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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

  Dopoledne . 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy on-line 
téma úkolu: „Ježíš jako největší Učitel“ 

Sobotní škola – třídy 1. a 2.  

• https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh  vede Josef Havlíček 

• https://meet.google.com/eqg-jjmi-xvv   vede Soňa Sílová 
Dětská sobotní školka – třída A & B 

• https://meet.google.com/kfc-xwrv-zhe 
Mimi školka začátek od 1000 hod 

• https://meet.google.com/rfv-ahro-gyf 

1o:45 hodin 

Bohoslužbu vede Jaroslav Bartoš 

• Úvod  
• Společná píseň č. 201 „Pře tvář tvoji“  
• Modlitba – Jaroslav Bartoš 
• Oznámení  
• Dětský příběh – Václav Vondrášek 
• Sbírka pro sbor  
• Píseň „Neměnná láska“ - Smíchovský pěvecký sbor  

• Čtení textu Bible – 2. Korintským 4, 1–7 – Jaroslav Bartoš 
• Tichá modlitba   
• Kázání – Václav Vondrášek 

Téma: „Obal prodává, ale vnitřek oživuje“ 

• Chvíle ke ztišení – „Díky za Tvůj kříž“ – křesťanská píseň  
• Závěrečná modlitba – Václav Vondrášek 
• Společná píseň č. 322 „Tak velmi Bůh svět miloval“  
• Rozloučení – Jaroslav Bartoš 
• Společná píseň č. 284 „Kéž nás vede“ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

         31. říjen 2020 

https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh
https://meet.google.com/eqg-jjmi-xvv
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Oznámení 
 

 

-Studium Sobotní školy a Bohoslužby od soboty, 17. 10., budou  

z usnesení vlády České republiky 
ze dne 8. října 2020 č. 996 o přijetí krizového opatření 

přenášeny on-line od 930 hod SŠ a 1045 hod bohoslužba 

prostřednictvím www.bohosluzbyonline.cz 
SBOR BUDE PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN DO ODVOLÁNÍ! 

 

- Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

- Dnes, 31. 10., kázáním z Písma bude sloužit bratr Václav Vondrášek. 
 

- Příští sobotu, 7. 11., z Božího slova budou sloužit bratr Jiří Drejnar. 
 

-Zveme vás k dalšímu pokračování cyklu setkávání „Jsme spolu 2“  
ve středu a pátek od 2000 hod na www.bohosluzbyonline.cz 

 

-Online modlitební schůzku našeho sboru jsou ve čtvrtky od 2100 hod. 
https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib 

 

-Ve čtvrtek, 5. 11., se uskuteční jednání Výboru sboru od 1830 hod. 
 

-V termínu 7. - 14. 11. proběhne Modlitební týden 2020 
(více informací o formě, skupinkách apod. budou včas oznámeny). 

 

- 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 říjnu mysleme na svých 
modlitbách na oddělení našeho sboru: Smíchovský sbor – volby. 

 

- 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. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Účel: sbírka pro sbor 
Bankovní účet: 5053339/0800 
Variabilní symbol: 777 
Částka: dle vašeho uvážení 
Měna: CZK 
Děkujeme za váš dar. 

 

V období 1. – 7. 11. 2020 oslaví narozeniny: 
 

Frajová Heda (1.11.); Ceplová Alena (4.11.);  
Kubík Jan (6.11.); Zelenková Eliška (6.11.) 

 

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

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.bohosluzbyonline.cz/
https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib


VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 18. kapitola 

OHLÉDNUTÍ ZA MODLITEBNÍM SETKÁNÍM 

Jsem vděčný za naše ČTVRTEČNÍ modlitební sborová online setkání, byť je to pro mě 
vždy napjaté očekávání, koho z Vás ten večer na obrazovce potkám… Vždy je tam někdo 
nový, mnohdy tvář, kterou u vidím (díky velkému poštu lidí z našeho sboru) úplně 
poprvé. Podobná setkání děláme také na našem druhém sboru, na Bethany, akorát o 
den dříve, ve středu.  Silným zážitkem pro mě bylo teď naposledy nejen setkání se všemi 
bethanskými, ale zvlášť (protože to bylo poprvé) s milou sestrou Vlastou Koudelovou, 
když nám zpaměti zarecitovala dva žalmy. Je až neuvěřitelné, kolik žalmů je schopná 
zarecitovat „z voleje“ nazpaměť… Uvědomil jsem si opět, jako už tolikrát, jakou sílu má 
Boží slovo, když je čteme jako prožité vyznání, když je recitujeme s láskou – a máme k 
tomu navíc dar, jako milá sestra Vlasta.  

