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 ročník 20/číslo 1035 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy on-line 
téma úkolu: „Církev – Boží škola růstu a poznání“ 

Sobotní škola – třídy 1. a 2.  

• https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh  vede Marek Trněný 

• https://meet.google.com/eqg-jjmi-xvv    vede Josef Havlíček 
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 Marek Balcar 

• Úvod  

• Společná píseň č. 23 „Znějte zvony“  
• Modlitba – Marek Balcar 
• Oznámení  
• Dětský příběh – Petra Bulejčíková 
• Sbírka pro sbor  
• Píseň „Přijď Duchu Boží k nám“ - Smíchovský pěvecký sbor  

• Čtení textu Bible – Žalm 137,1-6 – Marek Balcar 

• Tichá modlitba   
• Kázání – Vítězslav Vurst 

Téma: „Postavil mne na nohy“ 

• Chvíle ke ztišení – „In the Sweet By and By“ - Derrol Sawyer 
• Závěrečná modlitba – Vítězslav Vurst 
• Společná píseň č. 95 „Bůh slíbil své požehnání“ 
• Rozloučení – Marek Balcar 
• Společná píseň č. 281 „Buď mocný Bože, s námi“ 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 
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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, 28. 11., kázáním z Písma bude sloužit bratr Vítězslav Vurst. 
 

- Příští sobotu, 5. 12., z Božího slova budou sloužit sestra Soňa Sílová. 
 

-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 se konají ve čtvrtky od 2000 hod. 
https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib 

 

- Od neděle 15. 11. do neděle 29. 11. připravili TOMíci výlet „per partes“ 
Křížová cesta – Petřín k příležitosti Modlitebního týdne. 

(více informací dále ve Zpravodaji nebo u předsedy TOMíků 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 listopadu mysleme na svých 
modlitbách na oddělení našeho sboru: Diakonie – služba nemocným. 

 

- 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 29. 11. – 5. 12. 2020 oslaví narozeniny: 
 

Matoušková Eva (2.12.); Bartošová Martina (3.12.); Drbohlav Martin (5.12.)  
 

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

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 21. kapitola 

NECH SE VTÁHNOUT…  

Pomalu budeme vstupovat do prosincového adventního času, který je jiné roky 

vyzdobený mnoha předvánočními aktivitami, akcemi a koncerty. Za týden měl být 

avizovaný Vánoční koncert našeho sboru, který se minulý rok velmi, velmi vyvedl a na 

který jsme mnozí dlouho s vděčností vzpomínali. Letos je to jinak a my se Soňou máme 

připravenou takovou malou náplast na 18.prosince na vánoční JSME SPOLU – nechte se 

překvapit… 

Je před námi všemi určitě zvláštní předvánoční doba plná otazníků, naštěstí Pán Bůh 

zůstává stále stejným. Nedávno jsem někde četl hezký citát od neznámého autora: 

„NENECH LIDI, ABY TĚ VTÁHLI DO SVÉ BOUŘE – RADĚJI JE VTÁHNI DO SVÉHO KLIDU“. 

Bouře kolem nás vždycky byly a budou… Někdy se mohou z různých důvodů bouře 

dostat i v našich rodin, do našeho sborového společenství… Sami víte, jak málo – jak 

malá jiskra někdy stačí. Jakým požehnáním je v tuto chvíli kdokoliv, kdo do situace 

vstoupí a skrze něho Pán Bůh přinese pokoj a dobrou vůli. To je zároveň to nejlepší, co 

můžeme udělat pro naše okolí do všech předvánočních příprav, které nás čekají…. To je 

zároveň to nejlepší, co můžeme udělat pro naše okolí do všech předvánočních příprav, 

které nás čekají…. 

Velmi přeji našim rodinám a našemu sboru, aby si k POKOJNÉ MISI mohl použít každého 

z Vás, kteří čtete tyto řádky – kéž bych to byl v prvé řadě v mé rodině i v našem sboru 

já… 

    S přáním pokoje váš kazatel Vašek Vondrášek 
 

Pečeme pro zdravotníky a pečovatele o seniory –  

Jak jsme organizovali 
pečení pro zdravotníky  
a pečovatele o seniory  

Jak již určitě víte, zorganizoval náš oddíl Penguins 
minulou neděli pečení dobrot pro zdravotníky ve 
vybraných odděleních nemocnic, na kterých je 
pečováno o pacienty s COVID a pečovatele vybraného 
domu pro seniory. Cílem této akce bylo poděkovat 
dotyčným zdravotníkům i pečovatelům za jejich 
náročnou a obětavou práci.  

