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PROGRAM ALTERNATIVNÍ SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY   
 

  Dopoledne . 

1o,45 hodin 

Bohoslužbu vede Jaroslav Bartoš 

• Varhanní hudba  

• Úvod  

• Společná píseň č. 201 „Před tvář Tvoji“  

• Oznámení  

• Modlitba – Jaroslav Bartoš 

• Dětský příběh – Václav Vondrášek 

• Sborová píseň „Neměnná láska“ - Smíchovský pěvecký sbor  

• Čtení textu Bible – Skutky 2,41-47 – Jaroslav Bartoš 

• Tichá modlitba   

• Kázání – Václav Vondrášek 
Téma: „Požehnání Koronervirusu aneb setrvačník II“ 

• Chvíle ke ztišení – píseň „Pastýři můj“  
Vladěna Nohejlová 

• Závěrečná modlitba – Václav Vondrášek 

• Společná píseň č. 284 „Kéž se milost“  

• Rozloučení – Jaroslav Bartoš 

• Varhanní hudba  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

  16. květen 2020 



Oznámení 
 

 

- Přejeme požehnanou sobotu všem. 
 

- Dnes, 16. 5., bude z Božího slova sloužit bratr Václav Vondrášek. 
 

- Příští sobotu, 23. 5., bude kázáním z Písma sloužit sestra Soňa Sílová.  
 

- 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 (květen 2020) 

vždy součástí aktuálního Zpravodaje.  
 

- 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 

 

- Na neděli 17. 5. připravili TOMíci výlet „amb vel“ 
“Z Řevnic na Skalku u Mníšku p/B.”  

(více informací dále ve Zpravodaji nebo u předsedy TOMíků R. Zelenky) 
 

- 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 květnu mysleme na svých 
modlitbách na oddělení našeho sboru: výbor sboru. 

 

- 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. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

Kdy budou opět bohoslužby… 

Po dlouhé době odloučení se těšíme na opětnou možnost setkání v našem sboru se 
známými a milými tvářemi. Navrhujeme, aby první setkání v našem sboru při společné 
bohoslužbě proběhlo v sobotu 6. června 2020. Je to o něco později, než jsme původně 
předpokládali. Návrh termínu platí v tuto chvíli, na základě současně nastavených 
pravidel pro rozvolňování omezení, souvisejících s pandemií nemoci Covid 19. 
 

V období 17.–23. 5. 2020 oslaví narozeniny: 
 

Hronová Eva (22.5.) 
 

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

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

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


Bohoslužba začne v 10:45 hod., na úvod obvyklého programu bude doplněno společné 
shrnutí úkolu sobotní školy. Pokud se v pravidlech daných usnesením vlády nic nezmění, 
bude to s rouškami, dvoumetrovými rozestupy (neplatí mezi rodinami), s desinfekcí, 
uzavřeným bočním traktem (učebny, jídelna) a omezenou dobou pobytu v modlitebně 
(max.do 15 minut před zahájením a po ukončení) … 
 

Pokud by se do té doby chtěla v prostoru sboru setkat po skupinách jednotlivá oddělení, 
pak je to možné mimo hlavní bohoslužbu, která se přenáší (vždy sobota 10. – 12.hod.), 
za dodržení aktuálně platných hygienických předpisů.  Skupina musí mít vedoucího, 
který bude zodpovídat za znalost a dodržování platných pravidel. Tato setkání lze 
uskutečnit pouze po předchozí domluvě se správcem budovy, bratrem Jaroslavem 
Bartošem. 
  

Pro samostatné setkávání v rodinách platí obecná pravidla nařízení vlády. 
      

Za Výbor sboru V. Vondrášek 
 

Program sobotních bohoslužeb a činností sboru v dubnu a květnu 2020 
 

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

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 10. kapitola 

Moji milí Pánem milovaní smíchováci, kéž Vás Pán požehná radostí z Boží milosti, 

která dala každému s nás mnohem víc, než si zasloužíme…  

Ve zvláštní koronadobě, která se pomalu (snad) už chýlí ke konci, jsme asi každý 

strávili mnohem více času u obrazovek našich televizí a počítačů, než bývá jindy 

zvykem. Určitě jsme viděli mnoho balastu, zbytečností, ale určitě i mnoho 

inspirativního, co nás do našeho života nějak povzbudilo (nejen v „našem“ JSME 

SPOLU). 

Velmi mě oslovil a dlouho jsem pak musel přemýšlet nad filmem pana režizéra 

Zdeňka Zelenky na ČT1 který byl v neděli 10.května večer od 20.hod.pod názvem 

„Každý milion dobrý“, který byl hereckým koncertem Jiřiny Bohdalové, Viktora 

Preisse a Ondřeje Vetchého. Kdo z Vás jej neviděl, doporučuji zkouknout - viz. 

