázky můžeme říct, že takové, jaké byly ty letošní, 

opravdu nikdo nepamatuje. Neviditelný „koronavirus“ se postaral, aby křesťané téměř 

na celé planetě zavřeli kostely. První křesťané by určitě nerozuměli zprávě, jak v mnoha 

zemích letošní Velikonoce probíhaly. Oni byli poučováni – (např. podle Matouše), že…    

„Ježíš vystoupil se svými učedníky na návrší, posadil se uprostřed zástupu lidí a učil 

je.“ 

Dnešní evangelista by musel napsat:  
 

„Na útěku před koronavirem se věřící s rouškami na obličeji posadili k monitorům 

počítačů, a tak si připomínali, co pro ně znamenají Velikonoce.“   

Máme ovšem spoluobčany, které nezajímá, co se stalo před 2000 roky na Golgotě.     

Křesťanské Velikonoce jsou jim naprosto cizí. Netuší, že událost, která se tam odehrála, 

není jenom největší událostí dějin naší planety, ale má i kosmický dosah, protože tam 

Bůh vyřešil problém zla ve vesmíru. 



 

Vzpomínám na rozhovor, který jsem měl asi před 60 roky s KCT v Plzni:    

Snažil se mě poučit, že Velikonoce byly vždycky svátky jara.  Proto jsou jejich 

symbolem kuřátka, beránci, květy, kočičky… Prý byly vždycky oslavou probouzejícího 

se života.   

A k tomu dodal: křesťané si je přivlastnili a ozdobili pohádkou o ukřižování a vzkříšení 

Ježíše Krista. Vysvětlil jsem mu, že Velikonoce byly od počátku svátky Božího lidu, že 

to byla nadějná zpráva o možném vysvobození lidí ze smrti a že ji Bůh oznámil lidem 

už téměř 1500 let před narozením Ježíše. Po 15 stoletích Bůh – právě v Jeruzalémě – 

dokázal, že nejde o pohádku. 
 

Máme-li mluvit o odcizení Velikonoc, pak byly odcizeny křesťanům.  

A do jaké podoby si je lidé upravili a co pro mnoho lidí dnes znamenají, o tom svědčí 

jeden odposlechnutý rozhovor: „Velikonoce jsou za námi, ale těšme se, letos budeme 

mít ještě čtyři prodloužené víkendy.“ 
 

Ano, Velikonoce jsou již za námi, ale já chci nyní připomenout, co nám vzhledem 

k současné vzrušené atmosféře mohlo z jejich poselství uniknout: Velikonoce jsou 

naléhavou výzvou, abychom podle vzoru apoštolské církve kázali to, co bylo jádrem 

poselství prvních křesťanů a co mělo být i letos jejich poselstvím. 
 

1K 15,1–4: „Rád bych vám, bratři, připomněl, že i dnes hlásám totéž radostné poselství 

jako na začátku, jak jste je i vy přijali a na něm založili svou víru. V něm je vaše 

záchrana, pokud se ho pevně držíte v té podobě, jak jsem vám je předal. Stojí-li vaše 

víra na něčem jiném, není víc než pouhou iluzí. Učil jsem vás tomu, k čemu jsem byl 

sám přiveden: že Kristus zemřel za naše viny, byl pohřben, ale třetí den vstal z mrtvých, 

jak to vše Bůh už dávno předtím nechal zapsat do starých Písem.“     

Základem a klíčem křesťanské víry je zpráva o Ježíšově vzkříšení. Co kázal Petr 

v Jeruzalémě o Letnicích? Sk 2. kapitola 

 (24) „…vy jste Ježíše ukřižovali, ale … Bůh jej vyrval z moci smrti, která jej nemohla 

udržet, a vzkřísil ho z mrtvých.“ 

(32) „…Ano, právě Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit. Nyní je na 

nebesích, po Boží pravici.“ 

Co píše Pavel do Korintu – 1K 15,16nn: 

„Nevěříte-li v možnost vzkříšení, popíráte i zmrtvýchvstání Kristovo. Jestliže Kristus 

nevstal z mrtvých, jakou máte naději? … Jestliže jsme pro Krista vsadili jen pro časný 

život, neužijeme ani tolik, co ateisté.  A pak jsme tedy nejubožejší ze všech lidí. 