Začalo to tím, že se tento můj nápad zalíbil našim 
vedoucích, rádcům a některých starších dětem. Poté 
přišla skvělá odezva od mnohých rodičů našich 
oddílových dětí (a to nejen z našeho sboru). Ale 



nemohu zapomenout ani na řadu dříve narozených z našeho sboru, kteří se též zapojili. 
Je skvělé, že náš sbor umí takto držet pohromadě. ☺   

O akci projevila ale taky zájem třídní učitelka naší Julinky 
ze ZŠ Mohylová na Stodůlkách, která o tomto hned 
informovala všechny rodiče této třídy. Díky zapojení jedné 
z maminek této třídy tak nakonec tato akce získala ještě 
širší rozměr, než jaký jsme původně předpokládali.  

Jako člověku pracujícího s dětmi mě pak moc potěšilo, že 
se do akce zapojily skutečně i sami děti. Svědčí o tom i 
mnohé z fotek, které nám někteří ze zapojených poslali. 
Všechny fotky z přípravy i realizace akce bychom Vám rádi 

promítli během online rodinné bohoslužby, která by měla proběhnout již příští sobotu.   

Jsem každopádně moc potěšen, že se nám 
nakonec podařilo nashromáždit celkem 25 
„sladkých“ balíčků, resp. spíše různě 
velkých krabic, přenosek či tašek. To vše 
nakonec doputovalo, jak jsem již avizoval, 
jednak zdravotníkům na oddělení KARIM 
Všeobecné fakultní nemocnice, kde jsou 
léčeni pacienti s nejtěžším průběhem 
COVID a dále na příslušná oddělení 
nemocnic v Hořovicích a Ústí n. Labem. 
Kromě zmiňovaných nemocnic byly 
balíčky předány též pečovatelům 
v domově pro seniory SeneCura Klamovka, kde měli v posledních týdnech celé jedno 
patro seniorů nemocných na COVID a péče o ně tak probíhala ve ztížených podmínkách.  

Jak už jsem již též avizoval, určitou zajímavostí celé akce bylo, že svoz a rozvod balíčků 
proběhl s vyžitím elektromobilu zapůjčeného pro tuto příležitost od společnosti PRE a.s. 
Tím jsme v průběhu celé neděle najezdili celkem 235 km, což znamená úsporu nějakých 
15 litrů pohonných hmot. Jsem osobně moc rád, že se mi tímto podařilo skloubit 
dobrovolnickou práci v Klubu Pathfinder s mojí profesí na Ministerstvu dopravy, kde se, 
jak většina z Vás patrně ví, věnuji mj. právě problematice elektromobility. 



A jaká byla odezva těch, kdo zmiňované balíčky dostali? „My zdravotníci děkujeme všem, 
kteří s láskou pekli a mysleli na nemocné a na ty, kteří se o ně starají. Aktivita je o to 
vzácnější, protože při tzv. druhé vlně již není mnoho těch, kteří by byli ochotni 
zdravotníkům takto mile poděkovat,“ říká nemocniční kap  lan Zbyšek Jonczy působící 
v Hořovicích a Ústí n. Labem.  

     Za oddíl Penguins Honza Bezděkovský  
 

Praktická a pastorační pomoc pro seniory  
v souvislosti s epidemií koronaviru 
  

Milí senioři, rádi bychom Vám nabídli pomoc v této náročné 
situaci v souvislosti s epidemií koronaviru a vyhlášenými 

opatřeními.  
 

Potřebujete-li zajistit nákupy, dojít do lékárny, vyřídit záležitosti na úřadech, 
nebo pomoci s dalšími záležitostmi, můžete se obrátit na Archu pomoci Praha. 
Rádi Vám s potřebným pomůžeme. Díky spolupráci s dobrovolnickým centrem 
ADRA Praha Vám pomůžeme také zajistit pomoc s nákupy ze strany dobrovolníků.  
 

V případě potřeby praktické pomoci nás kontaktujte na tel. č.: 737 385 530 nebo 
mailem: archapomoci@seznam.cz  
  
Nabízíme Vám také oporu našich kazatelů Soni Sílové a Václava Vondráška. 
Chcete-li využít jejich pastorační podpory, kontaktujte je telefonicky nebo e-mailem:  
 

Soňa Sílová – 724 130 602, sona.silova@seznam.cz   
Václav Vondrášek – 775 080 809, vv@quick.cz   
 
Pokud byste byli rádi za modlitební podporu, dejte vědět na kterékoli z uvedených 
čísel Archy pomoci Praha nebo našich kazatelů. 