DATUM KÁZÁNÍ PROGRAM  
ODPOLEDNE A VEČER* 

RŮZNÉ* 

25. 4. S. Sílová   

2. 5. V. Vondrášek Klub zdraví-alternativa  

9. 5. 
S. Sílová 

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

16. 5. V. Vondrášek  17.5.(ne)Výlet TOMů 

23. 5. S. Sílová  24.5.(ne) KD2 výlet za jeleny 

30. 5. M. Balcar   

6. 6. 
V. Vondrášek 

S. Sílová 
Klub zdraví  

Smuteční bohoslužba 16:00hod 
11.6.(čt)Jednání Výboru sboru 18:30hod 



https://www.ceskatelevize.cz/porady/11019086068-kazdy-milion-

dobry/21551212104/. Film pojednává o hlavní postavě paní Ireně, která prožije 

v životě slovy mého posledního kázání „náraz do zdi “ a „zastavení setrvačníku,“ což 

ji vede k tomu, že zásadně přehodnotí své priority i svůj vztah k velkému majetku, 

díky kterému se uštval její nedávno zesnulý manžel. Film velmi hezky popisuje 

reakce její nejbližší rodiny, kde nastalá situace odhalí charaktery všech hlavních 

protagonistů – nebudu prozrazovat více, podívejte se…  

Filmy jako tento mi vždycky znovu ukazují, že lidé kolem nás nemohou být až tak 

zkažení, když se podobné filmy točí, když se takový film promítá v nejprestižnější 

čas na ČT 1. To, k čemu se rozhodne hlavní hrdinka je vlastně princip a základní 

smysl života nás křesťanů, kteří srdcem pochopili slovo Ježíše: „Blaze tomu, kdo 

dává, ne tomu, kdo bere´" (Sk 20,33.) A své dávání nebere jako „tryznu“, ale má z něj 

upřímnou radost (2 Korintským 9:7 „Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci 

předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť `radostného dárce miluje Bůh´.) 

Velmi realistická je pak zápletka s její rodinou, která její chování více či méně chápe 

– a pro majetek je schopna obětovat i ty nevzácnější životní vztahy… v žádném 

případě si nedělám o sobě iluze, nechci mít silná vyhlášení, že „já bych se zachoval 

určitě jinak“ –až příliš často v životě jsem byl zklamán sám ze sebe a velmi si dávám 

pozor na to, abych měl vyhlášení o tom, že „tohle by se mně v životě nestalo…“ 

Film je velmi inspirativní pro naše praktické životy přes týden, kdy žijeme své 

křesťanství, které může svou věrohodností a laskavostí dávat lidem mezi řádky 

životodárné otázky a být inspirací – a tím také životem s misijním nábojem, na který 

dnešní lidé pořád ještě slyší – a ještě asi dlouho budou slyšet. To, co dáváme zdaleka 

nemusí být jenom majetek, finance, ale každý má něco osobního ve své nabídce na 

základě toho, co nám bylo od Pána svěřeno…  

Vůbec DOBA KORONAVIRU je nejen dobou různých omezení a ztrát, ale také dobou, 

kdy jsme se každý z nás mohli setkat v naší společnosti které jsme všichni součástí 

s mimořádnou lidskou solidaritou, laskavostí a obětavostí. Kéž by to všechno v „nás“ 

i „mezi námi“ neskončilo uvolněním karantény.  

S očekáváním a modlitbou za naší sborovou budoucnost  

Vašek Vondrášek 

Milí smíchovští, 
 

v minulém týdnu se na mě obrátili koordinátoři práce ADRA 
v Bangladéši s prosbou o souhlas s dočasnou změnou účelu použití 
Vašich darů. Důvodem je pandemie COVID-19, která tvrdě zasáhla i do 
života Bangladéšanů. 
 

V Bangladéši nechodí děti do školy. Od 6. 3. je v platnosti nouzový stav a zákaz vycházení. 
Ulice téměř 20milionové Dháky jsou prázdné. Vláda nouzový stav několikrát prodloužila, 
naposledy do 16. 5. Rodiny nejchudších trpí hladem. Každý týden navíc je vyčerpává. 
Otcové nesmí na pole. Příjmy nejsou. Ceny rýže stouply o třetinu. Sociální pomoc stádu 
neexistuje.  
 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11019086068-kazdy-milion-dobry/21551212104/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11019086068-kazdy-milion-dobry/21551212104/
https://www.facebook.com/adraklatovy/?ref=nf&__tn__=%3c-R&eid=ARDT97jKAJ3zDFEBoZbRbJIP9aOr1rfsHvVwq0vocKvd3_WotoIl9zVRo0Io5djKmXBMAbBQG-8rj8bs&hc_ref=ARTRgNUSaVObyuso-XnuwVQP8ftWKaYZkYetQeqz8C5iL-QWMTw1e21yoTD93PB_E0k&__xts__%5b0%5d=68.ARBGzpJCLfwdY-Gw0IIqHmsfV0SDMzP7YM9dn4nqdWHziSFxT0k_V7XwXocBOfXRqDQd9EnTj8AKY38BzFkjVRzKshArg7BpL4skhg5rjN_Jo7rnm_-kc0v7dKXYNiKxYToHTf2f-dwvWJC9VZ_QBdro6RbyTOhvG-jPTxaRB_nmcCouFFUP8RyfR9JzT_5oHK9iNUrksWVkrdFw_9mcYR2qqhy-jLRHO3lK24MV0JE8H8lbO-fRZcCnxySuH_nclQG9qc9LVSWSvQKU-oS4cVyl26DQWdUCSKJ_3sSz1QDG-2G3mDH3STOvp4--o3luol8W4kENfs2Rhqg8Bq8UIa7AKq03NFKJMdTC2ebmk-8v2Oo8HBI