Skutečnost je však taková, že Kristus opravdu vstal.“ 
 

I. Ježíšovo zmrtvýchvstání o Velikonocích – to je největší a nepopíratelný důkaz 

pravdivosti jeho slov.  

Z lidského pohledu Ježíš řekl mnoho neuvěřitelného. Izraelité to považovali za 

chvástání a rouhání.  Proto ho poslali na smrt.    

♦ Dříve než byl Abraham, já jsem…  

♦ Přijdu v slávě – se všemi nebeskými anděly. 

♦ Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít věčně…  

♦ Já jsem vzkříšení… 

♦ Já jsem pravda… 
 

Jeho zmrtvýchvstání je největší prověrkou pravdivosti jeho slov. Řekl: Musím zemřít, 

ale třetího dne vstanu… Kámen od jeho hrobu nebyl odvalen pro Ježíše – aby vyšel ven. 



Byl odvalen pro lidi, aby vešli dovnitř a přesvědčili se, že hrob je prázdný.  

Slavný britský – oxfordský – vědec a matematik G. B. Hardy: „Trápíte se otázkou, které 

náboženství je skutečně pravé? Jak to zjistit? Co je měřítkem pravosti a hodnověrnosti 

náboženství?  
 

Předložím vám čtyři věty, zamyslete se – a pak sami odpovězte: Konfuciův hrob je 

zavřený a ostatky v něm. Budhův hrob – zavřený a plný. Mohamedův hrob – zavřený a 

plný. Ježíšův hrob – otevřený a prázdný.“  

A pak dodává: „Byl hlídán a zapečetěn. Stráže padly – pečeť se rozlomila. Kámen byl 

odvalen. Odpověď je jasná: Kristus vstal z mrtvých!“ Hardy z toho odvozuje: 

„Ježíšovo zmrtvýchvstání je zárukou, že mu můžeme věřit v celém jeho učení a ve 

všech jeho slibech! Je to zázrak nad zázraky, je to nezfalšovatelný a nepopíratelný 

čin…! 
 

Ježíš nebyl fakír, který by se nechal jako zdánlivě mrtvý pohřbít. Smrt byla prověřena 

kopím, kterým probodli jeho bok. Zemřel před zraky lidí. Mrtvý byl lidmi uložen do 

hrobu. Nepřátelé ho hlídali.“ Věřit v Ježíšovo zmrtvýchvstání není iluze.  

Apoštol Pavel napsal, že iluze je věřit něčemu jinému: „Stojí-li vaše víra na něčem 

jiném, není víc než pouhou iluzí.“ 
 

II. Ježíšovo zmrtvýchvstání je důkazem, že Boží království je reálné. 

Ježíše přece odsoudili jako „krále“. Nad hlavu mu na kříž přibili posměšný nápis: INRI.    

Tak ve skutečnosti potvrdili realitu jeho království. Jeho odpůrci ho chtěli usmrtit, a tak 

zlikvidovat jeho království. Jak si asi oddechli v pátek večer: „Konečně bude pokoj! 

Takového krále bychom potřebovali!!“ Nepochopili, že „jeho království není z tohoto 

světa“. Jako jediný v dějinách svým zmrtvýchvstáním potvrdil, že „jeho království 

skutečně není z tohoto světa“ … že má jiné základy a jinou podobu. 
 

Ti, co ho ukřižovali a zavrhli jeho království, marně čekali – a jejich následovníci 

dodnes marně čekají svého Mesiáše. V Jeruzalémě vzhlížejí k bráně zazděné dva tisíce 

let, kterou by „jejich očekávaný král“ měl vejít – a pak panovat.    

Ježíš řekl: „Království Boží je již mezi vámi!“ Ano, On již skutečně kraluje! Vždyť 

vidíme, že od Letnic uplatňuje svou moc a rozšiřuje své království. Jeho Boží království 

je již zde – je v srdcích lidí. Nyní již očekáváme jeho „království slávy“ – a ono přijde!  

Zde nemohu udělat tečku – zde nemohu říci „amen“, protože tato skutečnost pro nás 

přece něco znamená! Tato skutečnost vyžaduje naši odpověď na vážné otázky!  
 