Je mi jasné, že pro mnohé z Vás není vůbec jednoduché být v karanténě, nevidět se, 
neprožívat osobní setkání, kdy se můžeme na sebe „naživo“ usmát, stisknout si ruku, 
obejmout se… Navíc k tomu mohou přicházet problémy a starosti ekonomického, 
hospodářského a kdo ví ještě jakého rázu…  Učíme se každý z nás, tam kde jsme a kde 
máme své „místo od Pána“ žít „z víry“ (2 Kor. 5,7.). Vždyť otec nás všech věřících 
Abraham prožíval kdysi něco podobného – sice ne v karanténě jako my, ale v mnohem 
složitější osobní situaci – viz Gn. 16,6. – kdy prostě Bohu „uvěřil“. A k podobně křesťansky 
zralému životnímu postoji jsme zváni nově každý z nás, tam kde jsme – a PRÁVĚ TAM 
kde jsme. Protože právě v situacích, kdy to není v životě jednoduché jako v době 
karantény, máme nejlepší příležitost k tomu naučit se, co to je „žít z víry“. A z vlastní 
zkušenosti mohu potvrdit, jak moc se to každému z nás později v životě hodí – mně na 
prvním místě. 

Tak v tom společně. S modlitbou Váš kazatel Vašek Vondrášek 

Oddílová činnost během nouzového stavu 

Vážení a milí rodiče, děti a přátelé našeho oddílu, 
 

chtěli bychom Vás informovat ohledně činnosti našeho oddílu v době nouzového 
stavu. Rozhodli jsme se našim členům zprostředkovat alespoň takto na dálku náš 
pathfinderský program a věříme, že i přes případné nedokonalosti oceníte tuto naši 
snahu. 
 

Družina Kolibříků bude mít od nás připravené krátké video s různými aktivitami od 
vedoucích a promluvu od Josífka. Na videu nyní pracujeme a zašleme Vám ho v úterý 
tak, abyste si ho mohli pustit v době schůzky (nebo i v jiný čas, jak Vám to bude 
vyhovovat). 
 

Družina Penguins Seniors bude mít v úterý v čase schůzky on-line schůzku přes 
Google Meets. Odkaz Vám včas zašleme a bude Vás čekat nějaká aktivita na celoroční 
téma udržitelného rozvoje, různé hry a promluva od Josífka. 
 



Všem přihlášeným na naše schůzky dojde v úterý na mail příslušný odkaz. Pokud 
jste se nepřihlásili na naše schůzky, můžete se přihlásit dodatečně na mailu 
jakub.fraj@pathfinder.cz. 

 

Poslední informací jsou připravené termíny letních aktivit našeho oddílu: 
• 11. - 18. 7. 2021 - Tábor ZS – mladší děti 
• 18. - 25. 7. 2021 - Tábor ZS Speciál – starší děti 
•   9. - 13. 8. 2021 - Příměstský tábor – mladší děti 
• 15. - 22. 8. 2021 - Camporee ČSU (Maďarsko) starší děti 

Těšíme se na viděnou a přejeme pevné zdraví! 
S pozdravem Jakub Fraj 
vedoucí oddílu Penguins 

Novinky z Archy pomoci Praha 

Rok 2021 čekají Archu pomoci Praha změny, které přinesou nové 
možnosti a také rozvoj naší činnosti. Výbor sboru a následně i 
členské shromáždění odsouhlasilo od nového roku přechod Archy 
pomoci Praha pod vedení Komunitního centra Petrklíč. Tento 
přechod nezmění napojení na náš sbor a Archa pomoci Praha bude 

i nadále nedílnou součástí aktivit směřujících ke členům našeho sboru i mimo něj. Naše 
pomoc bude stále prioritně zaměřena na členy smíchovského sboru a rovněž budou 
zástupci našeho sboru dohlížet na činnost Archy pomoci Praha.  
 

K dosud zajišťovaným činnostem pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
přibydou i další aktivity, které jim nabídnou nové možnosti pomoci.  
 

Stávající činnosti, které budou rozšířeny: 
1) pomoc při řešení sociálně-zdravotních záležitostí 
2) dobrovolnické návštěvy v domácnostech 
3) výlety a společné pobyty. 
 

