
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ročník 20/číslo 1020 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

 Dopoledne . 

1o,45 hodin 

Bohoslužbu vede Milan Müller 

• Úvod  

• Společná píseň č. 7 „Chvalte Pána“ 

• Modlitba  

• Studium sobotní školy společné shrnutí úkolu – Miloš Pařík 
Téma: „Zvěstování Božího slova“ 

• Varhanní hudba 

• Oznámení 

• Varhanní hudba 
• Dětský příběh* 

• Společná píseň č. 1 „Vzdávej čest Tvůrci“ 

• Čtení textu Bible – Izajáš 6,1-6   

• Tichá modlitba  

• Kázání – Miloslav Žalud 
Téma: „Jak zdravé je tvoje vnímání posvátného?“ 

• Chvíle ke ztišení*  

• Sbírky pro misii (SŠ) a pro potřeby sboru  

• Společná píseň č. 246 „Kdo bude v stánku tvém“ 

• Modlitba 

• Závěrečná píseň č. 266 „Ty, Bože lásky“  

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

 

 

 

 

 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

       15. srpen 2020 



Oznámení 
 

 

**Bohoslužby na Smíchově budou prozatím do konce srpna ** 

**začínat v 1045 hod.** 
 

- Přejeme požehnanou sobotu všem. 
 

- Dnes, 15. 8., bude z Božího slova sloužit bratr Miloslav Žalud. 
 

- Příští sobotu, 22. 8., bude kázáním sloužit bratr Václav Vondrášek. 
 

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

 

- V období 9.–16. 8. probíhá Biblický týden ČS – Ždírec n. D. 
 

-V neděli 23.8. jste zváni na výlet TOMů „Z Milovic do Všejan“ 
(více informací dále ve Zpravodaji nebo u předsedy TOMů R. Zelenky) 

 

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

Jmenovitě na Helenu Kameníkovou. 
 

- Prosíme, připojte se k nám a v měsíci srpnu 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. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

V období 16.–22. 8. 2020 oslaví narozeniny: 
 

Balcarová Natálija (17.8.); Loudová Barbara (19.8.); Voženílková Věra (19.8.); 
Charvátová Naďa (21.8.); Kapounková Petra (21.8.)   

 

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

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

DO SBORU SE ŠESTI „R“ 

ROUŠKY, RUCE, ROZESTUPY, RODINA, ROZUM, RADOST 



VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

Milí smíchovští,  
posíláme Vám srdečné pozdravy ze společné dovolené v Krkonoších! Vaše KD2 
 

 
 

Jsme na dně a potřebujeme pomoc. Situace v Bejrútu je horší než za války. 

4. srpna došlo v Bejrútu ke katastrofické explozi. Tým ADRA mapuje situaci 
na místě a poskytuje rodinám a dětem postiženým katastrofou pitnou vodu, 
potraviny a přístřeší.  

Proč je situace v Libanonu kritická? 
Libanon se přitom již delší dobu potýká s vysokou nezaměstnaností a rostoucí chudobou, situaci 
ještě zhoršila pandemie koronaviru. Výbuch 2 750 tun dusičnanu amonného byl pak poslední 
ranou, která zemi uvhrla do nevídané krize. O situaci na místě hovoří projektová manažerka Elian 
Abikheir z ADRA Libanon, která žije v Bejrútu celý život a zažila tu dvě války. Domnívá se však, že 
tato země nikdy nebyla v hlubší krizi než nyní. 

Nikdy jsem nic podobného nezažila, říká kolegyně z ADRA Libanon 
Fotografie z města v troskách působí postapokalyptickým dojmem. Doposud bylo potvrzeno 135 
mrtvých a více než 5 000 zraněných. Podle informací ADRA se počet obětí bude pravděpodobně 
ještě zvyšovat. „Nyní děláme vše, co je v našich silách přímo v Bejrútu, který se propadl do 
chaosu.“ 
Kvůli finančním problémům a koronaviru byla kapacita nemocnic v hlavním městě již téměř zcela 
naplněna, a tak město naprosto nebylo připraveno a vybaveno na podobnou katastrofu. Navíc 



oblast přístavu, kam do ovzduší pronikaly tisíce tun hnojiva, byla klíčovou křižovatkou pro dovoz 
do země, včetně důležitého zdravotnického vybavení. 