Máš jistotu, že jsi občanem Ježíšova království?  Ne, že budeš jednou… ale že jsi už 

nyní!! Dnes! Vždyť Ježíš už dnes dává občanům svého království reálné dary.                                 

Můžeš s jistotou říci, že tyto dary užíváš?   

Apoštol Pavel nás s nepředstíranou otevřeností upozorňuje: „Stojí-li vaše víra na něčem 

jiném, není víc než pouhou iluzí.“ Prožíváš: 

♦ Trvalou radost – kterou vyzařuješ?  

♦ Hluboký pokoj – a to ve všech situacích?  

♦ Mír se všemi, kdo chtějí vejít do království věčné slávy?  

♦ Lásku ke všem – i k těm nesympatickým?  

♦ Odpuštění pro všechny – i pro nepřátele?  
 

Znovu opakuji to podstatné: Máš jistotu, že tyto dary užíváš? Jsou to vážné otázky – 

otázky života a smrti. Nestačí se ke Kristu jenom hlásit – a jeho jménem se ohánět.  

Pán Ježíš dal vážné varování: Mt 7,21nn: 



„Ne každý, kdo mne oslovuje Pane, Pane, přijde do nebeského království… V den 

posledního soudu mi mnozí řeknou: ,Pane, cožpak jsme ve tvém jménu nemluvili, 

nebojovali proti zlu a nedokázali mnoho divů?‘ – Já jim však odpovím: ,Nikdy jste mi 

nepatřili… Jděte pryč!‘“ 

To je vážné varování určené domnělým občanům Božího království. Cože to všechno 

dělali?         

♦ Oháněli se Ježíšovým jménem… 

♦ Bojovali proti zlu… 

♦ I divy činili… 
 

Proč tedy to odmítnutí? Co bylo příčinou? Co jim chybělo? 

♦ Chyběla jim RADOST – aby životem dotvrzovali, že přijali a kážou  

radostné poselství… 

♦ Chyběl jim POKOJ – který by jim druzí lidé záviděli a kterým by je k  

Bohu přitahovali… 

♦ Chyběla jim LÁSKA – kterou sami od Boha přijali a kterou měli na 

druhé vyzařovat… 

♦ Nevěděli, co je ODPUŠTĚNÍ – kterým by dokazovali, že sami 

odpuštění přijali a jsou smířeni s Bohem i lidmi… 

♦ Neměli JISTOTU SPASENÍ – která by dodávala hodnověrnost jejich  

svědectví. 
 

Ti, co byli odmítnuti, sice vsadili na Krista, ale jen pro časný život. Na ně se hodí slova 

apoštola Pavla – z listu Korintským: 

„Jestliže jsme na Krista vsadili jen pro časný život, neužijeme si ani tolik co ateisté. A 

pak jsme tedy nejubožejší ze všech lidí.“ 

Ale vraťme se ještě k velikonočnímu poselství: 

III.  Ježíšovo zmrtvýchvstání je zárukou našeho vzkříšení 

Všichni máme jistotu, že zemřeme! Smrt je náš společný osud. Ovšem pro obyvatele 

Ježíšova království smrt už není nepřítel. Tuto skutečnost jsem si nikdy tak silně 

neuvědomil, jako když jsme v Jeruzalémě – u Ježíšova otevřeného hrobu – v zahradě 

Josefa z Arimatie zpívali: „Buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal… Smrt již nemá 

práva…“ 
 

Jak úžasné je číst Pavlova slova, ve kterých navazuje na velikonoční příběh. V nich není 

ani náznak pochybnosti nebo malomyslnosti: 1K 15,12nn:  

„Jestliže věříte, že Kristus vstal z mrtvých, jak potom mohou někteří z vás tvrdit, že 

mrtví už nikdy neožijí?  

