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PROGRAM ALTERNATIVNÍ SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY   
 

  Dopoledne . 

1o,45 hodin 

Bohoslužbu vede Jaroslav Bartoš 

• Varhanní hudba  

• Úvod  

• Společná píseň č. 19 „Buď Bohu dík vzdán“  

• Oznámení  

• Komunitní centrum Petrklíč – videoprezentace 

• Modlitba – Jaroslav Bartoš 

• Dětský příběh – Michal Balcar 

• Sborová píseň „Chorál“ - Smíchovský pěvecký sbor  

• Čtení textu Bible – Jan 3,1–8 – Jaroslav Bartoš  

• Tichá modlitba   

• Kázání – Michal Balcar 
Téma: „…a tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha“ 

• Chvíle ke ztišení – píseň „Vyhlížím ten čas“ – Vítězslava Krahmerová  

• Závěrečná modlitba – Michal Balcar 

• Společná píseň č. 281 „Buď, mocný Bože, s námi“  

• Rozloučení – Jaroslav Bartoš 

• Varhanní hudba  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

  30. květen 2020 



Oznámení 
 

 

- Přejeme požehnanou sobotu všem. 
 

- Dnes, 30. 5., bude z Božího slova sloužit bratr Michal Balcar. 
 

- Příští sobotu již na živo, 6. 6., budou kázáním z Písma sloužit  
sestra Soňa Sílová a bratr Václav Vondrášek. 

 

-V sobotu odpoledne od 1600 hod. se uskuteční smuteční vzpomínková  
bohoslužba na Jiřinu Maškovou ve sboru na Smíchově 

 

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

 

- Aktuální program sobotních bohoslužeb a činností sboru 
v období 2Q 2020 je k dispozici na webových stránkách sboru  

www.casdsmichov.cz ve složce ke stažení – čtvrtletní program. 
 

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

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

 

-KD 2 vás zve na společný výlet v sobotu 30. 5. od 1400 hod.  
v Praze-Dubči. Sejdeme se u zříceniny tvrze Dubeč. 

 (více informací dále ve Zpravodaji nebo u manželů Skálových) 
 

- Klub Zdraví se uskuteční v červnu (původně 6. 6.) ještě jako virtuální.  
Téma i odkaz na prezentaci budou zveřejněny ve Zpravodaji. 

 

-Klub Pathfinder oznamuje, že letní tábory, které organizujeme,  
proběhnou v původních termínech. (více informací dále ve Zpravodaji) 

 

-  Pořad „Jsme spolu“ bude vysílán pouze ve středu a v pátek  
vždy od 2000 hod., a to do 5. 6. 

 

- 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. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

V období 31. 5. – 6. 6. 2020 oslaví narozeniny: 
 

Slavíček Jaroslav (1. 6.); Kostan Maryana (2. 6.); Bartošová Zuzana (3. 6.); 
Poldaufová Iva (4. 6.); Kratochvíl Karel (6. 6.)  

 

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/
http://www.casdsmichov.cz/


VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 

 

Kdy budou opět bohoslužby… 
 

Po dlouhé době odloučení se těšíme na opětovnou 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. 
 

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 dezinfekcí, 
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 
 

Pojďme společně dál… aneb co nás čeká 6.června,  
pokud se vypravíme na společnou bohoslužbu do sboru na Smíchově. 
 

Organizační a hygienická opatření: 

• Sbor bude přístupný pouze hlavním vstupem, od 10:30 (15 min před začátkem 
bohoslužby). V odůvodněných případech (kočárky, obtíže při zdolávání schodů) 
bude možné využít zadní přístupovou rampu, dveře na požádání otevře služba 
u hlavních dveří. 

• U vstupu vás uvítá služba s dezinfekcí rukou, vstup a účast na bohoslužbě jsou 
možné pouze s použitím roušky (v omezené míře budou k dispozici jednorázové 
roušky pro potřebné). 

• Bohoslužby je možné se zúčastnit v hlavním sále nebo na balkoně, boční trakt 
(jídelna, učebny) bude uzavřený.  

S bolestí v srdci vám oznamujeme, 
že ve čtvrtek 28.5.2020 ve věku nedožitých 82 let zemřela 

moje manželka a naše maminka Božena Pavlíková. 
 