Díky přechodu pod Komunitní centrum Petrklíč a jeho větším možnostem při získávání 
grantů a dotací na činnost nabídnou aktivity Archy pomoci Praha širší rozsah naší pomoci 
a zároveň budou směřovat mezi větší počet osob než doposud. Na základě obdržené 
akreditace pro dobrovolnický program od Ministerstva vnitra chceme rozšířit pravidelné 
setkávání seniorů či osob se zdravotním postižením s dobrovolníky na více 
dobrovolnických dvojic. Plánujeme také uskutečnit další výlety pro seniory a nově také 
společné pobyty v přírodě. 
 

Nově připravujeme: 
1) on-line poradnu – na webovém portále najdou senioři, osoby se zdravotním 

postižením i pečující osoby informace týkající se sociální problematiky a budou zde 
mít možnost klást též své dotazy. 

2) semináře a setkání pro pečující osoby – podpůrně vzdělávací setkávání pro 
neformální pečující, na kterém se dozví informace související s péčí o seniory či 
dlouhodobě nemocné a budou mít možnost se zde i navzájem sdílet. 

 



V rámci činnosti Archy pomoci Praha chceme do budoucna také více podpořit 
neformální pečující, kteří se často dlouhodobě starají o své blízké potýkající se s různými 
zdravotními problémy. I starajícím se osobám mnohdy chybí důležité informace spojené 
s péčí o své blízké. Již v minulých letech jsme zodpověděli mnoho dotazů pečujících a 
nasměrovali je k potřebným službám, pomůckám atd. Pomoc těmto osobám hrála 
důležitou roli při následné péči o seniory a osoby se zdravotním postižením.  
 

Těšíme se na změny, které nás čekají v r. 2021 a věříme, že budeme moci s Boží pomocí 
v rámci zázemí Komunitního centra Petrklíč pomáhat ve větším rozsahu než doposud. 
 

Budeme velmi rádi, pokud budete mít na svých modlitbách i nadále činnost Archy 
pomoci Praha. 

Za Archu pomoci Praha 
Jana Perdomo, koordinátorka 

JE JEŽÍŠ JEN HISTORICKOU POSTAVOU, NEBO NĚČÍM VÍC? 

Charles T. Everson 

V naší generaci žije jen málo takových, kteří popírají, že by Ježíš byl historickou 

postavou. Jen zřídka lidé odmítají jako fakt to, že se narodil a žil život jako jeden z lidí. 

Mnohem větší počet však zastává názor, že Ježíš byl moudrým člověkem, ale nikoli 

Bohem. 

O apoštolu Pavlovi, který byl Ježíšovým současníkem, se říká, že měl filozofickou mysl 

Platóna a literární talent Shakespesra. Pavel nezkoumal Ježíšovu postavu z historického 

hlediska po mnoha staletích, kdy, již byl Ježíš zahalen do mytického a heroického hávu. 

Promýšlel Ježíšův život v době, kdy křesťanství bylo ještě v plenkách. V jeho době stále 

ještě žili lidé, kteří Ježíše dobře znali. Pro apoštola Pavla bylo jedním z hlavních důkazů 

pro víru v Ježíše Krista jako v božského Syna Božího jeho zmrtvýchvstání. 

Jeho vzkříšení 

Na události vzkříšení spočívá nejvýznamnější argument podporující jeho božství. Pokud 

z toho muže z Nazareta nezbylo nic víc než pár rozkládajících se kostí v zapomenutém 

syrském hrobě, k jaké budoucí naději se můžeme vztahovat? 

Pavel v Bibli uvádí, že po svém vzkříšení se Ježíš setkal v jedné chvíli s více než 500 

lidmi. V době, kdy se z Pavla stal jeden z vůdčích apoštolů rané církve, byla většina z 

nich ještě stále naživu. Pavlova osobní jistota ohledně Ježíšova vzkříšení byla postavena 

právě na jejich osobním svědectví. 

Bylo by dosti obtížné najít starověkou historickou událost, která by byla jednohlasně 

dosvědčena pěti sty lidmi. Vzkříšení Ježíše Krista se tak stává nejdoloženějším dějinným 

faktem v historii. 

Byl víc než jen člověk? 

Pavel vnímal Ježíše jako vysoký horský štít, jehož sněhem pokrytý vrchol zasahuje nad 

mraky. Ostatní lidé jsou ve srovnání s ním jen jako tráva na jeho úpatí. Kdyby byl Ježíš 

pouze člověkem, nebylo by možné vysvětlit jeho vliv na lidské dějiny. Vše v jeho životě 

naznačuje, že byl samotným Bohem. 



Narodil se ve stáji a byl uložen do jesliček. Přesto se v den Vánoc kolem jeho jesliček 

shromáždí celý svět a v úžasu naslouchá andělské písni, která zvěstuje pokoj lidem dobré 

vůle. Tu noc je svět plný laskavosti a lidé jsou si blíž. Ze zšeřelé betlémské stáje vychází 

světlo, které činí lidská srdce vřelejšími a inspiruje k těm nejvznešenějším skutkům. 