(20) Skutečnost je taková, že Kristus opravdu vstal, a to je nám zárukou, že ještě další 

po něm budou následovat… My jsme od svých předků zdědili smrt jako nevyhnutelný 

úděl; kdo však přijme za svůj Kristův život, bude sdílet jeho úděl i ve vzkříšení 

z mrtvých…  

(50) Zdůrazňuji vám, milí bratři: Naše pozemské tělo z masa a kostí není způsobilé pro 

věčnou Boží říši, protože naše kvality nejsou ani zdaleka takové, aby si zasloužily 

nesmrtelnost. Prozradím vám jedno nádherné tajemství: zemřeme jen někteří, ale 

všichni obdržíme nové tělo. Až z nebe zazní signál posledního soudu, v jediném 

okamžiku se naše tělo promění. Zesnulí křesťané vstanou v novém, nesmrtelném těle a 

my ostatní, pokud budeme ještě naživu, všichni najednou dostaneme zrovna takové tělo, 

skvělé a nezničitelné… Bůh nám prostřednictvím Ježíše Krista umožnil nad obojím 



zvítězit a za to mu nikdy nemůžeme být dost vděčni… Vítězství je naše, bratři, zůstaňte 

pevní a nenechte se zviklat…“    
 

IV. Bůh se svou pomocí je nám již nyní k dispozici, aby vzkřísil naše duchovně 

mrtvé „JÁ“   

Zapálit může jen ten, kdo má oheň. Oživit může jen ten, kdo má život. Věčný život 

může dát jen věčný a živý Bůh.  

Věčnému životu musí předcházet „příprava“: to je duchovní život. My všichni máme 

jedno společné: Odcizení od Boha. Narodili jsme se a žijeme na planetě, které dočasně 

vládne Boží nepřítel. Nikdo z nás není bez hříchu – a hřích znamená vzdalování se a 

oddělování od Boha, což je duchovní smrt. 
 

Apoštol Pavel to jasně komentuje (Ko 2,13nn):  

„Vaše hříchy, vaše přirozená odcizenost Bohu, byly hrobem, do něhož jste se sami 

uzavřeli. On ale vaše hříchy odklidil, hrob otevřel a propustil vás na svobodu. Seznam 

vašich hříchů, který svědčil proti vám, přibil na kříž, a tím jej navždy zničil. Tak 

odzbrojil, zneškodnil a na pranýř postavil neviditelné síly, které vás držely v hříchu. Jak 

slavné vítězství.“  
 

V. V naší svědecké službě nesmí chybět zpráva o vzkříšení! 

Jestliže největším nepřítelem je smrt, pak zvěst o její porážce je nejradostnější zpráva.                

Ježíš porazil smrt. To základ radostné zvěsti – evangelia! Dějiny novozákonní doby 

začínají Ježíšovým příkazem: Kažte evangelium! 
 

Tento příkaz dal vzkříšený Pán svým učedníkům. Vzkříšený Pán v průběhu staletí 

posílal s touto zprávou své misionáře do zemí všech kontinentů. Vzkříšený Pán 

burcoval a probouzel reformátory, aby božským slovem obnovovali jeho církev.  

Vzkříšený Pán se objevuje i před námi a žádá nás, abychom o tom, co jsme poznali, 

mluvili s našimi přáteli. 

Přijali jsme Krista jako našeho zachránce – a každý z nás by měl vědět, co podstatného 

z toho vyplývá: Máme nést dobrou zprávu evangelia!!  

Jsou zde ale dvě zásadní otázky:      

♦ Jestli to činíme –  

♦ a jak to činíme.  

 

Jestliže to nečiníme, je to svědectvím –  

♦ že zmrtvýchvstalý Kristus nám je lhostejný,  

♦ a že nám nezáleží na těch, kteří kolem nás hynou.  

Jestliže to činíme, pak je potřebné položit si otázku:  

♦ Činíme to věrohodně a pravdivě?  

♦ Činíme to s radostí a hlubokou přesvědčivostí? 
 

Vždyť předkládáme lidem něco mimořádného a neuvěřitelného! 
 

Rád bych jako odpověď na tyto otázky uvedl jeden kratičký příběh z knížečky Ivana 

Šulíka „Jedenácté přikázání“: „Když v roce 1922 hudební skladatel Giacomo Puccini 

onemocněl na rakovinu, pracoval právě na opeře Turandot, která je dnes považovaná za 

jeho nejlepší dílo. Svým žákům tehdy řekl: ,Pokud se mi nepodaří operu dopsat, chci, 

abyste ji za mě dokončili vy.‘ Krátce nato zemřel. Pucciniho žáci operu dokončili a v 

roce 1926 měla premiéru v milánské La Scale. Dirigoval ji Pucciniho oblíbený žák a 

slavný dirigent Arturo Toscanini.  