Rozloučení proběhne v pátek 5.6. v 11:15 v motolské obřadní síni. 
Děkujeme za vaše modlitby a za tichou vzpomínku. 

 

Josef Pavlík, Alena a Samuel Kubečkovi. 

 



• K usazení bude možné využít pouze vyznačené řady (ob jednu), mezi jednotlivci 
nebo mezi rodinnými skupinami a ostatními účastníky bohoslužby bude nutné 
dodržet odstupy 2 metry. 

• Bohoslužba začne v 10:45 hod. 

• Sobotní škola bude mít formu shrnutí tématu úkolu, jak je to obvyklé například 
při Večeři Páně. 

• Děti zůstanou během příběhu u svých rodičů. 

• Sbírka na misii i pro potřeby sboru bude jedna – společná. K dispozici budou 
obálky v lavicích, které po ukončení bohoslužby vyberou pověření členové. 
Výtěžek sbírky se rozdělí podle obvyklého poměru sbírek na misii a pro sbor. 

• Sbor bude otevřen maximálně 15 min. po skončení bohoslužby.  
 

Jsme vděčni za možnost postupně otevírat sbor a společně se setkávat při bohoslužbách. 
Vnímáme také odpovědnost jedni za druhé, ve vzájemné ohleduplnosti. 
Apoštol Pavel napsal do Korintu: „Nikdo ať nemyslí sám na sebe, ale ať má ohled na 
druhého.“ (1K 10,24nn) 
 

Těším se, ať už se uvidíme „naživo“, nebo přes obrazovku počítače – v sobotu 6. 6. 2020, 
jak Pán dá. 

Za Výbor sboru Milan Müller 
 

Smuteční vzpomínková bohoslužba na Jiřinu Maškovou 
 

Jak všichni víte, náš Pán povolal 3. května 2020 k dočasnému odpočinku sestru Jiřinku 

Maškovou. Samotný pohřeb proběhl na přání rodiny za účasti nejbližších, v obřadní síni 

motolského krematoria.  

Smuteční bohoslužba, kde se budeme moci rozloučit, vzpomínat i poděkovat za život 

milé zesnulé, se bude konat v sobotu 6. června 2020 od 16:00 hod. ve sboru na 

Smíchově. Setkáme se při kázání z Božího slova, modlitbách, osobních vzpomínkách; 

fotografie nám připomenou, jak šel čas jejího života… 

Děkujeme všem, kteří myslí na zarmoucenou rodinu, zejména na manžela Standu a děti 

Zuzku a Petra s jejich blízkými… 

       Za VS Vašek Vondrášek 

Změna termínu Večeře Páně a ukončení školního roku DSŠ 

Milé sestry a bratři, dovolte nám informovat vás o změně termínu doposud 
plánované slavnosti Večeře Páně v našem sboru z původního termínu 27. 6. 2020 na 
pozdější: ve 3. čtvrtletí na sobotu 26. 9. 2020. Důvodem je akceptování dosavadních 
nařízení vlády ohledně hygienických pravidel pro církevní setkávání a snaha o 
eliminaci bližšího kontaktu, který je pro praktikování Večeře Páně specifický.  

Na sobotu 27. 6. 2020 se přesouvá ukončení školního roku DSŠ – jako součást 
dopolední bohoslužby. 

VS 

 



Kazatelská epištola Smíchovským – 12. kapitola 
 

Milost vám všem a pokoj od našeho dobrého Pána… 

Kazatelský život na Smíchově mezi vámi mi přinesl i za tu krátkou chvíli, co jsme 

v Praze, mnoho nových pohledů na církev, život, příběhy lidí, nových možností… 

Jednou z těch nových možností a zkušeností s Bohem je skutečnost přenosů kázání 

přes „bohosluzbyonline“, kde mi pravidelně reaguje mnoho spoluvěřících, kteří 

častokrát nejsou ani z našeho sboru, ani z naší církve, ale jsou to Boží děti, takže si 

díky tomu „srdcem rozumíme“. 

Jednou z těch, kteří reagovali na mé poslední „krabicové kázání“ SETRVAČNÍK II. 