Různé organizace pomáhají hladovým a chudým. Lidé bez domova nacházejí přístřeší. 

Chladní a sobečtí lidé se stávají laskavými a domovy plné zoufalství znovu proniká světlo 

naděje. Jak by někdo mohl vysvětlit obrovský vliv, jaký má Ježíš na srdce lidí, pokud by 

nebyl ochoten uznat, že byl více než člověk? 

O Ježíšově životě v Nazaretu máme jen velmi kusé informace. Víme, že do svých 

třicátých narozenin pracoval jako obyčejný tesař. Zemřel, když mu bylo 33 a půl. 

Pouhých tři a půl roku prožil mimo anonymitu malé tesařské dílny. Zmíněnou dobu 

putoval po prašných cestách Palestiny, která byla tehdy v područí římské říše. Nikdy 

nenapsal knihu, nikdy necestoval do jiné země. Nikdy nezastával žádný veřejný úřad ani 

jinou významnou pozici. Nebyl předsedou vlády, ba ani starostou malého města. Nakonec 

zemřel ukřižován jako zločinec. U kříže ho oplakávalo pouze pár rybářů a několik 

prostých žen. A přesto je jeho jméno váženější než jméno kohokoli jiného a je výjimečnou 

postavou lidských dějin. 

Každé zapsání letopočtu na dopis nebo do deníku je připomínkou toho, kolik let uběhlo 

od Ježíšova narození. V dějinách se všechny události odehrály buď před Kristem, nebo 

po Kristu. On dělí dějiny na dvě části a vše se točí kolem něj. Jak by to bylo možné 

vysvětlit, kdyby byl Ježíš Kristus pouhým člověkem? 

Jeho veřejná služba trvala pouze tři a půl roku. Přesto oněch tři a půl roku otřáslo 

světovými říšemi a změnilo běh dějin. Zamyslete se nad posledními třemi a půl roky 

vašeho života. Jistě uběhly velmi rychle a vliv, který jste během nich měli na své okolí, 

potažmo celý svět, byl zanedbatelný. A přesto krátké roky jeho aktivního života měly 

větší vliv na obnovu lidstva než všechny diskuze filozofů a výzvy moralistů dohromady. 

Co to přinese nám? 

Ježíš je nejdůležitější osobou lidských dějin. Žádné jiné jméno nepomáhá tolika lidem v 

klidu opouštět tento svět. Díky němu se chvíle smrti prozáří světlem a barvami 

zapadajícího slunce. Napoleon Bonaparte řekl: „Přes propast osmnácti století Ježíš 

ovlivňuje lidská srdce … Navzdory času a prostoru se nitro člověka se všemi jeho 

schopnostmi a silou stává součástí Ježíšova království. Všichni, kdo ho opravdově milují, 

prožívají onu nepochopitelnou nadpřirozenou lásku k Ježíši. Je to něco nevysvětlitelného. 

Kristus je mimo dosah tvořivé síly člověka. Toto zažehnutí božské lásky neokáže uhasit 

ani nekonečná řeka času. Nic nedokáže omezit jeho moc. Mnohokrát jsem o Kristu 

přemýšlel. Mám za to, že právě toto je nejsilnějším důkazem božství Ježíše Krista.“ 

Veškerá sláva, která obklopuje Ježíšovo jméno, je úžasná, ale pokud Kristus nevstoupí 

do našeho srdce, je nám k ničemu. Teprve když přijmeme Ježíše za osobního Spasitele, 

získáme klid v duši, radost a naději na život, který překračuje obrysy našeho pozemského 

života. 

 
 
 

 



K A Z A T E L N A 
 

KDO JE BLÁZEN?  
Kázání ze soboty 24.10.2020 – br. Martin Pavlík  

 

Milé sestry a bratři v Kristu,  

s dnešním textem ke kázání mám jeden problém. Řekl bych, že zatímco v některých 
jiných Ježíšových podobenstvích se dokážeme zorientovat a najít celkem rychle, v 
tom dnešním je to mnohem složitější. Jednak je o bohatém člověku a nikdo z nás se 
za bohatého nepovažuje; ten bohatý je samotným Bohem nakonec nazván bláznem, 
což je na Bibli hodně drsné a za blázna se taky nikdo z nás nepovažuje; a nakonec 
vůbec ty kulisy a zemědělský jazyk, který je nám hodně vzdálený… A tak když čteme 
tento příběh dnes, můžeme mít právem dojem, že to k nám Čechům v dnešní době 
nemluví. Sám pro sebe jsem však v tomto podobenství objevil tři myšlenky, u kterých 
jsem si řekl, že se týkají i mě a chtěl bych se o ně s vámi podělit.  