 

Vše šlo výborně až po notu, při které smrt donutila Puccciniho odložit pero. Právě při 

této notě po Toscaniniho tváři začaly stékat slzy, zastavil orchestr, přestal dirigovat, 

obrátil se a překvapeným divákům řekl: ,Až sem, k tomuto místu napsal operu mistr – a 

pak zemřel.‘ V hledišti zavládlo hrobové ticho. Toscanini znovu zvedl taktovku, usmál 

se a skrze slzy zvolal: ,Ale jeho žáci dílo dokončili!‘“   
 

Ježíš Kristus jako Boží Syn svou smrtí a zmrtvýchvstáním vykonal největší dílo, jakého 

kdy dějiny člověka a světa byly svědky. Přinesl nám tak naději, že ani zlo, ani utrpení 

nebo smrt, se kterými se denně setkáváme, nebudou mít poslední slovo.  

Poslední slovo bude mít Život a Láska.  
 

Nám křesťanům, svým následovníkům, přikázal v jeho díle pokračovat. Svěřil nám úkol 

přinášet zvěst o této naději všem lidem. To je poselství Velikonoc, které jsme si před 

týdnem připomínali. 
 

Naše zastavení nad Božím slovem uzavírám otázkou:  

Co s tímto nám svěřeným poselstvím učiníme?  

♦ Buď je opět tradičně na jeden rok uložíme mezi oblíbená témata …  

a počkáme si na další připomenutí – opět o Velikonocích… 

♦ … nebo tuto zprávu jako Bohem darované semeno vložíme do svých  

životů a necháme je zavlažit životodárným Duchem svatým, aby nám  

a našim bližním přineslo radost a záchranu?  

Amen 
 

Lidstvo dostalo přesně tu nemoc, jakou potřebovalo 

Přestali jsme si vážit zdraví, a proto jsme dostali takovou 
nemoc, abychom si uvědomili, na čem nejvíc záleží... 

Přestali jsme si vážit přírody, a proto jsme dostali takovou 
nemoc, aby nám pobyt v ní byl vzácný... 

Přestali jsme fungovat v rodině, a proto nás tato 
nemoc zamkla do našich domovů, abychom se mohli 

znovu naučit fungovat jako rodina... 

Přestali jsme si vážit starých a nemocných, a proto 
nám byla dána tato nemoc, abychom si připomněli, 



jak jsou zranitelní... 

Přestali jsme si vážit zdravotníků a lékárníků, 
abychom zjistili, jak jsou nepostradatelní... 

Přestali jsme mít respekt k učitelům, a proto tato 
nemoc uzavřela školy, aby si rodiče mohli 

vyzkoušet sami roli učitelů... 

Mysleli jsme si, že si můžeme všechno koupit, 
být kdekoli a s kýmkoli, a proto jsme dostali 
tento druh nemoci, abychom si uvědomili, 

že to není samozřejmost... 

Mamon nám zamotal hlavu, volný čas jsme trávili 
v nákupních centrech, proto nám je tato nemoc zavřela, 

abychom pochopili, že štěstí si koupit nemůžeme... 

Zaměřili jsme velkou pozornost na náš vzhled 
a porovnávání se navzájem, proto nám tato 

nemoc zakryla tváře, abychom pochopili, 
že tam naše krása není... 

Mysleli jsme si, že jsme vládci této země, a proto jsme dostali 
tuto nemoc, aby nás něco miniaturního, co ani není vidět, 

mohlo zkrotit, dát nám poučení a trochu pokory... 

Tato nemoc nám bere hodně, ale zároveň nám dává možnost 
se toho tolik naučit a pochopit, co je v životě nejdůležitější... 

 

příspěvek od M. Loudy 
 

Modlitba v čase koronavirové epidemie 

Náš Otče. Děkujeme za příležitosti, které jsi nám touto situací dal. 

Děkujeme za darované ticho. Děkujeme za sebepoznání, poznání druhých,  
poznání Tebe. Děkujeme za nové možnosti, cesty a přidaný čas. 

