
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ročník 20/číslo 1017 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

 Dopoledne . 

1o,45 hodin 

Bohoslužbu vede Jaroslav Bartoš 

• Úvod  

• Společná píseň č. 311 „Buď požehnána hodina“ 

• Modlitba  

• Studium sobotní školy společné shrnutí úkolu – Jan Kubík 

Téma: „Síla modlitby za druhé“ 

• Varhanní hudba 

• Oznámení  

• Varhanní hudba 
• Dětský příběh* 

• Společná píseň č. 5 „Bůh je mezi námi“ 

• Čtení textu Bible – Izajáš 5,20.21 

• Tichá modlitba  

• Kázání – Soňa Sílová 
Téma: „Nejsme apoštolové strachu – Mt 10,40–42“ 

• Chvíle ke ztišení – hudební přednes – Eva Lakomá, Jan Kubík  

• Sbírky pro misii (SŠ) a pro potřeby sboru  

• Společná píseň č. 340 „Dej, Bože, nám tu sílu svědků“ 

• Modlitba 

• Závěrečná píseň č. 283 „Pane, dej nám požehnání“  

*označené hvězdičkou nemusí být v programu během prázdninového režimu sboru realizováno 

 

 

 

 

 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

25. červenec 2020 



Oznámení 
 

 

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

- Přejeme požehnanou sobotu všem. 
 

- Dnes, 25. 7., bude z Božího slova sloužit sestra Soňa Sílová. 
 

- Příští sobotu, 1. 8., bude kázáním sloužit bratr Václav Vondrášek. 
 

- 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… 
 

Pomoc pro seniory 

Archa pomoci Praha je tu pro Vás i v době krásných letních dnů. 

Potřebujete pomoci vyřídit své záležitosti na úřadech a 
institucích, zajistit vhodnou sociální službu, doprovod při 
vyřizování svých záležitostí, nebo třeba pomoc při péči o sebe a o svoji domácnost? 

Neváhejte se na nás obrátit o pomoc či radu, rádi Vám pomůžeme. 

Stejně tak Vy, kteří o někoho pečujete, nemusíte zůstávat na péči o své blízké sami. 
Kontaktovat nás můžete na tel. čísle: 737 385 530  
či e-mailem: archapomoci@seznam.cz.  
Informace najdete také na webových stránkách: www.archapomoci.eu. 

Za Archu pomoci Praha 
Jana Perdomo, koordinátorka 

V období 26. 7. – 1. 8. 2020 oslaví narozeniny: 
 

Bek Stanislav (26. 7.); Bezděkovská Jitka (28. 7.);  
Klennerová Dana (29. 7.); Prokop Josef (30. 7.); Hušek Jan (1. 8.);  

Marušáková Renata (1. 8.); Příbová Marija (1. 8.) 
 

Přejeme hojnost Božího požehnání do dalších let. 
P.S. Omlouváme se všem, na které jsme zapomněli. Nebyl to úmysl. 
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Ministerstvo zavádí na vnitřních akcích roušky a snižuje maximální počet 
osob 

23. 7. 2020 

Na základě datových podkladů o vývoji epidemie Covid-19 a doporučení epidemiologů 
dochází od soboty 25. července k zavedení povinnosti nosit roušku na všech vnitřních 
organizovaných hromadných akcích nad 100 osob a od pondělí 27. července se snižuje 
maximální počet lidí na vnitřních hromadných akcích na 500 osob. Pořadatelé budou moci 
zpřístupnit nanejvýš 5 sektorů, každý pro maximálně 500 osob. 

Epidemiologická situace na území České republiky je nadále komplexně hodnocena jako stabilní, 
avšak dochází k vyššímu nárůstu covid pozitivních osob v důsledku výskytu lokálních ohnisek. 
Objevuje se řada menších ohnisek, kde je potencionální riziko komunitního šíření. Je proto namístě 
přistoupit k elementárním protiepidemickým opatřením na území celé ČR, která mají preventivní 
charakter s cílem předejít komunitnímu šíření v populaci. 

„Opatření platí jak pro veřejné, tak soukromé vnitřní akce. Takže pro organizované hudební, 
společenské, kulturní, sportovní akce i pro svatby a pohřby. Co se týče roušek, na 
individuální návštěvu restaurace či baru se tato povinnost nevztahuje,“ uvedl ministr 
zdravotnictví Adam Vojtěch. 