Samotný děj příběhu je jednoduchý, ale po přečtení vlastně není úplně jasné, proč je 
zrovna tento člověk nazván bláznem. Říct o někom, že je blázen, je docela drsné, 
natož v Bibli a navíc, když to člověku řekne v tomto případě sám Bůh. Proč je bláznem 
nazván někdo, kdo jedná prozíravě, docela rozumně a jedná tak, jak bychom se 
nejspíš zachovali i my? Víme, že evangelium je na bohaté lidi hodně přísné. Zaznívají v 
něm totiž i výroky typu: „blahoslavení chudí“ nebo „snáz projde velbloud uchem 
jehly, než bohatý do nebeského království“. Což je pro nás těžká hrozba, protože ve 
srovnání se zbytkem světa jsme dnes v naší zemi bohatí skoro všichni. To, že šlo o 
bohatého člověka, ale rozhodně není důvodem, proč ho odsoudit. To, že má bohatou 
úrodu, taky není nic špatného. Hojná úroda je v Bibli často znakem Božího požehnání, 
v našem případě možná boháčovy píle. A taky otázka, kam s tou úrodou, je velmi 
logická. Nikde nečteme o tom, že by někomu ublížil, že by ostatní okrádal nebo šidil. 
Nikde nečteme, že by nějak hrubě porušoval přikázání. Naopak, zdá se, že je člověk 
prozíravý, pilný, schopný a úspěšný – má všechny vlastnosti, které uznává dnešní 
doba. A kdybychom si spočítali, kolik hodin a čemu věnujeme svůj čas, možná bychom 
došli k tomu, že o to samé usilujeme my sami. Nezůstává sedět, chce to někam 
dotáhnout. On sám neudělá nic špatně – aspoň to tak vypadá. A přesto mu Bůh říká 
blázne. Komu tedy Bůh říká blázne?  

Samotné označení „blázne“ je závažné, i když nám to tak nemusí znít. Vzpomeňme 
na Ježíšovo kázání na hoře, kde u Matouše v 6. kapitole říká, že kdo snižuje víru svého 
bratra, bude vydán radě, a kdo by řekl svému bratru „blázne“, propadne ohnivému 
peklu. V tomto Ježíšově pojetí je nadávka „ty blázne“ pokládána možná za těžší 
provinění než zabití. Takto tvrdá slova musí v našem příběhu prostě varovat před 
něčím vážným.  

Náš životní styl je s tím boháčovým podobný podle mě ve dvou ohledech:  

Za prvé, ani my velmi nepočítáme s koncem, nepřemýšlíme o něm a velmi lehce 
dokážeme zapomenout na to, že „mnoho let“ není samozřejmost. Představa, že jsem 
za vodou, nás zbavuje strachů o budoucnost. Co víc si přát, než být zajištěn na mnoho 



let. Sami někdy propadáme tomu, když věříme, že náš život něco stoprocentně zajistí. 
A boháč v příběhu vlastně uvěřil úplně stejně – představě o zajištěné budoucnosti. 
Nepočítá s tím, že by nežil. Nepočítá s možnou krátkostí života. A nepočítá s tím, že 
by do toho všeho mohlo něco zasáhnout.  

Za druhé, jde o to, jak snadno přesvědčí sám sebe… Jak se neradí, jak mluví sám se 
sebou, což se exemplárně projevuje v těch jeho dialozích sám se sebou. Několikrát se 
tam opakuje: říkal si…, pak si řekl…, a pak si řekl: řeknu si…  

Je tady několikanásobná přímá řeč, a přitom pořád nemluví nikdo jiný než on, sám se 
sebou, sám o sobě.  

I když jsme možná ještě před chvílí nevěřili, že se tento příběh může nějak týkat i 
dnešní doby, vidíme, že je aktuální možná až moc. Nejspíš také začínáme rozumět i 
tomu, co je z Božího pohledu bláznivé. A Ježíš tento svůj příběh zakončí slovy: „Tak  
je to s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před Bohem.“ Hromadit si 
poklady, tomu rozumíme, být bohatý také, ale před Bohem – co to znamená? 
Odpověď na otázku, kdo je tedy bohatý před Bohem, a ne blázen, nacházíme právě v 
životním příběhu toho, kdo vypráví naše dnešní podobenství. Ani Ježíš, podobně jako 
boháč, nemá před sebou dlouhý život. Ježíšovi zbývá snad jen pár měsíců. A podobně 
jako v dnešním podobenství promluvil Bůh do života boháče, promluvil i do toho 
Ježíšova. Všimněte si ale, že podobenství, které Ježíš vypráví, je přesným opakem 
jeho hodnot a životního stylu.  