 

Přejeme Vám Boží ochranu, pevné zdraví a mnoho sil v této náročné situaci.  
 

Za Archu pomoci Praha Jana Perdomo, koordinátorka 
 

 Pokračuje.   
– ČTVRTEČNÍ MODLITEBNÍ SETKÁNÍ POZOR – 

UŽ OD 20.HOD. 

Naši milí smíchovští, chceme pokračovat v našich on – line 

MODLITEBNÍCH SETKÁNÍCH 

– sejdeme se tedy opět ve čtvrtek 3.12. – ale POZOR – 

O HODINU DŘÍVE, tzn. už od 20.hod. 

Odkaz platí stále stejný: https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib 

Nikoho nenutíme, ale na všechny, kteří se touží společně modlit se těšíme 😊. 

Přejeme Vám všem osobní jistotu, že jste v rukách Nejvyššího  
– v dobrém i ve zlém…  – srdečně Vaši kazatelé Soňa a Vašek. 

mailto:archapomoci@seznam.cz
mailto:sona.silova@seznam.cz
mailto:vv@quick.cz
https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib


TOM „per partes“  
15. – 29. 11. 2020 (a<) “Křížová cesta – Petřín” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Další důkaz: 
dovětek "Jak funguje vztah po 30 letech? 
No přece ještě lépe !!!"  

Honza a Zuzka 

Další důkaz: 
Pozdrav z výletu TOM (Petřín). Mezi 
větvemi je Standa Mašek. Ušli jsme 7 km.   

František Kafka a Standa Mašek 



Dětská školka A a B online 
 

V průběhu jarní karantény jsme se začali s třídami A a B scházet na dětskou školku 
online a na podzim jsme na tuto dobrou praxi navázali. Setkáváme se v obvyklém čase 
od 9:30 do 10:15 v počtu 5 rodin a během podzimních 6 setkání jsme s dětmi prošli 
misijní cesty apoštola Pavla. Společně s ním jsme zažili dobrodružství na 
rozbouřeném moři, vytvořili si hady, kteří nám však (stejně jako Pavlovi) neublížili a 
dozvěděli jsme se o jeho pevné víře a odhodlání pro zvěstování dobré zprávy o Pánu 
Ježíši. Jsme rádi, že se i přes překážky můžeme takto s dětmi i celými rodinami 
setkávat a také máme pevnou víru, že se snad brzy zase setkáme ve sboru osobně. 
Všechny Vás moc zdravíme! 

Rodiny dětí ze tříd A a B 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Vánoce v rozšířené realitě, realitě lepšího světa   
 

Víte, jak obdarovat své blízké a udělat přitom 
trojitou radost?  

Letos jsme na www.ADRAdarek.cz připravili 

dárky, které pomáhají lidem v nouzi. Díky 
našim certifikátům můžete věno-
vat kozu rodině v Mali, chudým dětem opatřit 
školní pomůcky nebo třeba usnadnit přístup k 
vodě těm, kteří pro ni jinak musí chodit dlouhé 
kilometry. Dárek tak potěší obdarovaného, 
Vás samotné, ale i ty, které svým nákupem 
podpoříte. 

Obdarovaný může dostat dárcovský certifikát, 
do kterého lze vepsat věnování, nebo přání. 

Vy si můžete užít zábavu díky 
rozšířené realitě, ve které můžete 
svůj vybraný dárek vidět jako živý ve 
vašem prostředí – po stole se Vám 
může procházet koza, v obýváku na 
zemi můžete vidět studnu plnící se 
vodou, nebo se u Vás objeví školák 
píšící na tabuli, kterému svým 
příspěvkem umožníte vzdělání. 

 

A třetí radost? Tu pošleme do 
Etiopie, Sýrie, či Mali, kde si budou 
moci rodiny dovolit o trochu lepší 
životní podmínky.  

 

Budeme rádi, když na náš 
nový web zavítáte a pro-
hlédnete si, co všechno jsme 
pro vás letos připravili.  