Důležité je, že se nám nadále daří chránit zranitelné skupiny obyvatel, což se projevuje v tom, že 
neroste počet hospitalizovaných a těžkých pacientů. Jejich počty hlídá Dispečink intenzivní 
péče. „Naší rolí je dělat takové kroky, abychom předešli zhoršení situace. Současně bychom 
ale neměli občany strašit, rozhodně k tomu není důvod, situace není nijak dramatická. 
Opatření mají jasně preventivní charakter a vedou nás k tomu zkušenosti z posledních 
týdnů, kdy se setkáváme s desítkami nakažených z hromadných vnitřních akcí, kde jsou lidé 
blízko u sebe. Ze známého případu nákazy v pražském klubu už je skoro stovka 
nakažených,“ vysvětlil ministr Vojtěch. 

V průběhu následujících dvou týdnů bude efekt zavedených opatření a jeho dopad na 
epidemiologickou situaci průběžně vyhodnocován. „Není namístě hovořit o vlnách nákazy. 
Neustále zdůrazňujeme, že koronavirus nezmizel a že tady mezi námi je a bude. To ostatně 
dokazuje nynější zhoršená situace v Izraeli. Stále platí, že nechceme dělat drastická opatření 
jako na jaře letošního roku. Abychom se vyhnuli radikálním krokům, je nutná prevence. A 
to nejen na straně naší, ale i na straně občanů. Kromě zavedených pravidel, jako je mytí 
rukou a dvoumetrový sociální odstup, osobně doporučuji v místech s větší koncentrací lidí 
nosit roušku a také se vyhýbat hromadným akcím,“ dodal ministr. 

Odbor komunikace s veřejností 
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 

Pro náš sbor Praha-Smíchov platí: 
 

Zákaz pohybu a pobytu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako 
je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapánek, a 
to při účasti na hromadné akci nad 100 osob ve vnitřních prostorech, jestliže se daná osoba 
nachází méně než 1,5 metru od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti. 
 

P.S. Pokud se budeme chovat podle zásady – Do sboru se šesti R – splňujeme 
podmínky aktuálního opatření. 

mailto:tisk@mzcr.cz


K A Z A T E L N A 
 

VY JSTE DĚTI ŽENY SVOBODNÉ 

Kázání ze soboty 16. 5. 2020 – bratr Michal Balcar 

Sestry a bratři v Kristu,  

s radostí všichni cítíme, že se podivná doba epidemie blíží ke konci. 6. 6. se konečně 
uvidíme, byť pod rouškami, tady na Londýnské během bohoslužby. Návrat do 
normálu signalizuje i skutečnost, že toto mé dnešní kázání nebude na téma 
epidemie. Poprvé od té doby, co začala. Rád bych se totiž vrátil k nepravidelnému 
cyklu kázání na téma: Obtížné úseky Bible. Ten dnešní mě láká již delší dobu a 
přiznám se, že jedním z důvodů, proč ho otevírám právě dnes, jsou úkoly sobotní 
školy věnované čtení Písma. Rád bych totiž se špetkou podvratné poťouchlosti 
ukázal na to, že způsoby, jak se Písmo četlo a čte, jsou velmi rozmanité a barevné a 
my bychom si neměli nechat vsugerovat, že je jen jeden jediný, kterým nás Boží slovo 
může zasáhnout.  

Text k dnešnímu kázání je totiž alegorickým výkladem Starého zákona. A byť nás, 
zvláště protestantští, teologové ujišťují, že vlastně o alegorii nejde, tak se mýlí, neboť 
tento termín používá sám text. Všimněte si obratu, který ČEP překládá: Bylo to 
řečeno obrazně. Právě ono obrazně zní řecky: alegoricky.  

Odpovězte mi vy, kteří chcete být pod zákonem: Co slyšíte v zákoně? Čteme tam, že 
Abraham měl dva syny, jednoho z otrokyně a druhého ze ženy svobodné. Ten z otrokyně 
se narodil jen z vůle člověka, ten ze svobodné podle zaslíbení. Je to řečeno obrazně. Ty 
dvě ženy jsou dvě smlouvy, jedna z hory Sínaj, která rodí děti do otroctví; to je Hagar. 
Hagar znamená horu Sínaj v Arábii a odpovídá nynějšímu Jeruzalému, neboť žije v 
otroctví i se svými dětmi. Ale budoucí Jeruzalém je svobodný, a to je naše matka. Vždyť 
stojí psáno: ‚Raduj se, neplodná, která nerodíš, jásej a volej, která nemáš bolesti, neboť 
mnoho dětí bude mít osamělá, více než ta, která má muže.‘ Vy, bratří, jste dětmi 
zaslíbení jako Izák. Ale jako tenkrát ten, který se narodil pouze z těla, pronásledoval 
toho, který se narodil z moci Ducha, tak je tomu i nyní. Co však říká Písmo? ‚Vyžeň 
otrokyni i jejího syna, neboť syn otrokyně nebude dědicem spolu se synem svobodné.‘ A 
proto, bratří, nejsme syny otrokyně, nýbrž ženy svobodné. Tu svobodu nám vydobyl 
Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho. Galatským 
4,21–5,1  