(snad si někteří vzpomenete na vyvažování potřeb hlavy, rukou a srdce), byla i 

sestra Věra Hromasová ze sboru Ledeč. Když se mnou telefonicky sdílela, že mi 

vlastně nerozumí, jak se někdo nemůže do sboru těšit a jak může váhat s tím, se do 

společenství vrátit, tak jsem ji poprosil, aby mi dala do e-mailu to, co mi říká, protože 

jsem to vnímal jako – nejen pro mě – velice inspirativní. Ze svého dětství si pamatuji 

podobnou zkušenost toho, jak těžké pro mě jako dítě i pro mé po týdnu velmi 

unavené rodiče bylo vstávat každou sobotu v 5 hodin ráno, abychom došli 4 

kilometry do vedlejší vesnice na autobus, který nás odvezl do Budějovic, kde jsme 

byli vždycky mezi prvními ve sboru. Mé děti mají někdy pocit, že jsem vyrůstal 

v pravěku, ale dle sestry Věrky mají někteří podobnou zkušenost dodnes. Zkušenost 

náročné cesty do sboru, ale i velké vděčnosti za to, že „mohou“ přijet... 

Myslím že tento e-mail, který jsem našel ve svém počítači dneska ráno, je tou nejlepší 

pozvánkou na příští sobotu 6. června, kdy se po tak dlouhé době budeme moci opět 

osobně potkat nejen spolu navzájem, ale i jako společenství Božích dětí se svým 

Pánem. Děkuji sestře Věrce za svolení se o níže napsané s vámi všemi podělit – snad 

se budou někteří z vás na milou sestru Věrku pamatovat (kdo by jí chtěl jakkoliv 

zareagovat, určitě jí to na její „ztracené vartě“ u řeky Sázavy potěší – její e-mail je: 

vere.hromasova@seznam.cz ). 

Tak se na vás všechny příští sobotu těším! 

    V očekávání vás kazatel Vašek Vondrášek 

P.S. A níže již slíbený e-mail: 

„Milé sestry a bratři Smíchovští, 

chtěla bych se s vámi podělit s pocity v návaznosti na kázání bratra Vondráška. Buďte 
vděčni za to, že se můžete bez problému scházet každou sobotu. My všichni, co jsme 
z daleka, bychom za tuto možnost dali nevím co.  

Já osobně bydlím v malé vesnici na břehu řeky Sázavy. Sbor v Ledči navštěvuji občas, a 
to z důvodu delší vzdálenosti i horšího spojení. Abych vše stíhala včas, tak musím 
vstávat již v půl šesté ráno, ale v Ledči jsem až v osm hodin. Taktéž je pro mě fyzicky 
náročnější nastupovaní do vlaku. Navíc se domu vracím až odpoledne ve dvě hodiny.  

Často sleduji přenosy kázaní ze Smíchova, tak mi je moc líto, že s vámi nemůžu být. 
Také mám k vám bližší pouto z důvodu, že v roce 1978 jsem uvěřila. To mi bylo 
osmnáct let a začala jsem navštěvovat sbor v Libni díky manželům Královým, kteří byli 
laičtí kazatelé a jezdili do Čáslavi. V Čáslavi totiž nebyla mládež, proto mě právě 

mailto:vere.hromasova@seznam.cz


nasměrovali do Libně v Praze. Když se stavěla vaše modlitebna na Malvazinkách, tak 
jsem tam jezdila vypomáhat. Konkrétně otloukat cihly. Bylo to úžasné, bylo nás tam 
spousty mladých lidí a to nás spojovalo. 

Buďte vděčni za to, co máte, a děkujte Pánu Bohu. S pozdravem Věra Hromasová, za 
svobodna Slavíková.“ 

 

Spolupráce Komunitního centra Petrklíč s ČS CASD 
 

„Mezi smysluplnými sociálními projekty, které České 
sdružení Církve adventistů sedmého dne podporuje, 
zaujímá terénní pečovatelská a asistenční služba KC 
Petrklíč, již od roku 2015, výjimečné postavení. Je to jediná 
služba registrovaná podle zákona o sociálních službách a zařazená do finančních plánů 
krajských sítí sociálních služeb, kterou ČS podporuje,“ říká vedoucí oddělení sociální 
služby při ČS CASD Daniel Hrdinka. 