Opravdu je z čeho vybírat! 

http://www.adradarek.cz/
https://darek.adra.cz/produkt/koza/
https://darek.adra.cz/produkt/mesicni-podpora-skolaka/
https://darek.adra.cz/produkt/prispevek-na-vyhloubeni-1-m-studny/
https://darek.adra.cz/produkt/prispevek-na-vyhloubeni-1-m-studny/
https://darek.adra.cz/aplikace/


Dopis sborům 
 

CÍRKEV ADVENTISTŮ 
SEDMÉHO DNE 

 

 

 
Praha, 26. listopad 2020 

 

Milé sestry, bratři, představitelé sborů, kazatelé, 
 

Od pondělí 23.11. platí následující opatření: 

• Bohoslužby je možné konat v počtu do 20 osob, přičemž účastníci 
dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti, 
a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce (viz Usnesení vlády č. 1200, 
bod IV.b). 
o Platí povinnost nosit roušky  

(viz mimořádné opatření MZ ČR MZDR 15757/2020-40/MIN/KAN) 
o Platí omezení zpěvu v uzavřeném prostoru na maximálně 5 osob  

(viz Usnesení vlády č. 1201 bod I.4.b) 

• Svatby a pohřby jsou povoleny do maximálního počtu 20 osob  
(viz Usnesení vlády č. 1200, bod II.11) 

• Platí výjimka pro „individuální duchovní péče a služby“ 
 (viz Usnesení vlády č. 1200 bod II.7c) 

• Pro jednání výborů a jiná setkání, než bohoslužby platí omezení na 6 osob 
 (viz Usnesení vlády č. 1200 bod II.3) 

  

Podle posledního vyjádření ministra zdravotnictví je pravděpodobné, že od pondělí 
30.11. bychom se mohli v systému PES posunout ke stupni 3: bohoslužby do 30 osob (o 
rozestupech zatím přesnější informace nemáme) ostatní setkání do 10 osob vevnitř a 50 
osob venku. Vláda by o tom měla jednat na mimořádném jednání v neděli 29.11. 
 

Současná vláda díky komunikaci se zástupci církví (ERC) akceptovala skutečnost, že 
duchovní péče je zvlášť v této době důležitá a že bohoslužby jsou nezbytnou součástí 
života. Proto je umožněna individuální duchovní péče. Proto jsou v usnesení vlády 
rozdílné počty pro bohoslužby (20 osob) a ostatní veřejné aktivity (6 osob). Lidem, kteří 
nejsou náboženství nakloněni, to může být trnem v oku. Proto apelujeme na dodržování 
všech opatření, abychom nepoškozovali dobré jméno křesťanů a nezpůsobovali tak 
eskalaci negativních postojů vůči církvi. 

Modlíme se za moudrost a Boží vedení pro vás a vaše sbory. Naším přáním je, abychom 
svým životem i aktivitami našich sborů šířili atmosféru pokoje a oslavovali Hospodina. 
S přáním Božího požehnání 
 

Vít Vurst, David Čančík, Jiří Komárek 

 



 

K A Z A T E L N A 
 

SOUNÁLEŽITOST A SOUCIT  
JSOU ZNAKEM ČLOVĚKA Z JINÉHO SVĚTA 
Kázání ze soboty 31.10.2020 Praha Krč – br. Josef Dvořák 

 

                                                                                               F. M. Dostojevskij (1821–1881) 
 

Váženi mi, sestry a bratři, milí mládežníci 

Jak dnes mluvit o nebojácné odvaze a pokoji, přitom nevyznívat lacině a nepatřičně? 
Cestu nám prošlapal Fjodor Michajlovič Dostojevskij. 

Dostojevského román Bratři Karamazovi (1880) je jedním z opravdových klenotů 
světové literatury. Četbu a vnímání tohoto románu umocní důležitá znalost. Je 
inspirován scénami z kláštera Optiny Pustyně, kam poprvé zavítal roku 1878. 
Dokonce rozsáhlé pasáže doslovně opíše z klášterních spisů.1 Proč do kláštera 
Dostojevskij přišel? Na naléhání své ženy zde hledal duchovní útěchu ve stavu 
hlubokého zármutku. A to po smrti milovaného syna Aljoši, jenž zemřel na 
zděděnou nemoc po otci, na epilepsii. 