My ale dnes nechceme vést odbornou při na téma přijatelnosti alegorického čtení 
Písma. Chceme se ptát, jak nás tenhle Pavlův zvláštní výklad starozákonního příběhu 
může oslovit.  

Ještě než si tuto otázku položíme, chci před závorku vytknout jednu myšlenku. 
Dovolím si ten text číst bez jakéhokoli antisemitského či antijudaistického ostnu. On 
se totiž nabízí a my ho jako křesťané máme rádi. „To ti Židé to dělali špatně“ je velmi 
pohodlné čtení, protože neukazuje na nás. My ovšem takhle ten text číst nebudeme.  

Oddíl je plný kontrastů. Všimněte si, že proti sobě stojí Sára a Hagar, dítě pouze z těla 
a dítě zaslíbení, současný Jeruzalém a budoucí Jeruzalém, ale hlavně svoboda a 
otrocké jho. Tyto kontrasty podle Pavla ukazují na dva druhy náboženství. Jeden z 



nich je náboženstvím založeným na otrockém jhu, zaměřenosti do současnosti, 
lidské kontrole a symbolicky ho reprezentuje Hagar s Izmaelem. Druhé náboženství 
je náboženství svobody, zaslíbení, otevřenosti do budoucna a symbolizuje ho Sára s 
Izákem.  

Příběh o slabém muži, který se ocitne mezi dvěma silnými ženami je příběhem 
natolik nadčasovým, že mu velmi dobře rozumíme i dnes. Abraham měl mít syna, 
jak mu slíbil Bůh, ale syn ne a ne se narodit. A tak jeho zoufalá žena přijde se 
zoufalým řešením. Když udělá syna její otrokyni, bude alespoň Abraham syna mít, 
byť syn nebude její. Vše se zdaří a funguje podle plánu – až do té chvíle, než Hagar 
vycítí, že by její společenský status – když je teď matkou – měl být vyšší a začne se 
toho dožadovat. A tak Sára tlačí na Abrahama, aby ji vyhnal. A on ji vyžene, protože 
chce mít doma klid. Hagar s Izmaelem odejdou do pouště, kde je najde anděl 
Hospodinův a zachrání.  

Tenhle modelový příběh Pavel používá k tomu, aby nám ukázal dvě cesty. Jedna z 
nich je cestou Hagary a symbolizuje naši neochotu čekat na Boží čas a Boží řešení. 
Druhá je cestou Sáry a symbolizuje naši ochotu vzdát se svého času a svého řešení a 
čekat na to Boží. Pavel navíc obě cesty spojuje s dalšími zásadními hodnotami – s 
otroctvím a svobodou. A dělá to vlastně opačně, než bychom čekali. Podle něho vede 
k svobodě cesta Boží. Tedy cesta, kdy se vzdáme hledání vlastních řešení. Naopak 
cesta, kdy si vše držíme v rukou, je cesta otrockého jha. To je neintuitivní, a přesto v 
textu zřejmé.  

Volba těch cest je na nás. Český ekumenický překlad správně připojuje 1. verš 5. 
kapitoly ještě k našemu oddílu, neboť on je jeho vyvrcholení. Pavel na nás apeluje: 
Nenechte si na sebe znovu vložit otrocké jho! Ta věta vychází z předpokladu, že 
otrocké jho jsme na sobě měli a někdo ho z nás sejmul. Kdo? Tu svobodu vám 
vydobyl Kristus! A stojíme nyní před pokušením, nechat na sebe to jho znovu vložit. 
Možná po tom dokonce toužíme. Ale Pavel nám ukazuje, že je i jiná cesta. Cesta s 
Hospodinem, který je jediný, kdo nás nechá opravdu svobodnými. Je to cesta lehčí? 
Ani náhodou! Ale je to cesta svobody v Kristu. 

 



 

 

 

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 speciál 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/