Postižených je také 1 200 rodin dětí, kterým česká ADRA pomáhá v programu BanglaKids. 
Prostředky, které posíláme na vzdělání, by proto ADRA ráda na několik následujících 
kritických měsíců použila na humanitární pomoc jejich rodinám. V programu BanglaKids 
měly děti ve školách dlouhodobě zajištěny všechny potřeby, včetně stravování. Školy 
budou otevřeny pravděpodobně až v září. 
 

Souhlasila jsem za náš sbor s jejich návrhem, a tak nyní každý měsíc bude 70 % našeho 
příspěvku na vzdělání poskytnuto na potravinovou pomoc. Zbývajících 30 % obdrží učitelé 
na školách, protože i oni se nacházejí v nouzi. Až se v září otevřou školy, bude náš finanční 
příspěvek opět plně směřovat na vzdělávání „našeho“ chlapce. 
 

Mimo pomoci vesnickým a internátním školám se česká ADRA nyní zapojuje také do 
velkého společného projektu pomoci 3 000 nejchudších rodin ze slumových oblastí. Na 
tomto projektu spolupracuje s ADRA Polsko a Německo a účastní se jej také soukromí 
dárci z Jižní Korey a další subjekty. 
 

Pár střípků z dobrovolnictví dnešních dnů 
• Jedna z dobrovolnic napsala: „…Obě starší dámy jsou neuvěřitelně vděčné, že za 

nimi chodím. Pokaždé, opravdu pokaždé, mi upřímně děkují. A moc rády si vykládají, 
až mě mrzí, že si nemůžu sednout na židli, sundat roušku a dát si s nimi čaj nebo 
kávu. Občas jim donesu něco pro radost, kytičku šeříku nebo pampelišek, na 
Velikonoce malého beránka nebo nějaké ovoce. Vždy je to potěší a chtějí mi to 
zaplatit, za což jim vždy ´vynadám´, že to už by pak nebyl dar. Jsem moc ráda, že za 
dámami mohu docházet. Každý nákup udělá radost mně i jim, a tak je to správně! 
To, že jsem je poznala, byla jedna z těch pozitivních věcí v této nelehké době. 
Jsem moc ráda, že můžu navštěvovat aspoň nějaké babičky, když jsou domovy 
zavřené. Asi bych si bez toho neuměla čas představit. I když je to občas náročné, 
tahat těžké tašky a z rukavic mám suché ruce, ale je to nejlepší koníček, co jsem kdy 
měla!“ 

• Telefonát do dobrovolnického centra ADRA: „Prosím vás, potřebuju mluvit s 
dobrovolnicí, která nám včera nakupovala. Vrátila o 4 Kč více, chci to vyrovnat.“ 

Senior je upoutaný na invalidní vozík, mívá záchvaty, jeho manželka je mladší, má teprve 
86, ale je také nemocná. Dcera a vnučka jsou v karanténě, sousedi se v jejich domě často 
obměňují a neznají se s nimi, proto si moc váží dobrovolnice, která jim pro potraviny v 
šest večer po návratu z práce zaskočila. Měl obavy, aby nákup vůbec unesla, ale prý si 
vezme auto. Neváhala dokonce zajet do pekárny pro ten nejlepší chleba. Jeho 
vděčnost nejde ani přepsat do slov, pro malé dcerky své andělské dobrovolnice alespoň 
připravil čokoládu. 

• „Vážená Adro, roušky jsem dostala i s pozdravem a návodem na čištění. Jsou krásné, 
praktické a voňavé! Mnohé díky za to, že si pomáháme. Nikdy nebylo tak zle, aby 
nebylo hůř, ale i líp, díky vám.“ 

                                                                                         Za odd. ADRA Mirka Žaludová 
 
 
 
 

 



K A Z A T E L N A 
 
 

Mluvím jazykem tvého kmene (Sk 2,1–13) 
Kázání ze soboty 9. 5.2020 – Soňa Sílová 

 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 
srdečně vás zdravím a přeji vám pokojný sobotní čas. 
 

Jsem stále víc a víc vděčná za to, že letos jsme dali důraz na velikonoční příběh. A i 
když mnohé bylo jinak, než jsme si představovali, stejně ve mně osobně Velikonoce 
a to, co jim předcházelo i co po nic následovalo, nově zarezonovalo a přineslo veliké 
požehnání. 
 