Ročně se Petrklíč stará o více než 50 klientů, kterým poskytuje přes 12 tisíc hodin péče 
či asistence. Smyslem služby je být nablízku těm, kteří již nezvládají pečovat o sebe a 
svoji domácnost. Mnohdy Petrklíč spolupracuje s rodinnými příslušníky, kterým svou 
činností ulehčuje v péči o jejich blízké. 

„Důležité je, že se díky péči v přirozeném prostředí klientů daří klienty udržovat v jejich 
domovech a v okolí jejich blízkých co možná nejdéle,“ dodává předseda spolku Jakub 
Fraj. 

Petrklíč je úzce propojený s církví, protože v roce 2015 vznikl z popudu členů sboru CASD 
v České Třebové. Nyní se na jeho činnosti podílejí nejen oni, ale i členové například ze 
sboru v Praze na Smíchově. 

„V Petrklíči také nemálo členů církve nachází příležitost zapojit se do práce, která se pro 
ně stává zároveň křesťanskou službou bližnímu. A v neposlední řadě je to právě péče 
nebo asistence poskytovaná Petrklíčem, kterou si mnoho potřebných seniorů z církve 
volí jako svou sociální službu,“ uzavírá Daniel Hrdinka. 

Více o činnosti Komunitního centra Petrklíč se dozvíte na jeho webu 
(https://www.petrklice.cz/), facebooku (https://www.facebook.com/petrklice.cz) nebo 
v přiloženém videu. 
 

Z činnosti Archy pomoci Praha v době koronavirové krize 
 

Rádi bychom vás informovali o činnosti Archy pomoci Praha a její 
pomoci seniorům v době koronavirové krize.  
 

Během vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru jsme realizovali 
nezbytnou pomoc seniorům, aby byli zajištěni ve svých potřebách. Velmi vítali zajištění 
a doručení ochranných roušek, které šily sestry z našeho sboru, dále nákupů ve 
spolupráci s dobrovolníky z Adry a také řešení dalších akutních problémů, které vyvstaly 
v souvislosti s celkovým omezením pohybu, rizikem nákazy atd.  
 

https://www.petrklice.cz/
https://www.facebook.com/petrklice.cz


Spolu s pomocí odvíjející se od potřeb seniorů jsme v této výjimečné době řešili také i 
další problémy a situace seniorů, které již s epidemií a výjimečným stavem nesouvisely. 
Seniorům jsme pomáhali jako obvykle se získáním sociálních dávek a zajištěním 
sociálních služeb, kompenzačních pomůcek, stěhováním a dalšími záležitostmi. 
 

V rámci Archy pomoci Praha se setkáváme s různými příběhy lidí. Každý z nich řeší jinou 
situaci, má odlišné potřeby a je pro něj důležitá jiná pomoc, která je patrná ze situací 
následujících tří seniorek. 
 

Nedávno se na nás obrátila diakonka jednoho z pražských sborů. Spolu s dalšími členy a 
kazatelem řešili situaci jedné ze sester, která má doma dlouhodobé problémy 
s přívodem vody. Z tohoto důvodu se jí komplikuje jak sprchování, tak praní prádla. 
Pomáhající bratři a sestry nevěděli, kam se obrátit o pomoc. Jako Archa pomoci Praha 
jsme začali situaci této sestry řešit. V městské části, kde sestra bydlí, jsme vyhledali 
organizaci poskytující potřebné sociální služby, a to bezbariérovou sprchu pro seniory a 
taktéž zajištění praní prádla s odvozem do prádelny a jeho dovážkou zpět. Sestra se také 
mohla dozvědět o možnosti zažádat si o příspěvek na péči a příspěvek na bydlení, které 
by jí pomohly s financováním sociálních služeb i dokrytím svého osobního rozpočtu 
vzhledem k nízkému důchodu. 
 

Dalším příběhem je situace jiné sestry, která žije sama a nemá internet. Obtížně se tak 
dostává k potřebným informacím a kontaktům, a proto se na nás obrací o jejich zjištění. 
Udělalo jí velkou radost, když jsme jí mj. vyhledali např. potřebná léčiva a doplňky 
z lékárny za co nejvýhodnější cenu, jelikož nejsou na předpis. Mohla tak ušetřit peníze 
ve srovnání s tím, co obvykle platívala. Sestra je za tuto pomoc velmi ráda, jelikož nemá 
osobu, která by jí s tímto pomáhala. 
 