„Exploze zničila dvě z největších a nejdůležitějších nemocnic v zemi. Už tak jsme byli v situaci, kdy 
zdravotnický personál postrádal potřebné vybavení a léky a kapacita nemocnic byla na hranici 
udržitelnosti,” říká projektová manažerka Elain. Když městem otřásl výbuch, byla zrovna 
v kanceláři ADRA se svou kolegyní Jacqueline a pracovala přesčas. V první chvíli se domnívala, 
že jde o zemětřesení. 
„Je mi 65 let a za svůj život jsem zažila mnoho explozí. Ale když jsme uslyšely první výbuch, 
nechápala jsem, co se děje. Pomyslela jsem si, že to musí být zemětřesení. Za několik vteřin se 
ozvala ještě hlasitější rána, kolem nás se začalo tříštit sklo a my jsme se vrhly pod stůl. Jacqueline 
propadla panice a já se modlila k Bohu. Nikdy předtím jsem nic podobného nezažila,” říká Elian. 
Elain ani Jacqueline se naštěstí nic nestalo, ale Elain ztratila během exploze několik blízkých přátel. 
„Dříve jsem žila u přístavu a měla jsem zde spoustu přátel a bývalých sousedů. Ti všichni zemřeli. 
Je to zdrcující." 

Většina lidí se nevzdává, ale nemohou to zvládnout sami 
Libanon nyní vyhlásil na dva týdny nouzový stav. Již před výbuchem, který připravil o domov okolo 
300 000 lidí, žila téměř polovina obyvatelstva pod hranicí chudoby. Téměř třetina populace byla 
nezaměstnaná. Situaci opět jen zhoršil koronavirus, kvůli kterému musel být zaveden zákaz 
vycházení. Obrovské množství lidí se ocitlo bez práce, bez přístřeší a bez peněz. Ti všichni 
potřebují okamžitou pomoc. 
Elain popisuje situaci jako horší než během občanské války, kterou země zažila v sedmdesátých 
a osmdesátých letech. „Nikdy jsme nebyli tak na dně, jako teď, jak ekonomicky, tak politicky 
a humanitárně. Ale když jdu po ulici, vidím kolem sebe lidi, kteří si chtějí vzájemně pomáhat, kteří 
rozdávají vodu a jídlo, kteří se snaží znovu postavit domy nejen pro sebe, ale i pro ostatní. Jediná 
pozitivní věc na této krizi je vidět tolik lidí ochotných pomáhat. Je dobré vědět, že nejsme sami.” 
 

Elain sama pomáhá, jak to jen jde. ADRA Libanon je v terénu v Bejrútu, rozděluje vodu a nezbytné 
vybavení pro hasiče a další pracovníky. Organizace také pomáhá s postelemi a agregáty, protože 
většina města je bez elektřiny. Několik týmů ADRA neúnavně pracuje a pomáhá dětem a rodinám 
s vodou, jídlem a místem na spaní. 
„Jsme uprostřed krize a potřebujeme pomoc. Lidé potřebují základní věci, jídlo a vodu, ale také 
prostředky, aby mohly obnovit své domy a zajistit si přístřeší. Většina lidí se nevzdává, ale 
nemohou to zvládnout sami. Je to naprosto výjimečná situace, ” zdůrazňuje Elain. 

Přispět na pomoc Libanonu můžete i vy na účet veřejné sbírky 66888866/0300, variabilní 
symbol 385. Přispět můžete jednoduše také prostřednictvím DMS. Tu je možné poslat v hodnotě 
30, 60 nebo 90 korun. DMS ve tvaru "DMS ADRA 30/60/90" pošlete na číslo 87 777. 

Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé. 
 

Požár v Bohumíně 

ADRA je ve spolupráci s místním krizovým štábem připravena nabídnout pomocnou ruku 
pozůstalým a obyvatelům domu, ve kterém v sobotu došlo ke žhářskému útoku.  
V současnosti jsme sestavili tým 12 dobrovolníků a zaměstnanců dobrovolnických center, kteří jsou 
připraveni v případě zájmu zasaženým nabídnout psychickou podporu. Obyvatelům poškozených 
bytů jsme rovněž nabídli materiální pomoc v podobě nábytku a potřeb do domácnosti z našich 
charitativních obchodů v okrese Karviná.  

                                                                                                        Za odd. ADRA Mirka Žaludová 



 

K A Z A T E L N A 
 

ŽÍT TAK ABY SE NA TO DALO DÍVAT 
Kázání ze soboty 13.4.2019 – br. Josef Dvořák 

Sestry a bratři, studenti  

První tři verše knihy Kazatel přetlumočil Viktor Fischl takto:  

To jsou slova kazatele zvaného Kohelet, Syna Davida, krále Jeruzaléma. Nic a zase nic, řekl 

kazatel Kohelet. Nic a zase nic a vše je k ničemu. Co má člověk ze vší lopoty, již pod sluncem 

se nalopotí?  

Biblická otázka – Co má člověk ze vší lopoty? – pátrá po výnosech naší dřiny pod sluncem. 

Starověká otázka zazněla do jiného „pracovního trhu“, než je ten náš. Tehdy byl svět 

rozdělen na pány a otroky. Lidé opravdu dřeli Pracovali předně s hmotou, nebo s hlínou, 

nebo se zvířaty, dobývali prostor. Tak jako ještě i naše prarodiče ba i rodiče. Dnešní mladí 

lidé, naše děti, zejména ve velkoměstech pracují s technologiemi, ve službách, živí se 

obchodováním… Téma námahy však přetrvává. Biblická otázka je i dnes velmi aktuální, je 

naléhavá. Doslovněji bychom ji mohli přeložit takto:  

„Jaký čistý zisk (jaká nadhodnota, hebr. Jitrón) k člověku v celé dřině jeho, /z toho jak/ dře 

pod sluncem?“  

A odpověď z kontextu je zřejmá: žádný. Hebrejský termín jitrón zde užitý vůbec poprvé v 

Bibli je dobře zapamatovatelný. Slůvko se skrývá ve jméně Mojžíšova tchána, jmenoval se 

Jitro. Česky bychom ho oslovovali: „Jeho zbytek (nadbytek)“ (J. Heller) A veškerým svým 

výskytem zůstává slovo jitrón (29krát) uzavřeno právě jen v knize Kazatel. Z jakých důvodů?  

Slovo jitrón patří do ekonomického slovníku. Znamená vlastně čistý zisk či nadhodnota. A 

zisk je jeden ze základních pojmů ekonomie. Co znamená čistý zisk? Označuje to, co zbývá 

po odečtení všech nákladů. Jakým čistým ziskem člověk disponuje? Kazatel coby ekonom 

života tvrdí: čistý zisk není. Odečteme-li všechny životní náklady, jsme vždy v mínusu. 

Úděl člověka je stejný jako úděl zvířat, jak jeden umře, tak umře i druhý. Všechno je prchavé 

jak pára nad hrncem. (Kaz 3,19) Ale kvůli tomu nemusím do kostela, to ví kde kdo, říkáte si. 

A také kde, kdo u toho zůstává. Těm je pak smrt nejvyšší autoritou, pánem jejich životů.  

