
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   ročník 20/číslo 1015 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY   
 

  Dopoledne . 

1o,45 hodin 

Bohoslužbu vede Robert Heczko 

• Úvod  

• Společná píseň č.102 „Ty Pán jsi můj“ 

• Modlitba  

• Studium sobotní školy společné shrnutí úkolu – Julius Kohút 

Téma: „Moc osobního svědectví“ 

• Varhanní hudba 

• Oznámení  

• Varhanní hudba 
• Dětský příběh  

• Společná píseň č.189„Mou spásou je Pán Ježíš“ 

• Čtení textu Bible – Žalm 19,8-9 – Samuel Ballangó 

• Tichá modlitba   

• Kázání – Jiří Beneš 
Téma: „Bajka o mluvícím hadovi“ 

• Chvíle ke ztišení – hudební přednes – Jan Hušek 

• Sbírky pro misii (SŠ) a pro potřeby sboru  

• Společná píseň č.100 „Tvé slovo, Bože“ 

• Modlitba 

• Závěrečná píseň č.284 „Kéž nás vede“  

 

 

 

 

 Michelangelo (Buonarroti) - Pád člověka a vyloučení z ráje. 
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Oznámení 
 

 

**Bohoslužby na Smíchově budou do konce srpna začínat v 1045 hod.** 
 

- Přejeme požehnanou sobotu všem. 
 

- Dnes, 11. 7., bude z Božího slova sloužit bratr Jiří Beneš. 
 

- Příští sobotu, 18. 7., bude kázáním sloužit bratr Václav Vondrášek. 
 

-V neděli, 12. 7., ve 1200 hod vás zvou 
Monika Ptáčníková a Samuel Ballangó na svatební bohoslužbu 

do Společenského centra Bethany na Brumlovce 
 

-Zítra, 12. 7., začínají letní tábory KP v Raspenavě 
Termíny: 12. -19. 7. klasický tábor a 19.-26.7. tábor speciál 

 

-V neděli, 26. 7., jste zváni na výlet TOMů speciál „Mydlovarským luhem“ 
(více informací dále ve Zpravodaji nebo u předsedy TOMu R. Zelenky) 

 

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

 

- 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 červenci mysleme na svých 
modlitbách na oddělení našeho sboru: Smíchovský sbor. 

 

- 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… 
 

My, normální lidé 
Ještě více se zhrozili a říkali si: „Kdo tedy může být spasen?“ Ježíš na ně pohleděl a řekl: 
„U lidí je to nemožné, ale ne u Boha; vždyť u Boha je možné všecko.“ Marek 10‚26.27 

Jeden způsob vidění společnosti dělí lidi na ty normální, a na ty „nahoře“. Mezi normální 
přirozeně patřím já, moje rodina a někteří ze sboru. Ti nahoře jsou pak logicky všichni 
ostatní, kteří nespadli do první skupiny často jen proto, že se od nás něčím trochu více 
odlišují. 
Za Pánem Ježíšem jednou přiběhl muž z horních deseti tisíc, aby se k němu přidal. 
Evangelista Marek uvádí, že Pán na něho pohlédl s láskou a se stejnou láskou mu pak 
řekl i svůj zdrcující požadavek na rozdání majetku. 

V období 12.–18.7. 2020 oslaví narozeniny: 
 

Nohejlová Vladěna (14.7.) 
 

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

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

https://www.casd.cz/zamysleni/my-normalni-lide/


Učedníkům to neznělo špatně. Majetek na rozdávání neměli, takže se jich Ježíšovo slovo 
netýkalo. Jenže Ježíš pak pokračoval a díval se přitom na ně. Došlo jim, že každý z nich si 
nese nějaké to svoje „bohatství“, které jim brání v cestě za Ježíšem. 
Na rozdíl od toho boháče oni od Pána smutně neodešli. Dozvěděli se, že k Bohu lze dojít 
s chybami. Jeho milost je určena pro každého. Nejsou totiž hodní a zlí lidé. Všichni jsme 
daleko od Boží slávy a všichni potřebujeme jeho milost. 

Pane, je nepříjemné slyšet, že spíše projde velbloud uchem jehly než já do Božího 
království. Díky, že jsi pro mě ochoten tento zázrak udělat. 

Pavel Kostečka 

 

Oznámení šerifa  
městečka Cerro Gordo 

Vážení přátelé, 
jak možná víte, městečko Cerro Gordo (jinak též „Tlusté 

prase“) má za sebou velmi bohatou minulost z dob zlatého 
věku Divokého západu, kdy zde byla bohatá naleziště zlata, 

stříbra i dalších vzácných kovů. I sám věhlasný spisovatel Jack 
London nás ve své době navštívil. 

Možná ale nevíte, že toto donedávna opuštěné místo má i svou 
budoucnost. Investice jejího nového majitele do geologického 

průzkumu ve zdejším okolí, a především první výsledky 
tohoto průzkumů svědčí o tom, že těžba zlata i jiných 

vzácných kovů zde by mohla úspěšně pokračovat. 
Pokud se chcete přesvědčit a dozvědět se tak více, dorazte dne 
12. 7 2020 na místo určení, a to dle dalších pokynů vedoucího 

oddílu Penguins Jakuba Fraje. 
 

Těžbě zdar! 
 

Sheriff  
John B. 
  

   
 

 

 

 



 K A Z A T E L N A 

 

BOJ S NEZNÁMÝM 

Kázání ze soboty 18.4.2020 – br. 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: עמו איש ויאבק  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: אלהים עם ויאבק  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: מלאך עם ויאבק  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: עצמו עם ויאבק  
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 שראלי  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!“ 

amen 

 



 

 

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 bezpečný odstup  
a zasedni do určené lavice. 

Usedni pohromadě 
jen se svou rodinou. 

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



 



 



 



 



       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

Výlet TOMu 26.7.2020 
“Mydlovarským luhem” 

 

Sraz: v 8:40 hod - Praha - Masarykovo nádraží 
 

Odjezd: 8:52 hod. směr Ostrá. Příjezd: 9:35 hod. 
 

Trasa: 
Z železniční zastávky Ostrástart po modré TZ k historické vesnici Botanicus Ostrá2.  

Možnost návštěvy. Dále kolem jezera podél Labe po NS Mydlovarský luh  
s odbočkou ke zřícenině hradu Mydlovar3. Zpět na NS Mydlovarský luh  

na žlutou TZ přes Hájovnu na silnici U Staré školy kolem barokní zvonice,  
soch sv. Salvátor a sv. František, kostela sv. Bartoloměj4 do ulice K Nádraží  

na vlakovou stanici Kostomlaty n/L.cíl 

 

Pozor: začátek trasy je vhodný i pro rodiny s dětmi a vozíčkáře s možností vlastní 
dopravy k historické vesnici Botanicus a následně k její návštěvě. 

 

Zpět: 14:14, 15:14, 16:14... hodin 
Doba jízdy přibližně hodina  

 

Délka trasy cca 9 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/