Třetí je příběh sestry, která řeší dlouhodobé problémy v osobním životě. Již v minulosti 
se na nás opakovaně obrátila o pomoc s vyhledáním různých služeb. Snad ze všeho 
nejvíce ale potřebuje naši oporu, vyslechnutí a uklidnění, které jí pomáhají překlenout 
náročné chvíle. 
 

Veškerá pomoc pro seniory a osoby se zdravotním postižením je jim poskytována ze 
strany Archy pomoci Praha zdarma. Se zajištěním této pomoci jsou však spojeny 
náklady. Velmi si vážíme všech, kteří činnost Archy pomoci Praha finančně podporujete. 
Je tak možné udělat jak v rámci bohoslužeb, tak zaslat dar prostřednictvím bankovního 
účtu. Ten je nově stejný jako sborový, ale pro činnost Archy pomoci Praha slouží 
vyhrazený variabilní symbol. Přispět na činnost Archy pomoci Praha je možné na účet: 
5053339/0800, variabilní symbol: 002.  
Za vaše dary na činnost Archy pomoci Praha mnohokrát děkujeme. Také díky nim 
můžeme již pět let zajišťovat pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením. 
 

Pokud potřebujete vy nebo vaši blízcí pomoct se sociálními záležitostmi, obraťte se na 
nás na tel.: 737 385 530 nebo e-mailem: archapomoci@seznam.cz.  

Jana Bláhová 
koordinátorka 

www.archapomoci.eu  
 

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


Vážení příznivci našeho oddílu KP Penguins, 
vzhledem k uvolňování opatření můžeme oznámit, že letní tábory, které organizujeme, 
proběhnou v původních termínech. Samozřejmě, vše záleží na tom, jak se situace dále 
vyvine, ale aktuálně počítáme s tím, že se zvládneme přizpůsobit požadavkům hygieniků. 
 

Během června oznámíme přesné parametry námi plánovaných táborů. Velmi 
pravděpodobně nebudeme organizovat společnou dopravu a budeme vyžadovat čerstvá 
potvrzení od lékařů a rodičů. Už nyní podnikáme kroky pro to, abychom i na tábořištích 
zajistili všechny podmínky v souladu se zveřejněnými požadavky pro pořádání letních 
táborů. 
 

Oddílové schůzky zatím neobnovujeme, nicméně uvažujeme nad nějakým režimem 
v rámci června. O vývoji dáme vědět. Plánované předtáborové setkání neproběhne jako 
víkendová akce, ale bude nahrazené nedělní výpravou, která proběhne 21. 6. 2020. 
 

Chceme vás pozvat k přihlašování se na tábory. Platby záloh by měly proběhnout do 
konce června (při platbě do konce června započítáme i příslušné slevy, které původně 
platily do konce května). Pokud by se na některý z táborů přihlásilo méně než 10 
účastníků, museli bychom tábor zrušit. 
 

A nyní přehled táborů, včetně odkazů na přihlášky: 

• TÁBOR ZS 2020, hl. vedoucí Jakub Fraj, pro děti ve věku 6–15 let,  
termín 12.–19. července 2020, tábořiště Raspenava.  

o Přihláška: https://forms.gle/JbNJ9Xhyuo31NcNp7  

• TÁBOR ZS SPECIÁL 2020, hl. vedoucí Jakub Fraj, pro děti ve věku 13–18 let, 
termín 19.–26. července 2020, tábořiště Raspenava. 

o Přihláška: https://forms.gle/JbNJ9Xhyuo31NcNp7  

• PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRAHA 2020, hl. vedoucí Jakub Fraj, pro děti ve věku  
6–11 let, termín 10.–14. srpna 2020. Tábor je na adrese Peroutkova 57, Praha 
5 a je realizován jako příměstský v čase vždy od 9:00 hodin do 17:00 hodin. 

o Přihláška: https://forms.gle/HJUxtgg59buBaKFK6  
Pokud byste měli jakékoliv dotazy, využijte e-mail jakub.fraj@pathfinder.cz nebo 
hledejte na webu www.kp-penguins.cz, kde jsou detailní informace ke všem táborům a 
našim aktivitám. 