I rabíni si lámali hlavu nad tím, co nám to Šalamoun zanechal za poetický odkaz. A reakci 

na tuto otázku – Jaký čistý zisk k člověku v celé dřině jeho? – našla dvě světová náboženství, 

judaismus i křesťanství, společné slovo, sdílenou odpověď. Rabíni učí, že čistý zisk není pod 

sluncem, čistý zisk existuje – ale nad sluncem Totéž tvrdí Ježíš ve svém podobenství: 

„Neukládejte si poklady (zásoby) na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a 

kradou. Ukládejte si poklady v nebi… tam /pak/ bude i tvé srdce.“ (Mt 6,19–21)  

Odpovězme si ještě i na jinou otázku. Z jaký důvodů tedy zůstává sousloví čistý zisk 

uzamčeno jen v biblické knize Kazatel? Mudroslovná literatura Starého zákona (tak jako 

mudroslovná literatura starého Egypta i staré Mezopotámie) učí praktickému „umění dobře 

žít“. A v centru pozornosti biblického myšlení není vlastnění, nýbrž bytí Starý zákon 

(biblická hebrejština) sloveso „mít“ vůbec nezná. Když chce vyjádřit, že Jákob měl dvanáct 

synů, řekne pomocí směrové předložky: „k Jákobovi dvanáct synů“. Děti k němu směřují, ony 

k němu patří, přináleží, ale nepatří mu, on je nevlastní, v pravém smyslu patří Bohu.  

A nyní učiníme střih do Nového zákona, a to do centra velikonočních událostí. Ocitáme se v 

jednom z nejhlubších příběhů o tom, jak se „čistý zisk“ zvrhne v životní prohru, v holé 

zoufalství. O tom, jak „čistý zisk“ dostane člověka do mínusu všech mínusů, je příběh 

Jidášův. Jeho ziskem byly krvavé peníze, psovská mzda, mzda „psa“ – mužského prostituta. 



(Dt 23,18–19) Jeho „čistý zisk“ skončil na podlaze, na podlaze Chrámu. A on skončil… Jaká 

ironie! Také Chrám, chlouba výstavnosti, brzy vezme za své…  

Jidáš přichází do Chrámu k veleknězi a starším. Vyznal jim svou vinu, když (doslovněji) řekl:  

„Šlápnul jsem vedle, zradil (vy-dal, pro-dal) jsem krev nevinnou.“ (Mt 27,4)  

Velekněz i starší však hluboce selhali, jak je patrné z jejich reakce. Vždyť co jiného než 

náboženství, kdo jiný, než kněz může člověku s vinou pomáhat? Vyslechněme si jejich ubohou 

odpověď:  

Oni však řekli: „Co je nám po tom. Ty se na to budeš dívat!  

Ale dívat se na to nedalo. Jidáš „… rozhodil ty peníze v chrámě. Utekl. Šel. Oběsil se.“  

Lze Jidášovo rozhodnutí přijímat jako návodné? Zrada nevinné krve je či může být naším 

příběhem. Nevinnou krev lze zradit v rámci rodiny či ve firmě, popřípadě ve společenském 

životě. Ohlas toho nalézáme hned několik veršů dál. Přitom jde o druhého svědka, který 

přitakává vyznání, že Ježíšova poprava je nevinnou krví (sanhedrin ji měl za provinilou). 

Tentokrát do úhlu naší (sebe)reflexe vstupuje představitel politické moci, totiž Pilát Pontský, 

a to ve chvíli, kdy si k ukřižování zfanatizovaný dav vybral na místo vraha dobrého 

Člověka Ježíše. Na davové – „Ukřižovat!“ – Pilát nakonec odpovídá gestem i slovy:  

Viděl tedy Pilát, že nic neprospěje, ale větší řev by vznikl, vzal vodu, omyl si ruce před tím 

davem a řekl: „Nevinný jsem nad tou krví touto. Vy se na to budete dívat.  

Nedá se na to dívat dodnes! Nedá! 