Vnitřní odpověď boháče je stále velmi moderní: postavit větší a trochu si užít. V tom 
je přece smysl života, jinak by po takovém životě netoužila většina planety. Boháčův 
styl života je z našeho pohledu velmi pochopitelný, ten Ježíšův vnímáme spíš jako 
extrémní, možná i bláznivý. Boháč myslí na svoji budoucnost, Ježíš se majetku zřekl a 
všechno vsadil na království Boží a na Boha, kterého zná jako Otce. Boháč je ve svých 
plánech prozíravý, Ježíš se vydal na pouť, na níž (jak říká) „nemá, kam by hlavu složil“. 
Boháčův životní styl lze považovat za úspěšný, Ježíšův příběh byl z pohledu jeho 
současníků velmi neúspěšný. Zdá se, že končí selháním, opuštěním a nakonec smrtí. 
Z vnějšího pohledu nedošlo k žádnému okázalému projevu Boží moci a při sledování 
finále Ježíšova příběhu už mnozí v jeho době odešli s tím, že byl popraven a skončilo 
to fiaskem.  

Dnešní podobenství ale odhaluje jinou perspektivu, jiný pohled na život. Člověk, který  
si v posledních chvílích plánuje skvělou a zajištěnou budoucnost, ji nemusí mít, a Ježíš, 
který se své budoucnosti vzdává, jí získává. Úspěšné je najednou neúspěšné a 
rozumné se stává bláznivým. Křesťanství je plné podobných paradoxů a příběhy jako 
ten dnešní nám je připomínají.  

Sestry a bratři, pokusím se v závěru shrnout 3 myšlenky, které si na základě dnešního 
čtení odnáším a považuju za klíčové.  

1) Dnešní příběh říká, že nejvíc záleží na tom, kdo náš život a naše životní úspěchy 
hodnotí. Jestli se něčeho bojíme, tak neúspěchu. Největší tabu naší generace už 
dávno není sex, ale neúspěch. A dnešní příběh říká: víte, na čem záleží nejvíc? Na tom, 



kdo vaše životní úspěchy hodnotí. Protože před Bohem může být i neúspěšný život – 
jako ten Ježíšův a lidí, kteří se rozhodli ho následovat – jednou oceněn jako bohatý.  

2) Je důležité, komu klademe otázky a od koho očekáváme odpovědi. A jestli jsme to 
my sami, stejně jako v případě dnešního boháče z příběhu, něco je špatně. Problém 
nebyl, že byl bohatý, ani že měl hodně úrody, ale v tom, že si sám kladl otázky a sám 
si na ně odpovídal. Ježíš se i v nejtěžších chvílích svého života modlil, ptal svého Otce 
a spoléhal na jeho odpovědi.  

3) To, co po nás zůstane, nespočívá v tom, co jsme nashromáždili, ale v tom, co jsme 
rozdali. I v tomto je pro nás vzorem Kristus, který se s námi nakonec podělil i o svůj 
život.  

V Ježíšově příběhu vidíme příklad někoho, kdo nám lidem ukázal, co znamená být 
bohatý před Bohem. A naše jediná naděje je v tom, že se pokusíme být bohatí stejně.  

Amen 
 

Dopis sborům 
 

CÍRKEV ADVENTISTŮ 
SEDMÉHO DNE 

 

 

 

Praha, 29. října 2020 
 

Milé sestry, milí bratři, členové sborů v Českém sdružení, 
 

Jsem i v tomto čase vděčni za to, že se díky vám život církve nezastavil. Naše společenství 
stále fungují, sice jinak, než jsme zvyklí, ale přesto můžeme i v tomto čase naplňovat 
poslání, které na této zemi máme. Využívejme naplno online setkávání především 
v rámci našich společenství. 

V týdnu od 7. 11. začíná modlitební týden (informace k tomu ještě dostanete), ale 
přemýšlejme už teď nad tím, jak tuto příležitost jako společenství, sbory i jednotlivci 
využijeme. 

Věříme tomu, že nás v tomto čase vede Bůh, modlíme se společně s vámi za to, abychom 
i v této době nesli naději, víru a lásku. 