Uvědomila jsem si, že jak to Bůh neměl lehké s učedníky tehdy, tak to nemá lehké s 
námi dnes. A přesto do toho s námi jde, přesto mu stojíme za pozornost, ale nejen 
to, stojíme mu za lásku, a dokonce v nás vkládá důvěru a svěřuje nám životně 
důležitý úkol. 
 

Vzpomeňte si, jak učedníci byli Ježíši blízko 3,5 roku, viděli ho, slyšeli, byli svědky 
jeho jednání, a přesto mnohému nerozuměli. V jednu chvíli Petr vyzná, že ježíš je 
Mesiáš, a to je výsledkem toho, že v sobě dal prostor něčemu, co ho propojilo s 
hlubokým pochopením skutečnosti a vzápětí ho Ježíš musí drsně napomenout, že z 
něj mluví satan, když nechápe, jaký úkol Mesiáš má – totiž že vítězství se dosáhne 
obětí. 
 

Vzpomeňte si, jak učedníci prožili šok z velikonočních událostí, naprostou ztrátu 
všeho, v co doufali, rozmetalo jim to jejich dosavadní víru a představy. A když se 
potkali se Vzkříšeným, považují ho za přízrak a nechápou. I nám je leckdy leccos 
rozbořeno, rozmetáno, a přesto to není konec, Ježíš to s námi nevzdává, na to nás má 
příliš rád. 
 

A jak to bylo dál tehdy? A jak je to dál s námi? 
Víme, že Ježíš byl po vzkříšení 40 dní se svými následovníky (40 dní – nepřipomíná 
vám to něco? 40 let na poušti, Elijáš jde v síle Božího pokrmu 40 dnů a nocí na Oréb, 
40 dní na poušti před Ježíšovou službou…) a znovu jim opakoval to, co už slyšeli, 
viděli, ale až nyní to konečně začínají chápat! Jakou práci si s nimi Ježíš dává, aby jim 
konečně alespoň to základní docvaklo. Jakou trpělivost má Bůh s námi nechápavými 
a jak nás musí milovat, když to s námi nevzdává! 
 

Když uplyne 40 dní, doba přípravy, Ježíš odchází a Jan to později ve svém evangeliu 
napíše, jak to kdysi od Ježíše slyšel: J 16,7 Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, 
abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. Ježíš 
se svým způsobem vzdálí, protože to jeho lidu prospěje! Přijde Přímluvce, Duch 
svatý a už to nebude úplně tváří v tvář, protože to učedníci už zvládnou. A budou to 
veliké věci. 
 

A tak ve 2. kapitole knihy Skutků apoštolských čteme, že 50. den po Velikonocích 
jsou Kristovi následovníci spolu – po velkém doučování, po odchodu Krista. Protože 
přichází svátek letnic, svátek první úrody, svátek připomínky vydání Zákona na 
Sinaji. A čekají. Protože Ježíš řekl, 49 Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte 
ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.“ (Lk 24,49) - dost bylo vašich 

https://www.bibleserver.com/CEP/Jan16%2C7


představ, jak by to mělo být a dost bylo toho, že o mě mluvíte ze své moci, ze svých 
představ, já vám to chci dát shůry, aby to bylo to ono, by to mělo sílu, a hlavně aby 
to bylo to moje. 
Na vyslání a zmocnění prostě musíme počkat. 
 

1 Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. 
To nás vede i k dalšímu tématu, které jsme chtěli zdůraznit: že biblický kalendář 
svátků má hluboký význam který se projevoval nejen v raných dějinách Božího lidu, 
ale i dnes má svou logiku, hloubku a ukazuje i v našem osobním životě na to, že 
duchovně máme růst a posouvat se. 
 

2 Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde 
byli.  
Pokud to s Božím povoláním myslíme vážně, Bůh nás vezme za slovo. On své slovo 
také splní a začne vanout Duch – a to pak bývá pěkný “hukot”. Duch oživuje, 
uschopňuje, z mrtvého dělá živé. Nic nevynechává, naplňuje celý dům – celou naši 
bytost. 
 

3 A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden;  
Jako je jeden oheň, který hoří mnoha ohnivými jazyky, tak ten jeden Duch působí v 
každém jiným projevem. Každý jsme jiný, každý povolán k jiné části společného 
úkolu, a přesto je to jedna moc, jeden oheň, jeden Duch. Nejsme podle šablony jeden 
jako druhý, a přesto nás vede jeden Duch. 
1 K 12,4 Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; 5 rozdílné služby, ale tentýž Pán; 
6 a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. 7 Každému je 
dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu… 11 To všechno působí jeden a 
týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce…  28 A v církvi ustanovil 
Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele; potom jsou mocné činy, pak 
dary uzdravování, služba potřebným, řízení církve, řeč ve vytržení (různých jazyků). 
 