Prosíme, Pane, za uzdravení všech, kteří se nakazili, 
všude na světě, kam se virus rozšířil. 

Prosíme tě za ty, kdo již ztratili své blízké, 
i za ty, které o ně nemoc ještě připraví. 

Prosíme tě za lékaře, sestry a ostatní zdravotníky, a všechny ostatní,  
kteří pracují dnem i nocí v „první linii“. 

Dej jim inspiraci v jejich péči a chraň jejich vlastní zdraví. 

Prosíme tě za moudrost pro vědce, kteří všude na světě 
s nejvyšším úsilím hledají lék. 

Prosíme tě za politiky, kteří musejí přijímat těžká rozhodnutí 
a rozhodovat o izolaci a karanténě, aby zastavili virus; 



prosíme tě ale i za ty, kteří jejich rozhodnutí těžce nesou 
a mají pocit, jako by byli uvězněni. 

Pomoz nám abychom spolu s ostatními křesťany v naší zemi  
i na celém světě přinášeli Kristovu uzdravující přítomnost  

a pokoj do těchto těžkých časů plných strachu. 

Bože, prosím, otevři naše srdce, ale i naše materiální zdroje  
a naši politickou vůli k pomoci, aby se naděje na lepší budoucnost  

mohla stát realitou pro všechny Boží děti. 

O to prosíme Tebe, Bože, náš Stvořiteli, 
pro utrpení a smrt našeho Pána Ježíše Krista, který nás vykoupil, 

v síle Ducha svatého, který v nás uskutečňuje Boží vůli. 

Amen. 
Petr Adame 

CO  JE  NOVÉHO  NA  SÍTI 
 

Knihy volně ke stažení 
 

Chceme vám poděkovat, že i když jsou podmínky zcela odlišné od normálu, najdete si 

cestu, jak s knihami pracovat. Jednou z možností je knihy zasílat v elektronické (pdf) 

podobě. Zde je rozšířená nabídka e-knih, tedy na www stránkách Advent-Orionu v sekci 

„ke stažení“/„pro čtení, když nemůžeme ven“. Nabídněte tyto knihy svým přátelům a 

známým. 
 

Seznam knih: 

Cesta ke Kristu / Ellen Whiteová; Touha věků / Ellen Whiteová; Velká naděje / Ellen 

Whiteová; Síla naděje / Julián Melgosa, Michelson Borger; Důkaz Boží existence / 

Kornelius Novak; Na scéně / Kornelius Novak; Za hranicí představivosti / L.  James 

Gibson, John T. Baldwin, Jerry D. Thomas; Pohoda a zdraví / Mark A. Finley, Peter 

N. Landless; Téměř zapomenutý den / Mark A. Finley; Přišel-zemřel-zvítězil / Radek 

Daniel 

 
 

 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 23. dubna 2020 č. 452 

 

o přijetí krizového opatření 

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s 

čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro 

území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu 

koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a 

https://www.casd.cz/knihy-volne-ke-stazeni/


ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé 

krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 

písm. c) a e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.  
 

Vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020  
 

I. nařizuje  

a. pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, s 

výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné 

obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat odstup od jiných osob 

nejméně 2 metry,  

b. konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze 

v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se 

o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se vzdálit 

za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. alespoň 10 

metrů;  
 

II. omezuje sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných 

veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:  

a. nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření 

kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, 

popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou 

překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,  

b. společně sportuje nejvýše deset osoby, s výjimkou členů domácnosti, a při 

sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,  

c. nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné 

šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny 

shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je 

nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v 

těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických 

opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají 

ruce;  
 

III. nařizuje  

a. pro trénink sportovců, pro které je sport výdělečnou činností, aby byla 

dodržována následující pravidla:  

i. trénink probíhá na venkovním sportovišti bez přítomnosti veřejnosti,  

ii. na sportovišti se nachází jen skupina společně trénujících sportovců, která 

nepřesahuje ve stejném čase 10 osob, a nezbytně nutné osoby z realizačního 

týmu,  

iii. mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána vzdálenost nejméně 

2 metry,  

iv. sportovci v době tréninku nejsou povinni nosit ochranný prostředek 

dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,  

v. na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na 

dezinfekci rukou,  

vi. nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné 

šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů 

za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech 



nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit 

provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale 

také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,  

vii. po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech 

použitých tréninkových pomůcek;  