Za oddíl Penguins Jakub Fraj 
  
 

K A Z A T E L N A 
 

Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává 
Kázání ze soboty 23. 5. 2020 – Soňa Sílová 

 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 
 

žijeme ve zvláštní době a zvláštní čas máme aktuálně za sebou, leccos se vrací do 
běžného stavu a mnozí si říkáme: Co teď? A co nás to všechno snad mělo a může 
naučit. Komenský, který prožil těžký život s mnoha děsivými ztrátami, řekne po 
konci třicetileté války: „Je načase postarat se o to, aby se také srdce lidí po tak velkém 
běsnění vrátila k sobě navzájem.“ 

https://forms.gle/JbNJ9Xhyuo31NcNp7
https://forms.gle/JbNJ9Xhyuo31NcNp7
https://forms.gle/HJUxtgg59buBaKFK6
mailto:jakub.fraj@pathfinder.cz
http://www.kp-penguins.cz/


Jenže jak to udělat? Nejlepší bude začít sám/sama u sebe. 
Často říkáme a slýcháme, jak nám víra a vztah s Bohem pomáhají, a je to tak dobře a 
správně. Dnes bych ale ráda mluvila o možná poněkud jiném pohledu na to, co to 
znamená být křesťanem. Rozhodnutí se pro život víry je něco velmi, až děsivě 
zodpovědného a náročného, skoro až nebezpečného:  
L 12,47.48: Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho 
svěřili, od toho budou žádat tím více. Ten služebník, který zná vůli svého pána, a 
přece není hotov podle jeho vůle jednat, bude velmi bit. Ten, kdo ji nezná a udělá 
něco, zač si zaslouží bití, bude bit méně. 
Ale pojďme popořadě. Když se Ježíš chystá říct toto podobenství, Petr se nejspíš s 
obavami ptá, jestli to je vyřčeno pro něj a učedníky speciálně, anebo jestli se do toho 
schovají všichni lidé. Neschovají. Je to pro nás, kteří jsme do toho s Bohem šli a slíbili 
mu věrnost! 
Pánem je v tomto podobenství Bůh, Ježíš; služebnictvem všichni lidé a správci jsou 
ti, kteří si říkají křesťané. 
Správce má mít především a hlavně dvě vlastnosti: být věrný, tedy být opravdu 
věřící a skrze víru, podle víry, ve víře jednat – vždy a neustále. Tou druhou vlastností 
je rozumnost, moudrost. 
Tyto dvě vlastnosti se projeví tak, že správce dělá, co má: včas rozděluje pokrm. 
A co je tím pokrmem, který máme rozdělovat? J 4,34: Ježíš jim řekl: „Můj pokrm jest, 
abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho dílo… a Mt 4,4: Je psáno: „Ne jenom 
chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.“ Je to Boží 
slovo ať už ve formě Bible, či ve formě praktického života. 
Důležité je také ono „včas“ – kairos – rozpoznat vhodnou dobu a způsob. 
A ohledně druhého příchodu a přípravy na něj je vše řečeno 43. veršem: Blaze tomu 
služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. Tedy žádná sobecká 
příprava pro své vlastní spasení, ale služba druhým, která je trvalá a při níž mě 
přicházející Ježíš prostě zastihne. 
 

A co nevěrný a nerozumný správce? To je ten, který počítá, sleduje kalendář a 
hodinky (chronos), říká si, že pán dlouho nejde, a aniž by si to nejspíš uvědomoval, z 
Bohem daného úkolu se v podání takového správce stává paskvil. Pokrm už 
nerozděluje ve správný čas a ve správném množství a podobě, ale mlátí jím ty, kteří 
jsou mu svěřeni a sám se jím přežírá a opíjí – tedy zneužívá ho. Je možné se přejídat 
Božím slovem? Zdá se, že ano.  
 

Jak to bití a opíjení se vypadá? Na to se podívejme do 23. kapitoly Matoušova 
evangelia: 
Mt 23,1nn: Tehdy Ježíš mluvil k zástupům i k svým učedníkům: „Na stolici Mojžíšově 
zasedli zákoníci a farizeové. Možná si řeknete, že my nejsme farizeové a zákoníci – 
ale i jim bylo mnoho dáno a mnoho od nich právem Bůh očekával. A také proto jim 
Ježíš věnoval tolik času a tolik péče! Jako nám. 
1. Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou; ale podle jejich skutků 
nejednejte: neboť oni mluví a nečiní. – SOBOTNÍ ŠKOLA – SOBOTNÍ škola je rodinným 
stříbrem naší církve a jsme na ni oprávněně hrdi. Ale! Jsou naše dobrá a krásná slova 
vyřčená v sobotní škole v souladu s naším jednáním mimo sbor, v běžných a 
všedních situacích během týdne v práci, ve škole, doma, mezi přáteli? 



2. Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Obcházíte moře i zemi, abyste získali 
jednoho novověrce; a když ho získáte, učiníte z něho syna pekla, dvakrát horšího, než 
jste sami. – Jaká EVANGELIZACE, takoví lidé osloveni a takoví lidé v církvi – JSME 
povoláni zvěstovat a sami víte, jak je téma evangelizace obtížné. Možná patříte mezi 
ty, kteří se ptají, jak oslovit dnešního člověka, a to napříč celou společností, nejen 
určité skupiny. Možná to, že nás mnozí neslyší, není nutně jejich chyba, jejich 
zatvrzelost, ale naše neschopnost být s nimi, nezištně „neevangelizačně“ se s nimi 
přátelit a komunikovat, pomáhat, být pro ně. 
3. Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu – DESÁTKY – DALŠÍ v dobrém slova 
smyslu pýcha naší církve a nepřestává mě fascinovat věrnost a obětavost členů naší 
církve, ale i to se může stát v určitém okamžiku kamenem úrazu. Asi tehdy, kdy jsme 
se sebou tak spokojeni, že pro nás platí to, co jedním dechem Ježíš řekne vzápětí: 
Nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo 
třeba činit, a to ostatní nezanedbávat. 
4. Slepí vůdcové, cedíte komára, ale velblouda spolknete! STUDIUM PÍSMA je skvělá a 
dobrá věc, ale jen do té doby, dokud vnímáme celý a podstatný smysl a 
nezadrháváme se na izolovaných jednotlivostech, na nichž bychom pak chtěli stavět. 
Ježíš sám přece řekl, co je nejdůležitější a na čem celé Písmo spočívá. 
5. Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Očišťujete číše a talíře zvenčí, ale uvnitř 
jsou plné hrabivosti a chtivosti. Slepý farizeji, vyčisť především vnitřek číše, a bude čistý 
i vnějšek. Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům, 
které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty – 
ČISTÉ A NEČISTÉ – JE dobře, že jsme jako církev toto téma zvedli a pochopili, že je 
stále, trvale důležité. Ale pokud se nám to stane zdrojem pocitu nadřazenosti nad 
druhými a pouhou obsesí nesníst něco nečistého, pak jsme opět vedle jak ta jedle a 
to, co mohlo být proměňující silou k zodpovědnému životu ve všech ohledech, se 
stane jenom podivností, nad níž druzí kroutí hlavou nebo se pousmějí. 
6. Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a 
nepravost. – Jak se říká: „Navrch huj, vespod fuj.“ – Dnešní mladí (a nejen oni) nám 
odpustí leccos, ale nikdy ne PŘETVÁŘKU. Jsme-li křesťané, pokud jsme slíbili ve křtu 
věrnost Bohu, pak ho reprezentujeme a to je velká zodpovědnost! Jsme stále 
chybující lidé, ale myslím, že i tak by mělo být mezi námi méně sporů o dědictví a 
majetek, méně nečestného jednání v podnikání a jiné práci, více zodpovědnosti vůči 
závazkům všeho druhu, více lásky k dětem, které se vydaly jiným směrem, než jsme 
chtěli… 
6. Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Stavíte náhrobky prorokům, zdobíte 
pomníky spravedlivých. – Neboli návrat k tradičním HODNOTÁM – ANO, ale hlasatele 
hodnot raději umlčet? Jsou hodnoty, o kterých si myslím, že jsou důležité, 
skutečnými hodnotami? Jak jednám s druhými, kteří to vidí jinak? 
 

V tom až možná deprimujícím výčtu toho, co znamená v podobenství o věrnosti 

služebníků ve 12. kapitole Lukášova evangelia – bití a opíjení se, pěkně uprostřed 
sedí to podstatné: to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto 
bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat! Není to nic nového. O sedm století dříve 
nechal Bůh Micheáše napsat: „Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe 
Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil 
se svým Bohem.“ (Mi 6,8) 
 



Pojďme vzít vážně to, k čemu nás Bůh povolal. Připojme se, pokračujme, vraťme se: 
k rozdělování Božího slova ať už biblickými hodinami, či „pouhým“ dobrým životem. 
 