4 všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak 
jim Duch dával promlouvat.  5 V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě, 
6 a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel 
mluvit svou vlastní řečí. 7 Byli ohromeni a divili se: „Což nejsou všichni, kteří tu mluví, 
z Galileje? 8 Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči: 9 Parthové, Médové a Elamité, 
obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kappadokie, Pontu a Asie, 10 Frygie a Pamfylie, 
Egypta a krajů Libye u Kyrény a přistěhovalí Římané, 11 židé i obrácení pohané, 
Kréťané i Arabové; všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích 
Božích!“ 
Tento celý oddíl je o jazycích. Zní to jako sen, nemuset chodit do jazykové školy a 
najednou mluvit cizí řečí. Je tohle ale to, co nám chce dnes tento text říci? Nemyslím 
si. Jde o to, mluvit “řečí tvého kmene”. Údiv nad tím, že zrovna ne prominentní 
Galilejci jsou schopni se dorozumět s jinými, ukazuje, že despekt, který vůči nám 
mají jiní, možná i my sami, není na překážku tomu, abychom pro určitou skupinu lidí 
mohli být požehnáním.  
K čemu přesné vyjmenování těch jazyků? Lukáš to tu bere dost zeširoka – zasahuje 
celý Blízký až Střední Východ, Malou Asii – Turecko, kus Evropy (Řekové a Římané), 
kus Afriky (Egypt a Libye). Zároveň jsou si jazyky některých z vyjmenovaných etnik 
velmi podobné – konkrétně médština a parthština (děkuju za konzulatci Lubošovi, 
filologovi z katedry Blízkého východu! :)) A zároveň jsou vyjmenované jazyky z 



nejrůznějších jazykových skupin – indoevropské, afroasijské… A my víme, že nejde 
jen o slovíčka a gramatiku, ale často o velmi rozdílné pojímání světa – času, prostoru, 
souvislostí… A proto musíme umět mluvit jazykem toho kterého kmene. A 
nemusíme jít daleko. I v naší společnosti jsou různé “kmeny”, kterým můžeme a 
nemusíme rozumět. Bůh nás chce vyzbrojit porozuměním určitému okruhu lidí – 
všimněte si – ne všem! Ale těm, za kterými nás Duch poslal. Proč jinak by byla 
zmíněna i Judea? Vždyť v Judeji se Galilejci bez problémů domluvili – přesto i drobné 
rozdíly mohou způsobit velká nedorozumění. 
A tak každý z nás je povolán jinak, k někomu jinému, ale každý má dosah jinde a 
jinak a jeho zodpovědnost je být pro druhé svého druhu. 
To, co nás, spojuje, je poselství, které máme nést – především svým životem: Velké 
skutky Boží. A co je ten největší Boží skutek? Jeho láska k nám, jdoucí až k 
sebeobětování. To, že máme nesmírnou hodnotu a že je nám otevřena cesta domů, 
k plnému životu, ke kterému jsme byli stvořeni. 
Bůh nás vyzbrojuje k tomu, abychom nesli tuhle zprávu za každých okolností a Duch 
svatý k tomu chce dát výzbroj: být svědky Boží lásky i v těžkých chvílích nemoci 
nebo smrti vlastní či blízkých. Ale i v běžném životě, v jeho radostech i starostech. 
Ve skutcích pomoci a milosrdenství a díky i za adrácký jazyk: pomoc dobrovolníků, 
koordinátorů, fundraiserů, BanglaKids, účetních a dalších a dalších. 
Na závěr trochu reality: I když budeme vyzbrojeni mocí Ducha svatého, neznamená 
to nutně totální úspěch: někteří přijmou zprávu o velkých skutcích Boží lásky, 
některé to alespoň přivede k uvažování, no ale někteří se budou posmívat a mluvit 
o opiu lidstva. To je realita. 
 

Bůh vám požehnej, řekněte mu, že do toho chcete jít a uvidíte ten hukot! 
Amen 

 

Boj s Neznámým 
Zamyšlení – Robert Řehák 

 

Je noc. Jen úzkostné a těžké ticho plné zlých předtuch se klene nad rovinou pod 
hvězdným nebem. Je slyšet jen bublání říčky, která se nikdy nezastaví a ve dne v noci 
netrpělivě spěchá k moři. Ta říčka se jmenuje Jabok a ten muž Jákob. Co se mu teď 
honí hlavou? Možná vzpomíná na všechny ty dlouhé roky, co musel sloužit u 
proradného strýčka Lábana – sedm let za Leu, sedm let za Ráchel, šest let za ovce, 
kozy, krávy. Jákob možná vzpomíná na svůj sen o žebříku v Bét Elu. Tehdy byla také 
noc. Vzpomíná na ono mystické propojení země a nebe. Na vzestupování andělů, na 
svůj duchovní vzestup, na sestupování andělů, na svou cestu do vnějšího světa ke 
druhým. Tehdy pochopil, že Bůh i v té nejhorší chvíli podává nějaký ten סולם sulam 
žebřík. Tam v Bét Elu však ještě nikoho neměl. Dnes má velikou rodinu. Kousek 
odtud spí jeho jedenáct dětí – i jeho malý tak milovaný Josef. Má i požehnaně mnoho 
majetku, březí ovce s mláďaty. Jákoba svírá veliká úzkost. Blíží se k němu jeho jím 
podvedený bratr Ezau se 400 ozbrojenci. Zítra může přijít o všechno, co má. Dokonce 
i o svůj život...  