Vít Vurst, David Čančík, Jiří Komárek 
 

 Oběžník k Modlitebnímu týdnu 2020  
V Praze 29. října 2020  

„Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, 
abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v 
tomto věku a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho 
Spasitele Ježíše Krista.“ (Tt 2,11–13)  



Milé sestry, milí bratři a přátelé,  

věrnost v křesťanském životním stylu – to je název přednášek týdne modliteb. Během 
tohoto týdne se budeme zabývat několika důležitými tématy. Začneme Biblí, která tvoří 
základ životního stylu křesťana. Podíváme se na to, jak hodnoty Božího království formují 
život křesťana. Budeme se také zabývat vztahem křesťanského životního stylu a 
sdělovacích prostředků. Dalším tématem je životní styl křesťana a sexualita. Tento 
mimořádný týden zakončíme článkem: „Život v době konce: křesťanův životní styl a 
události posledních dnů“.  

Modlitební týden bude probíhat od 7. do 14. listopadu. V přednáškách se nezapomíná 
ani na naše děti. V druhé polovině materiálu najdete příběhy, které připravilo oddělení 
dětí naší církve.  

Přednášky jsou ke stažení na: http://www.adventorion.cz/ke-stazeni/modlitebni-
prednasky-2020  

(Advent č. 9/2020).  

V sobotu 14. listopadu se bude konat sbírka pro celosvětové misijní projekty Generální 
konference.  

Přejeme Vám všem požehnání ze studia Božího slova navzdory období, které v důsledku 
pandemie prožíváme. 
 

 Článek ke sbírce Modlitebního týdne 2020  

„Oběť vděčnosti“ k oslavě Boží  

Modlitební týden je pro církev adventistů po celém světě výjimečnou chvílí odevzdání. 
V tomto týdnu můžeme určitým způsobem zakoušet to, co Izraelité prožívali v Den 
smíření. V závěru tohoto svatého a nejslavnostnějšího dne ze všech izraelských svátků 
Boží lid dostal ujištění, že jejich hříchy byly odpuštěny a že Bůh bude v novém začátku 
opět poskytovat svou milost. V Bibli je mnoho pasáží, které hovoří o vážnosti tohoto 
svátku. Pro tentokrát se podíváme do Žalmu 50. V tomto žalmu jsou lidé předvoláni k 
předběžnému soudu, ale ne aby byli zavrženi, nýbrž aby byli pozváni k morálnímu a 
duchovnímu obživení jejich uctívání Boha. Stále se vykonávaly obřady a přinášely se 
oběti, přesto je Bůh zklamaný, že ztratily svůj význam. „Mnozí se dívali na oběti stejně 
jako pohané. Mysleli si, že svými dary mohou Boha sami usmířit. Bůh jim však chtěl 
ukázat, že to on jim z lásky dává dar, kterým je se sebou smiřuje.“ (Touha věků, str. 66)  

Obraz Boží povahy a charakteru byl poničen a pohnutky jejich uctívání už nebyly čisté. 
Můžeme mít pocit, že jsme od těchto chyb v našem teologickém chápání uchráněni, 
protože obětní systém byl na kříži Kristovou obětí zrušen. Neměli bychom ale zapomínat, 
že princip oběti je základem skutečného křesťanství a důkazem, že Boží milost působí v 
našem životě. (Ř 12,1) Skutečné uctívání má oběť přímo ve svém středu. Bez oběti není 
uctívání.  

Co vlastně Bůh od svého lidu chce? Odpověď je přímo uprostřed tohoto žalmu: „Přinášej 
Bohu oběť vděčnosti, své sliby plň před Nejvyšším. Volej mě v den svého soužení, 
vysvobodím tě a ty mě oslavíš!“ (Ž 50,14.15)  



Bůh od nás tedy očekává tři věci, které jsou vyjádřeny třemi hesly: vděčnost, věrnost a 
důvěra, že odpovídá na naše modlitby.  

Chválení Boha je přirozené, když vidíme, kým skutečně je, co udělal, dělá, a ještě pro nás 
udělá. Vděčnost však není jen o slovech, je mnohem hlubší, je to opravdu oběť. V 
dávných dobách bylo úkolem „oběti vděčnosti“ vyjádřit úplnou závislost na Bohu a jeho 
milosti. Podstata oběti byla vyjádřena právě pokorou a závislostí uctívajícího, uznáním, 
že vše pochází od Boha a on sám si nezaslouží vůbec nic. Je opravdu potřeba, abychom 
vnesli do našeho myšlení a vztahu s Bohem řád, když vyjadřujeme vděčnost skrze naši 
oběť, a dokonce skrze náš dar, který chceme v tomto Modlitebním týdnu Bohu přinést.  