 

b. pro účast na sňatečném obřadu, aby byla dodržována následující 

pravidla:  

i. účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné 

moci, anebo osoba, jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a nejvýše 

čtyři další osoby,  

ii. snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný 

prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének  

iii. účastníci sňatečného obřadu dodržují odstupy nejméně 2 metry od jiných 

osob s výjimkou členů domácnosti a snoubenců  

iv. po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých 

pomůcek;  

tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují 

do registrovaného partnerství;  
 

c. pro účast na bohoslužbě, aby byla dodržována následující pravidla:  

i. bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob,  

ii. v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby 

dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů 

domácnosti,  

iii. účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně 

dezinfikují ruce,  

iv. účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), 

který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře 

Páně,  

v. v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou 

vodou a obdobné obřady,  

vi. duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před 

podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,  

vii. délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně 

neprodlužuje,  

viii. bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány 

kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),  

ix. je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní 

bohoslužebný prostor;  

stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb 

zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.  
 

d. pro účast na spolkové činnosti, aby byla dodržována následující pravidla:  

i. zasedání orgánu spolku nebo jiného spolkového setkání se účastní ve stejný 

čas nejvýše 10 osob,  

ii. mezi účastníci se dodržují odstupy nejméně 2 metry,  

iii. bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou. 
  

Ing. Andrej Babiš - předseda vlády 



 
 

 

 

 

 

 

   
www.zivotazdravi.cz            Praha Smíchov   
                              

Vás srdečně zve na videoprezentaci  
 

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. 

 

 



Jak můžete přispět v době koronaviru 
 

Účel: dar pro bohosluzbyonline.cz 

Bankovní účet: 5053339/0800 

Variabilní symbol: 2000 

Částka: dle vašeho uvážení 

Měna: CZK 

Děkujeme za váš příspěvek 😊 

_________________________________________________ 
 

Účel: desátky 
Bankovní účet: 5053339/0800 

Variabilní symbol: 10106 

Částka: 10 % z … 

Měna: CZK 

Bůh žehnej ochotnému dárci  

_________________________________________________ 
 

Účel: sbírka misie 

Bankovní účet: 5053339/0800 

Variabilní symbol: 11106 

Částka: dle vašeho uvážení 

Měna: CZK 

Děkujeme za váš dar 

_________________________________________________ 
 

Účel: sbírka pro sbor 

Bankovní účet: 5053339/0800 

Variabilní symbol: 777 

Částka: dle vašeho uvážení 

Měna: CZK 

Děkujeme za váš dar 

_________________________________________________ 
 

Účel: dar pro fond sociální pomoci  

Bankovní účet: 5053339/0800 

Variabilní symbol: 999 

Částka: dle vašeho uvážení 

Měna: CZK 

Děkujeme za váš dar 

 



 
Účel: dar pro BanglaKids 

Bankovní účet: 5053339/0800 

Variabilní symbol: 2019 

Částka: dle vašeho uvážení 

Měna: CZK 

Děkujeme za váš dar 😊 

_________________________________________________ 
 

Účel: dar pro ADRA – projekty 
Bankovní účet: 5053339/0800 

Variabilní symbol: 010 

Částka: dle vašeho uvážení 

Měna: CZK 

Bůh žehnej ochotnému dárci  

_________________________________________________ 
 

Účel: dar pro ADRA – provoz 

Bankovní účet: 5053339/0800 

Variabilní symbol: 011 

Částka: dle vašeho uvážení 

Měna: CZK 

Děkujeme za váš dar 

_________________________________________________ 
 

Účel: dar pro Archa pomoci Praha 

Bankovní účet: 5053339/0800 

Variabilní symbol: 002 

Částka: dle vašeho uvážení 

Měna: CZK 

Děkujeme za váš dar 

_________________________________________________ 
 

Účel: dar pro PETRKLÍČ  

Bankovní účet: 5053339/0800 

Variabilní symbol: 2015 

Částka: dle vašeho uvážení 

Měna: CZK 

Děkujeme za váš dar 
 



 



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/