Tu nastává náhlý a nečekaný zlom: ויאבק איש עמו va-jeavek íš imó „tu s ním kdosi 
zápolí“ dokud nevzejde jitřenka (Gn 32:25). Biblický text je často v těch 
nejvypjatějších chvílích nesnesitelně stručný. Kdo je ten איש íš „kdosi“? Po celá staletí 
se hledá odpověď. Kdysi jsem měl jasno. Vždyť i Ekumenický překlad má v nadpisu 
tohoto oddílu napsáno „Jákobův zápas s Bohem“. Při hlubším studiu toho textu se 



však ukazuje, že to v textu napsáno není. Ano, člověk má dohadovat a bojovat 
s Bohem, když jde o požehnání pro sebe či pro druhé (viz Abrahám a jeho smlouvání 
jak na orientálním trhu o lidi v Sodomě). Kdyby ale biblický text chtěl říci, že tam 
Jákob bojoval s Bohem, tak by bylo řečeno: ויאבק עם אלהים va-jeavek im elohim „                
a bojoval s Bohem“. Pokud tedy Jákob nebojoval s Bohem, pak s kým tedy? Židovský 
komentátor Raši v 11. století říká, že to byl anděl – dokonce upřesňuje, že to byl 
anděl ochraňující Ezaua (i každého z nás dle tradice ochraňují po celý život dva 
andělé). Jiní říkají, že to mohl být nějaký říční démon nebo sám Ezau, který v noci 
své ozbrojence předběhl a setkal se s Jákobem. Kdyby ale biblický text chtěl říci, že 
tam Jákob bojoval s andělem, tak by bylo řečeno: ויאבק עם מלאך va-jeavek im malach 
„a bojoval s andělem“. Mystická kniha Zóhar – Kniha záře popisuje, že v tomto boji 
Jákob bojoval proti své vlastní stinné stránce. Vždyť v každém našem boji musíme 
nejdříve bojovat se sebou samými. Nejdříve musíme zdolat svou malomyslnost, svůj 
vlastní strach, své špatné vlastnosti a teprve potom můžeme bojovat s vnějším 
nepřítelem. Kdyby ale biblický text chtěl říci, že tam Jákob bojoval se sebou samým, 
tak by bylo řečeno: ויאבק עם עצמו va-jeavek im acmo „a bojoval se sebou“.  

S kým tedy bojoval? Při pečlivém rozboru textu se ukazuje, že Jákob bojoval s kýmsi 
či s čímsi „neznámým“. V té hluboké noci ho někdo nebo něco neznámého náhle 
přepadlo. V tu chvíli měl Jákob možnost zůstat pasivní, jako pasivní zůstával celý 
život jeho otec Izák. Anebo při střetu s tím Neznámým mohl pokračovat ve své 
dosavadní cestě „úskočného“ podvodníčka a začít se pokoušet z toho nějak 
vykroutit, vylhat. Mohl také začít fňukat a propadnout sebelítosti, o které prof. Jan 
Heller říkával: „sebelítost je horší nežli písek mezi zubama“. Mohl se však tomu 
Neznámému vzdát a poddat. To by byl přece ten „pravý“ Jákob.  

Tato noc, toto setkání s Neznámým u potoka Jabok je však zlom. Náhle Jákob bojuje. 
Bojuje s tím Neznámým ze všech sil a celou noc. Ani zranění jej neodradí od 
pokračování v boji. Jákob bojuje a už to není ten starý, ustrašený Jákob, který se stále 
jen podřizuje běhu dění či někomu jinému. Je to statečný bojovník, který tu situaci 
otáčí a dokonce je to on, kdo si začíná klást podmínky: „Nepustím tě, dokud mi 
nepožehnáš!“ Právě v tu chvíli mu Neznámý mění jméno na ישראל jisrael. Z toho 
vyplývá, že podstatou Izraele, tj. Božího lidu, je bojovat! Při setkání s neznámým          
a život ohrožujícím nezůstat ve strachu, neuzavřít se do sebe, nenechat se ochromit, 
ale bojovat! Pokud to dokážeme, tak se nám takový boj může obrátit v požehnání – i 
když můžeme být přitom zraněni.  

Jákob se stává Izraelem a slyší „neboť jsi jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstáls“. 
O čem se tu mluví? V příběhu se přece na tom místě žádní lidé nevyskytují. Ono 
slovíčko עם im „s“ je možné v hebrejštině (stejně jako v češtině) chápat i v jiném 
smyslu: „neboť jsi jako kníže zápasil (spolu) s Bohem i s (dalšími) lidmi a obstáls“.  