Bůh je ten, kdo k nám promlouvá: „mně patří svět i všechno v něm“ (v. 12). Co můžeme 
nabídnout někomu, kdo má absolutně všechno? Můžeme mu nabídnout lásku, 
poslušnost a vděčnost. On není ten, kdo potřebujeme naši oběť, ale jsme to my, kdo 
potřebuje hmatatelným způsobem vyjádřit, dokonce i obětováním, naši vděčnost za to 
všechno, co nám skrze svého Syna dal.  

Když se ohlédneme na to, co se letošní rok stalo, asi budete souhlasit, že kromě jiného, 
koronakrize se všemi svými dopady přinesla do našeho života mnoho překážek. Ještě 
dnes nás spousta zakouší důsledky této pandemie. Stále je to však doba, kdy můžeme 
přemítat a ptát se, za co můžeme být vděčni. Žalmista nás vyzývá: „Přinášej Bohu oběť 
vděčnosti, své sliby plň před Nejvyšším.“ Připomínáním si a sdílením toho, jak nám 
každému Bůh v tomto roce požehnal, nás vede k opravdovému uctívání živého Boha, 
kterému sloužíme.  

Sbírka modlitebního týdne je jedním z pilířů fungování církevní celosvětové misie. Kvůli 
téměř globálnímu uzavření většiny našich sborů se také za poslední měsíce výrazně 
snížily příjmy ze sbírek sobotní školy. Potýkáme se tedy se skutečně velkou potřebou 
finančních prostředků, abychom mohli financovat misijní snahy, které jsme započali. V 
Žalmu 50,15 nás Bůh vyzývá: „Volej mě v den svého soužení“ a slibuje „vysvobodím tě a 
ty mě oslavíš!“  

Kéž Bůh požehná vaše odevzdání skrze sbírku!  
Ioan Campian Tatar  

Vedoucí oddělení správcovství, publikací & ducha prorockého  
Interevropská divize při Církvi adventistů sedmého dne 

 
 

 
 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 26. října 2020 č. 1102  
o přijetí krizového opatření 

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 
5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro 
území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu 



koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve 
smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé 
krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 
písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.  
 

Vláda s účinností ode dne 28. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 
23:59 hod.  
 

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 
04:59 hod. s výjimkou:  
1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k 

výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele a zpět do místa 
bydliště,  

2. výkonu povolání,  
3. výkonu činností sloužících k zajištění  

a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,  
b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,  
c) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,  
d) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,  

4. neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z 
důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,  

5. venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,  
 

II. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 
20:59 hod. s výjimkou:  

1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k 
výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,  

2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,  
3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup 

potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a 
jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb 
osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání 
nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání 
odpadu,  

4. cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu 3 pro jinou osobu 
(např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),  

5. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění 
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární 
péče,  

6. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění 
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,  

7. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění  

a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,  



b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně 
dobrovolnické činnosti,  

c) individuální duchovní péče a služby,  
d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,  
e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,  
f) veterinární péče,  

8. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam,  
9. cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,  
10. cest za účelem vycestování z České republiky,  
11. účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova,  
12. cest zpět do místa svého bydliště;  

III. nařizuje  
1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a 

pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodech I a II,  
2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,  
3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou  

- členů domácnosti,  
- zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,  
- osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,  
- osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je 

tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, 
- dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských 

zařízeních, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 
metry, pokud to je možné,  

4. zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem 
k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště;  

IV. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu 
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že shromáždění se může účastnit 
celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při 
zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý 
účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání 
šíření kapének; 
V. doporučuje  
1. zaměstnavatelům a) podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a 

obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě, b) omezit výkon prací, které 
nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,  

2. zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup 
nejméně 2 metry (např. při nákupu),  

3. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,  
4. osobám zajišťujícím služby podle bodu I/7 omezit přímý kontakt se zákazníky;  

 

VI. určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemio-
logické podmínky pro hromadné akce, jinak zakázané podle tohoto krizového opatření, 



při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných v důležitém státním zájmu 
konat;  
 

VII. zrušuje usnesení vlády ze dne 21. října 2020 č. 1078, vyhlášené pod č. 424/2020 
Sb.  
 

Provedou:  
členové vlády,  
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů  
Na vědomí:  
hejtmani,  
primátor hlavního města Prahy,  
primátoři, starostové  

Ing. Andrej Babiš, v. r.  
předseda vlády 
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