Román Bratři Karamazovi je inspirován i scénami z vlastního života a zrcadlí 
Dostojevského hluboký zápas víry s rozumem: Jak může člověk věřit v Boha, 
když svět, který stvořil, je plný utrpení? V soudobém tisku četl Dostojevskij 
historky o krutostech páchaných na nej bezmocnějších – na dětech. „Jeden z těchto 
pravdivých příběhů se s rozhovorem o Bohu objevil i v samotném románu. 
Pojednával o jakémsi generálovi, po jehož honicím psovi hodil na jeho statku 
nevolnický chlapec kámen a poranil ho.“2 Co nechal generál s chlapcem udělat, není 
třeba dopovědět.3 O příhodě se zmiňuje Ivan, jeden ze tří Karamazových bratrů, 
racionální filozof, aby vysvětlil svému mladšímu bratru a klášternímu novici 
Aljošovi, proč nemůže uvěřit v Boží existenci, když dopouští utrpení nevinných dětí: 
„(…) Neříkám, Aljošo, že nevěřím v boha, jenom mu s veškerou úctou vracím 
vstupenku.“4  

Dostojevskij pocházel podle vlastních slov „ze zbožné ruské rodiny, kde jsme znali 
evangelium snad už od kolébky“.5 Není divu, že vedl strastiplný boj o svou víru, jeho 
romány se dají interpretovat jako otevřený zápas mezi rozumem a vírou. Na 
Ivanovy námitky vůči Bohu, který „nechává“ trpět malé děti (jenže, co my o tom 

 
1 FIGES Orlando: Natašin tanec – Kulturní historie Ruska. Praha – Plzeň: BETA – Dobrovský a Ševčík, 2005, 

s. 285–286. 
2 Tamtéž, s. 288. 
3 Ivan mluví o Turkovi a kojenci v rukou chvějící se matky. Jiný příběh se týká Richarda, jenž byl jakožto 

nemanželské šestileté dítě dán švýcarským pastevcům; ti s ním zachází jako s věcí, a nakonec ho společnost 

pošle „k Pánu!“ Vypráví také o pětileté dívence, kterou matka i otec nenávidí. Tito dva lidé – vysoce 

postavení, vážení, vzdělaní a vychovaní – pětiletou dívenku bili, kopali do ní, v mrazu ji zavírali na celou 

noc na záchod… Jedinou formou volání o pomoc byly dětské modlitbičky k „pánbíčkovi“, jenž vše 

dopustil a dle Ivana nezasáhl. DOSTOJEVSKIJ F. Michajlovič. Bratři Karamazovi – Díl II. Praha: Rodinná 
knihovna Henning Franzen, 1928, s. 45–52.  
4 DOSTOJEVSKIJ F. Michajlovič. Bratři Karamazovi – Díl II, s. 54–56. 
5 FIGES Orlando: Natašin tanec – Kulturní historie Ruska, s. 288. 



víme?), neexistuje žádná logická odpověď. Dostojevskij ten problém řeší skokem 
víry: „kdyby mi někdo dokázal, že se Kristus nachází mimo pravdu, a kdyby se 
skutečně ukázalo, že se pravda nachází mimo Krista, pak dám přednost Kristu“6, 
napsal v roce 1854. A skokem víry řeší také svou ochotu věřit v člověka – v jeho 
možnou změnu, proměnu (viz román Zločin a trest 1866). A zřejmě na základě 
zkušenosti pobytu v kriminálu (kam se v roce 1849 do roku 1854 dostal za to, že 
předčítal dopis zakázaného Bělinského Gogolovi) definuje člověka „jako bytost, 
která si zvykne na všechno“.7 Proto je třeba si připomínat, že: lidská bolest, ani 
lidská krutost a zloba nás nesmí otupit!  

Od prostého lidu Dostojevskij naslouchal víře jako těžišti života, víře, která dává 
sílu žít dál a snášet utrpení. V sibiřském vězení se poprvé dostal blízko k prostému 
ruskému lidu.8 Dostojevskij kdysi řekl: „Bojím se jen jednoho: nebýt hoden svého 
utrpení.“9 Také v odvaze žen, které své muže dobrovolně následovali na Sibiř (např. 
Volkonského žena Marija), čerpá „duchovní schopnost trpět“. Právě z tohoto 
důvodu prý cítili vesničané onu přirozenou něhu vůči slabým a chudým, dokonce i 
ke zločincům, a na jejich cestě na Sibiř jim podstrkovali jídlo a šaty. Podobné 
slitování vysvětloval Dostojevskij tím, že vesničané mají „křesťanský pocit 
společné viny a odpovědnosti vůči svým bližním“.10 Toto je centrem Bratrů 
Karamazových, v nichž Dostojevskij líčí zřejmě vlastní „osvícení“ (monolog 
odsouzeného Dmitrije Karamazova odsouzeného k vyhnanství na Sibiři): „…mám 
hrůzu teď z jiné věci: abych neztratil nově narozeného člověka! ... jsme vinni 
všichni za všechny. Za všechna děťátka, protože jsou zde malé děti i veliké děti. 
Všichni jsou děťátka. … Přijímám!“11 