Jákob při zápase s Neznámým nebyl sám. Ani my nejsme sami v tom našem 
současném boji s tím neznámým, co ohrožuje náš život, a co zasahuje samou 
podstatu lidství a mezilidské komunikace. Stejně jako Jákob právě v boji spatřil 
„Tvář Boží“ a pojmenoval to místo Peníel, tak i my můžeme ve všech těch, kdo v tyto 
dny odvážně bojují (ať věřící či nevěřící), spatřovat tvář Boží.  

Jiří Orten si nedlouho před svou smrtí do svého deníku 14. června 1941 zapsal pod 
„Projev noci“ slova Unamonova: „Dnes však musíme žíti odloučeni jedni od druhých, 



každý ve svém krunýři, který nemůže prolomit, neboť je smutné, že ty krunýře lze 
prorazit zvenčí, ale ne zevnitř. Nejsme jako kuřátka, která prorazí skořápku, jež je 
uzavírá, jakmile potřebují vzduch, a vyklubou se, aby dýchala a žila. My spíše 
potřebujeme, aby přišel někdo zvenčí a vysvobodil nás z našeho vězení! Uslyšíš-li 
nářek, který pronikne krunýřem tvého bližního a který zaslechneš skrze Tvůj vlastní 
krunýř, bývá to obyčejně nářek tvého bratra, který se cítí vězněm a nemůže vyjít ze 
sebe samého. Ale zamíříš-li k němu a začneš do něho soucitně bušit, abys prolomil 
jeho krunýř a osvobodil ho, ucítí nejprve ránu a zmámenost po otřesu, a tak si naříká 
ještě víc a ještě tě odstrčí. Nečeká na své vysvobození. A jestliže jsi již otevřel 
štěrbinu, lká ještě více, když ho ovane chladný vzdech, a začne tě vinit, že jsi špatným 
bratrem, barbarem a ukrutníkem. A přece do něho buš!“  

Robert Řehák 

CO  JE  NOVÉHO  NA  SÍTI 
 

Audiokniha Poslové naděje 
Po uvedení audioknihy Cesta lásky pokračujeme vydáním další části ze série Drama věků 
od Ellen Whiteové – Poslové naděje. Díky sponzorům ji můžete zdarma poslouchat na 
různých platformách nebo stáhnout z našeho úložiště. Všechny odkazy najdete v popisu 
tohoto vysílání. Kristus zvíťezil nad smrtí, beznaděje je minulostí. Vykročme spolu s 
učedníky na cestu velkého poslání! 

Štúdio Nádej 
Audiokniha POSLOVÉ NADĚJE 

•  HopeTV.sk → http://hopetv.sk/poslovia-nadeje 
•  YouTube → https://bit.ly/Youtube-poslovia-nadeje 
•  Spotify → https://bit.ly/spotify-poslovia-nadeje 
•  Google Podcasts → https://bit.ly/google-poslovia-nadeje 
•  Apple Podcasts → https://bit.ly/apple-poslovia-nadeje 
•  úložiště → https://bit.ly/drama-vekov 

 

https://bit.ly/drama-vekov


 



 



Víkend s psychologem Jeronýmem Klimešem – online na HopeTV 

HopeTV společně s oddělením Křesťanského domova připravuje minisérii rozhovorů 

se známým českým psychologem Jeronýmem Klimešem. 

Tento cyklus jsme nazvali „Psychika v zavirovaném světě“, protože právě viry jsou 

nejen současným tématem číslo jedna, ale také hrozbou či strachem o naši budoucnost. 

Jak čelit obavám z dopadu koronavirové situace nebo jak posilovat duševní imunitu – 

o tom se budete moci dozvědět již od pátku 15. května do neděle 17. května, kdy si 

teolog Radomír Jonczy pozve Dr. Klimeše do studia HopeTV. 

Premiéra pořadu začíná vždy v 19:30 na Facebooku a Youtube kanálu HopeTV. 

Názvy jednotlivých dílů: 

• 15. května – Epidemie očima psychologa 

• 16. května – Posilni svou duševní imunitu 

• 17. května – Zavirovaná víra 

 

 

 

https://www.casd.cz/vikend-s-psychologem-jeronymem-klimesem-online-na-hopetv/


Ohlédnutí za Teologickou konferencí „Kdo je Duch svatý?“ 

Když se poslední únorovou neděli zaplnil sál modlitebny Církve 

adventistů sedmého dne v Brně na Střední ulici, mohli si přítomní klást 

logickou otázku, zda vůbec studijní setkání nad tématem „Kdo je Duch 

svatý?“ má smysl. Copak si na tuto otázku, alespoň v základních 

obrysech, už křesťanství za staletí neodpovědělo? Nebyly snad různé 

heretické pohledy na Ducha svatého a jeho působení už v dějinách 

jednoznačně odmítnuty? Copak adventistická teologie v této oblasti 

jasně nesouzní s ostatními křesťany? Proč toto téma znovu otevírat ve 21. století? 