Jednou se Erich Fromm zeptal svého prastrýce, který měl malého Ericha rád: „Strýčku, 

co myslíš, že ze mě bude?“ Ten mu odpověděl: „Starý Žid!“ Pokud se člověk dožije stáří, 

bude se muset dívat na to, co za sebou zanechá.  

Právě tyto dvě věty velikonočního dějství a tyto dvě věty – Ty se na to budeš dívat. Vy se na 

to budete dívat. – mne vtahují do příběhu neodbytnou naléhavostí. V mém životě jsou 

momenty, na které se nedá dívat. A kdo ví, co nás jako rodiny a společenství víry čeká. A kdo 

ví, na co se z mého života budou muset dívat moji nejmilovanější – i děti.  

A tu jsme u klíčového poselství evangelia, křesťanských Velikonoc. Rozdíl mezi Jidášem 

a Petrem je nepatrný a přitom nekonečný. Společné je jim téma zrady. Jidáš Ježíše udal. 

Udal, kde ho v noci najdou, aby ho mohli snadněji než ve dne zatknout. Petr Ježíše zapřel. 

Ten zásadní rozdíl, tak ostrý jako je život proti smrti, spočívá v následujícím. Petr svou vinu 

tři dny (u)nesl a dočkal se setkání se Vzkříšeným Setkat se se Vzkříšeným, o to tu běží – 

nikoli o naše dluhy, viny.  

Co setkání se Vzkříšeným znamená? Proč je tak významné i žádoucí? Připomeňme si. 

Vždycky jsme v mínusu! Proto se modlíme: „Otče náš… odpusť nám naše dluhy, jako i my 

jsme odpustili našim dlužníkům.“ (Mt 6,12) Náš čistý zisk nám je darován odpouštěním v 

moci Oběti. Na kříži a vzkříšením byl totiž sprovozen ze světa tvůj dlužní úpis „psaný 

vlastní rukou“, „vlastním“ životem. Pozoruhodně to vystihla epištola Koloským, když užila: 

„setřel /přibitím na kříž/ každý náš chejrografon“ (Kol 2,14). Řecký termín „cherografon“ 

česky „psané rukou“ či „dlužní úpis“, což byla původně směnka. Ta bývala po splacení veřejně 

přeškrtnuta či rozthána. Jinými slovy lze vyznávat, že vyrovnání u soudu Božího je hotová 

věc. Jenže je to věc též našeho rozhodnutí. Jidášovský konec, nebo Petrovo začátek. Viny, 

dluhy, nebo odpuštění. Naše šlápnutí vedle, nebo Kristus Pán v zástupnosti? Přitakej životu 

pod sluncem výhledem na život nad sluncem. Vždyť Kristus Pán „vymazal dlužní úpis… a 

zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž.“ (Kol 2,14; ČEP) Setkání se Vzkříšením je čistý zisk 

víry.  

Amen 

 



 

       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

Výlet  TOMu speciál 23.8.2020 
“Z Milovic do Všejan” 

 

Sraz: v 8:15 hod - Masarykovo nádraží 
Odjezd: 8:22 hod. - Milovice 9:06 hod. 

 

Trasa:  
Z Milovicstart kolem kostela sv. Kateřiny Alexandrijské po červené a modré TZ  

k Rezervaci divokých koní a pakoňú na vyhlídkovou plošinu2 (dalekohled s sebou)  
dále na rozcestí Pod Kateřinou3 a po TZ červené Mordové rokle > Poláckou alejí4 
směrem na Všejany – kamenná zvonice, kostel sv. Jana Křtitele5, Všejanská lípa - 

železniční zastávka.Všejanycíl:  
 

14:40 hod. - 14:51 hod. Nymburk....... 15:06 hod. - 16:00 hod. Masarykovo n. 
16:40 hod, - 16:51 hod. Nymburk........17:06 hod. - 18:00 hod. Masarykovo n. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Délka trasy cca 8,7 km 
 
 

Design ® Jaroslav Bartoš 

Na procházku se těší Radek Zelenka 

 
 
 



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/