V atmosféře Dostojevského křesťanského soucitu a s vědomou sounáležitostí 
s vinou i trápením druhých nalistujeme biblickou knihu Job. Job je muž „bezvadný“ 
(ČEP „bezúhonný“), „rovný, správný“ (ČEP „přímý“), „bojící se Boha“, který „se 
vyhýbá zlu“ a je velký člověk“, „předčí všechny syny dávnověku“. (Job 1,1.3.8; 2,3.) 
Job byl otcem deseti dětí. V jejich životě počítal s hříchem (šlápnutími vedle, 
minutími se cíli, zlomenými vztahy) a s „žehnáním“ (dobrořečením) v jejich 
srdcích Bohu (ale dle výkladové poznámky zlehčujícím způsobem). Náš překlad 
uvádí, že si Job říkával: „Možná, že moji synové zhřešili a zlořečili v srdci Boha.“ 
(Job 1,5) Ale ještě více počítá s Božím odpuštěním v životě svých dětí, proto za 
ně každý den jejich života obětoval obřadem celopalu. Co udělal tak zlého, že 
v důsledku toho jeho děti zemřeli? Čím si tu tragédii přivodil?  

Job prožije smrt deseti dětí, přesto „neuhne“, „nesloží se“. (Job 2,3) Píše se o něm: 
ejn kamohú vaárec – „nic jako on na zemi“ – je služebník nesrovnatelný. (Job 1,8; 
2,3) Snad jen se dvěma dalšími spravedlivými lze porovnat, tj. cadikem je vedle Joba 
také Noe a Daniel. (Ez 14,14) Co udělal tak zlého, že v důsledku toho jeho děti 
zemřely? Čím si tu tragédii přivodil? Job a celá ta kniha tvrdí: nic jsem neudělal 

 
6 Tamtéž, s. 292. 
7 FRANKL V. Emanuel. A přesto říci životu ano. Psycholog prožívá koncentrační tábor. Kostelní Vydří: KN, 
2006, s. 28; nebo Frankl, V. Emanuel: Psychoterapie pro laiky. Brno: Cesta, 1998, str. 33. 
8 FIGES Orlando: Natašin tanec – Kulturní historie Ruska, s. 293. 
9 FRANKL V. Emanuel. A přesto říci životu ano, s. 78. 
10 FIGES Orlando: Natašin tanec – Kulturní historie Ruska, s. 294. 
11 DOSTOJEVSKIJ F. Michajlovič. Bratři Karamazovi – Díl III. Praha: Rodinná knihovna Henning Franzen, 

1928, s. 279 a 312–313. 



tak hrozného, aby kvůli tomu moje děti zemřeli. Může Bůh člověku křivdit? (Nejprve 
si odpovězte, prosím, pro sebe.) Job se doprošuje soucitu: „Uznejte přece, že mi Bůh 
křivdí… Smilujte se, smilujte se nade mnou, přátelé moji, neboť se mě dotkla 
ruka Boží. Proč mě pronásledujete jako Bůh, a nemůžete se nasytit mého masa?“ 
(Job 19,6.21.22) A Bůh Hospodin všem, kteří to Jobovi vyvrací (Elífazovi, Bildadovi, 
Sófarovi – i těm dnešním), říká, že Jobova slova o Hospodinovi jsou „správná“, 
„pravdivá“, lze na nich stavět, lze se o jeho slova opřít jako o pilíř. (Job 42,7.8.9) Ba 
dokonce se Hospodin ztotožňuje s Jobem: „… tvář jeho nesu“.12 (Doslovněji Job 
42,9.) Přítel má příteli v nouzi stát po boku!  

Připomíná to Ježíše. Když se ho zeptali: „Rabi, kdo se prohřešil (šlápl vedle, minul 
se cíli), že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?“ Odpověděl: 
„Nezhřešil (nešlápl vedle, neminul se cíli) ani on, ani jeho rodiče.“ Jako by řekl: 
„To je špatně položená otázka!“ (Jan 9,2–3) Ježíš se podle evangelií nezajímá o 
povedenost života či morálku, nýbrž jde mu o empatii a terapii – o soucitné 
napomáhání k hojení, uzdravení. Ostatně slovo spása znamená také uzdravit či 
zahojit. Ježíš totiž vysvětluje: „Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče; je slepý, aby se na 
něm zjevily skutky Boží.“ (Jan 9,3) Mezi světem, který je, a světem, který má být, 
můžeme přitakat Ježíšovu po-volání: „Staň se ty tím skutkem Božím.“  

A nyní snaha o aktualizaci: posmívat se vědě, že je tváří v tvář dané situaci v naší 
zemi bezmocná je hloupé.13 Poukazovat na lidi a smát se jim, když propadají strachu, 
protože postrádají zakotvení víry, je ubohé. Evangelijní – kristovská (křesťanská) 
zvěst k situacím osobního lidského i společenského neštěstí praví: Ty buď skutkem 
Božím.    