A pro případy, kdy se nám to nepovede, stále platí Micheášovo: Kdo je Bůh jako ty, 
který snímá nepravost, promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví! Nesetrvává ve 
svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství. Opět se nad námi slituje, rozšlape naše 
nepravosti. Do mořských hlubin vhodíš všechny jejich hříchy, prokážeš věrnost 
Jákobovi, milosrdenství Abrahamovi, jak jsi za dnů pradávných přísahal našim otcům. 
(Mi 7,18) 

AMEN 
 

CO  JE  NOVÉHO  NA  SÍTI 
 
 

 

 

Biblický týden ČS  

Jak jsme slíbili, posíláme aktuální informace k letošnímu BT.  

Biblický týden proběhne v termínu od 9. do 16. srpna ve středisku Immanuel, s hostem 
Jánem Barnou (u kterého doufáme v nekomplikovanou účast vzhledem k faktu, že žije 
ve Velké Británii). Bude ovšem nutno dodržovat podmínky, které vycházejí ze současné 
situace a momentálních vládních opatření, které se v průběhu měsíců mohou ještě 
měnit, a to oběma směry. Z toho plyne, že podmínky konání BT se mohou jednak uvolnit, 
takže se více přiblížíme běžnému průběhu, na který jsme zvyklí, ale také se mohou opět 
zpřísnit, což by navzdory všem snahám vedlo ke zrušení akce.  

Podmínky konání BT zahrnují dodržování rozestupů (to se týče především stanu a 
jídelny), povinnosti mít roušku všude tam, kde je blízký kontakt, dezinfekce atp. dle stále 
platných pravidel. Abychom zejména rozestupy mohli dodržet, je nutno pro tuto chvíli 
omezit počet účastníků, a to na 160 osob včetně dětí. (Pokud by došlo k rozvolnění 
opatření, může být počet účastníků navýšen.) Zároveň jsme stanovili minimální počet 
účastníků, a to na 100 osob.  

V pátek 12. června v 16 hodin tedy spustíme elektronické přihlašování  

na www.biblickytyden.cz, záložka registrace. Registrace bude ukončena buď 
bezprostředně po naplnění kapacity, tzn. 160 osob, nebo ve čtvrtek 25. června. S 
přihlašováním tedy nečekejte, potřebujeme mít přehled o počtu účastníků, abychom v 
krátké době mohli zorganizovat vše potřebné. Po ukončení registrace přijde všem 
účastníkům jako obvykle e-mail s údaji k platbě.  

Došlo-li by ke zrušení akce, všechny platby vám budou samozřejmě vráceny.  
Těšíme se na vás a prosíme Boha o jeho požehnání a doprovod v této době. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 
 



www.casdsmichov.cz                                sbor Praha-Smíchov 

 
 

 

Přijměte naše srdečné pozvání na procházku s KD2. 
Uskuteční se  

v sobotu 30. 5. od 14 hodin v Praze-Dubči 
Sejdeme se u zříceniny tvrze Dubeč. 

 

Předpokládaná délka trasy je asi 7 km, můžeme si ji zkrátit  
či prodloužit podle sil dětí, našich sil a na základě doporučení místních. Trasa je 

vhodná i pro kočárky. 
 

Tímto velmi srdečně zveme vás místní i rodiny z blízkého okolí,  
abyste se k nám připojili. Velmi rádi vás uvidíme :-) 

 

Na všechny se moc těšíme, chyběli jste nám. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Požehnaný týden přejeme – Mariana a Jarda 

KD2®
 

http://www.casdsmichov.cz/


 

DO SBORU SE ŠESTI „R“ 

Zvaž svůj zdravotní stav 
před návštěvou sboru. 

U vchodu si dezinfikuj ruce, 
nepodávej ruce druhým 

Měj zakrytá ústa a nos. Udržuj odstup 2 metry 
a zasedni do určené lavice. 

Usedni pohromadě 
jen se svou rodinou. 

Přijď s radostí a rozšiřuj ji i venku, 
ta smí být nakažlivá! 



 



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/