I když lze obecně na všechny zmíněné otázky odpovědět kladně, přesto se stále znovu a 

znovu mezi křesťany (a to i mezi adventisty) objevují jednotlivci či skupiny, kteří odmítají 

obecně přijímané křesťanské chápání Ducha svatého, které je vyjádřeno i ve věroučných 

výrocích Církve adventistů sedmého dne: „Bůh, věčný Duch, spolupůsobil s Otcem a 

Synem při stvoření, vtělení a vykoupení. Duch svatý je osobou, stejně tak jako jimi jsou 

Otec a Syn.“ (Věroučný výrok 5) 

A právě proto Adventistický teologický institut (ATI), v úzké spolupráci s Česko-

Slovenskou unií Církve adventistů sedmého dne, uspořádal teologickou konferenci na 

toto téma. Jak to zřetelně vyjádřil ve své úvodní řeči Mikuláš Pavlík, předseda Česko-

Slovenské unie, záměrem konference nebyla diskuze o tom, zda by měla adventistická 

teologie odmítnout jeden ze základních pilířů křesťanské víry, ale jasné veřejné zaujetí 

stanoviska k této diskuzi jak ze strany církve, tak ze strany ATI. 

Jednotliví řečníci (učitelé a studenti ATI) pak prezentovali, na základě své odbornosti a 

oblasti, které se profesně věnují, biblicko-teologické důvody a myšlenky, které je vedou 

ke ztotožnění se s křesťanským pohledem na Ducha svatého jakožto Boha, jedinečnou 

osobnost působící spolu s Otcem a Synem. 

Oldřich Svoboda tak nejprve nabídnul někdy opomíjený pohled na učení Starého zákona 

o Duchu svatém, které je klíčovým základem, na němž staví své poselství Nový zákon, 

tak následně i celé křesťanství. Novozákonní pohled, se zvláštním zaměřením na poselství 

Janova evangelia, pak představil Jozef Kučera. Celkové systematické shrnutí biblické 

pneumatologie (učení o Duch svatém) připravil ve své studii Ján Barna, a dějinný vývoj 

chápání tohoto tématu zase velmi přehledně a poutavě představil Daniel Gomola. 

Historický vývoj a hledání v rámci Církve adventistů sedmého dne, spolu s pohledem do 

díla Ellen G. Whiteové, byly obsahem prezentace Vítězslava Chána. Celé setkání pak 

uzavřel Marek Harastej, ředitel ATI, který s účastníky konference otevřel téma 

praktického dopadu chápání role Ducha svatého na osobní duchovní život každého 

věřícího. 

Horlivá diskuze, která následovala nejen po jednotlivých prezentacích, ale i v průběhu 

přestávek, byla důkazem toho, že i v adventistickém prostředí jde o téma živé a aktuální. 

Jelikož bylo zřejmé, že se této konference nebudou moci zúčastnit všichni, které toto téma 

zajímá, rozhodlo se vedení ATI vydat ve spolupráci s nakladatelstvím Advent-Orion také 

tištěný sborník, který bude obsahovat nejen materiály poskytnuté jednotlivými řečníky, 

ale i další rozhovory či přeložené články. Na webu ATI jsou zároveň v 

sekci „Archiv“ k dispozici videozáznamy jednotlivých přednášek, stejně tak jako i 

nahrávky předchozích z konferencí. 

https://www.casd.cz/ohlednuti-za-teologickou-konferenci-kdo-je-duch-svaty/
https://www.casd.cz/informace-o-cirkvi/veroucne-vyroky/
https://www.casd.cz/informace-o-cirkvi/veroucne-vyroky/
https://ati.casd.cz/
https://www.advent-orion.cz/
https://ati.casd.cz/archiv-prednasek-a-studijnich-materialu/


       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

Výlet  TOMu  17.5.2020 (amb vel) 
“Z Řevnic na Skalku u Mníšku p/B.” 

 

 

Sraz: v 9:30 hod vlakové nádraží Praha Smíchov 
Odjezd: Os 8826 – 9:55 hod do stanice Řevnice 

 

 

Trasa: 
Z nadraží Řevnicestart, se vydáme po zelené TZ přes nám. Krále Jiřího z Poděbrad, ulicí 

Mníšeckou, Tyršovým stromořadím na rozcestí Řevnický les. Dále kolem lesního divadla 
až na rozcestí Pod Strážným, kolem Babského potoka k rozcestí Skalka Poustevna, kde 
si prohlédneme křížovou cestu. Pokračovat budeme od rozcestí Skalka kolem kláštera 
Skalka, kaple sv. Máří Magdaleny na vyhlídku u kříže2. Pořád po zelené TZ až do ulice 

K Remízku v pravo do V lipkách, Skaleckou kolem zámku Mníšek pod Brdy3 na náměstí 
F. X. Svobody na stanici MHDcíl  

 
Spojení zpět: bus č.317/321 směr Smíchovské nádraží, 15:00/15:30; 16:00/16:30 hod. 

 
 

prosíme,  
dodržujte nařízení vlády  

pro bezpečí své  
i vašeho okolí 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Délka trasy cca 7,6 km 

 
 
 

Na procházku se těší  
Radek Zelenka 

 
 
 
 

Design ® Jaroslav Bartoš 



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/