Ježíš také říká poté, co vylíčí trable, které učedníky čekají (Jan 16), následující: „Toto 
vše jsem vám řekl, abyste ve mně našli pokoj. Na světe máte trápení, ale 
povzbuzuji /vás/ k odvaze – já jsem přemohl svět.“ (Jan 16,33) Sloveso tharsein – 
„mít odvahu“, „povzbuzovat k odvaze“ – nevyjadřuje jednání. Vyjadřuje pocit, 
rozpoložení, emoci: „buď klidný/á“, „buď dobré mysli“, „neznepokojuj se“, „měj 
odvahu“, přeneseně snad: „doufej“, „nepozbývej naději“.14 Tímto můžeme 
prosvěcovat tu naši krásnou, tuze nemocnou českou zemi, obavy a starosti 
v rodinách, rodičů i dětí, prarodičů i těch vážně nemocných…  

Amen 
Pokojný vstup i pobyt v Chrámu v čase, sílu shůry Vám přeji. 
 

MODLITBA: „… ani virus, ani jiná nemoc, ani nuda, ani samota, ani karanténa, ani 
zkrácená pracovní doba, ani hrozící dluhy, ani škola z domova, ani chybějící toaletní 
papír, ani osobní či společenské krize, ani strach, pochybnosti, dokonce ani strach 
nás nemohou odloučit od lásky a blízkosti Boží, která je v Kristu Pánu. (Parafráze Ř 
8,38–39 od A. Weisse.)  

 
12 Srov. BENEŠ Jiří. Tvář Boha. Bůh v knize Jób aneb nad Kubáčovým zprubováním víry. In BENEŠ Jiří (ed.) 

Otevřené dveře, Brno 2010, s. 286–287. 
13 Již od března si říkáme, ve znamení, čeho bude rok 2020. Toho času procházíme druhou vlnou pandemie. 

Děti nechodí do školy, nemohou na kroužky ani za babičkou a dědou, od 21. hodiny platí zákaz vycházení 

s výjimkami… 
14 LEPAŘ František. Nehomérovský slovník řeckočeský. (Reprint z r. 1892.) Praha: Petr Rezek, 2008. 

GRUNDMANN Walter. Tharreó. In Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, vol. III., ed. G. Kittel, 

G. Friedrich et al. Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz: Verlag von W. Kohlhammer, 1933–1979, s. 25–27. 



 



 



  

 

Modlitba starého muže 
 

Pane, ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu  
a jednoho dne budu starý. 

Chraň mne před domněnkou, že musím při každé příležitosti  
a ke každému tématu něco říci. 

Zbav mne velké náruživosti chtít dávat do pořádku  
záležitosti druhých. 

Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochotný pomáhat,  
ale abych přitom nešťoural a neporučníkoval. 

Zdá se mi, že je škoda z přemíry moudrosti nerozdávat  
– ale ty, Pane, víš, že bych si rád udržel pár svých přátel. 

Nauč mne, abych dovedl mlčky snášet své nemoci a obtíže.  
Přibývá jich a chuť hovořit o nich roste rok od roku. 

Netroufám si prosit, abys mi dal dar s radostí poslouchat druhé,  
když líčí své nemoci, ale nauč mě trpělivě je snášet. 

Také se neodvažuji prosit o lepší paměť – ale jen  
o trochu větší skromnost a menší jistotu, když se má paměť  

neshoduje s jejich pamětí. 
Nauč mě té obdivuhodné moudrosti umět se mýlit. 

Drž mě, abych byl, jak jen možno, laskavý. Starý morous  
je korunní dílo ďáblovo. 

Nauč mě u jiných odhalovat nečekané schopnosti a dej mi  
krásný dar, abych se také o nich dovedl zmínit. 

Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechci si stěžovat, ale tobě,  
Pane, to říkám – bojím se stáří. Je mi tak, jako bych se musel  

rozloučit, nemohu zastavit čas. Pociťuji, jak den ze dne  
ztrácím sílu a přicházím o bývalou krásu. 

Byl jsem pyšný na to, že se stále ještě mohu měřit s mladými.  
Teď cítím a uznávám, že již toho nejsem schopen.  

Byl bych směšný, kdybych se o to pokoušel. 
Ale ty, Pane, říkáš: „Kdo věří ve mne, tomu narostou  

křídla jako orlovi.“ 
Dej mému srdci sílu, abych život přijal tak, jak jej ty řídíš.  

Ne mrzoutsky, ne lítostivě se skleslou náladou, ne jako odcházející,  
ale jako vděčný a připravený ke všemu, k čemu mě ty ještě povoláš. 

A k tomu mi dej všechnu sílu srdce. 
Amen. 

Sv. František Saleský 



 



 

 
 

www.zivotazdravi.cz                Praha Smíchov 
                              

 
 

 
Zázvor – zázrak přírody 

 

Milí přátelé, 
Pro případné zájemce výběr podložených informací (viz přehled vědeckých článků u každého 

z krátkých videí) o prospěšných účincích užívání zázvoru: 

1. Mletý zázvor byl podroben testu na schopnost pomáhat s hubnutím a nealkoholovým 
ztučněním jater.  
https://faktaozdravi.cz/priznive-ucinky-zazvoru-na-obezitu-a-ztucneni-jater/  

2. Existuje nejméně 8 randomizovaných, dvojitě zaslepených a placebem kontrolovaných studií 
zázvoru proti bolestem. 
https://faktaozdravi.cz/suseny-mlety-zazvor-na-snizeni-bolesti-svalu/  

3. Mletý zázvor a zázvorový čaj vědci podrobili testu na schopnost upracovat krevní cukr. 
https://faktaozdravi.cz/je-zazvor-prospesnym-doplnkem-diabeticke-stravy/  

4. Mletý sušený zázvor může být velmi účinným, levným a lehce použitelným i bezpečným 
prostředkem k léčbě nevolnosti, migrény, nadměrného krvácení a bolestech při menstruaci. 
Funguje také při bolestech břicha způsobených syndromem dráždivého tračníku? 
https://faktaozdravi.cz/zazvor-proti-nevolnosti-menstruacnim-krecim-a-syndromu-
drazdiveho-tracniku/  

5. Čtvrtina až polovina čajové lžičky sušeného zázvoru denně může ulevit od bolesti stejně jako 
ibuprofen. Navíc nepřináší riziko poškození střevní výstelky. 
https://faktaozdravi.cz/zazvor-proti-osteoartroze/  

6. Jedna osmina čajové lžičky mletého zázvoru funguje proti migréně stejně jako lék na bolesti 
hlavy zvaný Sumatriptan (Imitrex), navíc bez nežádoucích vedlejších účinků. 
https://faktaozdravi.cz/zazvor-proti-migrenam/ 

7. Osmina čajové lžičky mletého zázvoru byla otestována proti menstruačním bolestem a 
srovnána s účinností nejčastěji užívaného léku. 
https://faktaozdravi.cz/jak-zazvor-pomaha-proti-menstruacnim-bolestem/  

Děkuji za pozornost a přeji vám pevné zdraví, 
Robert ŽIŽKA 

 zizka@pramenyzdravi.cz . 
 www.pramenyzdravi.cz, https://faktaozdravi.cz .  
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       Turistický oddíl Malvazinky TOM 

Covidový MT 2020  

výlet  TOMu (per partes)   

15.–29.11.2020(a<) 
“Křížová cesta – Petřín” 

 

 (prosíme, dodržujte nařízení vlády pro bezpečí své i vašeho okolí) 
 

 

Trasa: 
Náměstí Kinských, Letohrádek Kinských, Kostel sv. Michala, Morový sloup, 

Lachtan, Salla terena. Hladová zeď, K. H. Mácha, J. Vrchlický, Vojířova štola, 
 Křížová cesta, Boží hrob, Růžový sad, Květnice, Hladová zeď (horní bastion),  

Náměstí Kinských. Celkem 4,9 km, převýšení 201 m.  
 

Krátká varianta: Koleje Strahov, Růžový sad, Květnice, Křížová cesta, Boží hrob,  
Růžový sad, Koleje Strahov. Celkem 2 km, převýšení cca 40 m. 

 

Foto je důkazem absolvování výletu. Fotky pošlete na e-mail: polyconsulting@volny.cz 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Délka trasy cca 4,9 km nebo 2 km 

 

Za tým TOMíků: Radek Zelenka, Jaroslav Bartoš a Milan Müller 
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 
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