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Pán ať je před vámi, aby vám ukazoval správnou cestu.  

Pán ať je při vás, aby vás mohl vzít do své náruče a chránit vás.  

Pán ať je za vámi, aby vás bránil před záludností zlých lidí. 
 

Pán ať je pod vámi, aby vás zachycoval, když padáte  

a aby vás vysvobozoval z léčky.  

Pán ať je ve vás, aby vás utěšoval, když jste smutní.  

Pán ať je kolem vás, aby vás obhajoval, když na vás útočí. 
 

Pán ať je nad vámi, aby vám žehnal.  

Amen. 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

           2. leden 2021 



 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy on-line 

téma úkolu: „Krize identity (Iz 1–5)“ 

Sobotní škola – třídy 1. a 2.  

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

https://meet.google.com/eqg-jjmi-xvv   vede Jan Kubík 

Dětská sobotní školka – třída A & B 

• https://meet.google.com/kfc-xwrv-zhe 

Mimiškolka  

• https://meet.google.com/iew-mbfw-kjm 

1o:45 hodin 

Bohoslužbu vede Milan Müller 

• Úvod  

• Společná píseň č. 86 „Přijď k nám, ó Duchu“  

• Modlitba  

• Oznámení  

• *Dětský příběh – Soňa Sílová  

• Sbírka pro sbor  

• *Píseň „Přichází den“ - Smíchovský pěvecký sbor  

• Čtení textu Bible – Žalm 77,14-21 – Milan Müller 

• Tichá modlitba   

• Kázání – Soňa Sílová 

Téma: „Šťastnou plavbu v novém roce“ Mk 6,45-52 

• *Chvíle ke ztišení  

• Závěrečná modlitba – Soňa Sílová 

• Společná píseň č. 223 „Spasiteli, Pane můj“  
• Rozloučení – Milan Müller 

• Společná píseň č. 280 „Králi věčný, žehnej nám“ 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

*označené hvězdičkou nemusí v programu být realizováno  
 

https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh
https://meet.google.com/eqg-jjmi-xvv
https://meet.google.com/kfc-xwrv-zhe
https://meet.google.com/iew-mbfw-kjm


Oznámení 
 

-Studium Sobotní školy a Bohoslužby od soboty, 2. 1. 2021,  
budou z usnesení vlády České republiky 

o přijetí krizového opatření 
přenášeny on-line od 930 hod SŠ a 1045 hod bohoslužba 

prostřednictvím www.meet.google.com a www.bohosluzbyonline.cz 
 

SBOR BUDE PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN DO ODVOLÁNÍ! 
 

- Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

- Dnes, 2. 1., kázáním budou sloužit sestra Soňa Sílová. 
 

- Příští sobotu, 9. 1., kázáním z Písma bude sloužit bratr Václav Vondrášek. 
 

-Online modlitební schůzku našeho sboru pokračují ve čtvrtky od 2000 hod. 
https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib 

 

- 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 lednu mysleme na svých 
modlitbách na oddělení našeho sboru: Sobotní škola. 

 

- 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. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 Pravidelná sborová sbírka. 
 

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

 

V období 3 – 9. 1. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Hora Jan (3.1.); Hudová Ilona (4.1.); Macháňová Milada (5.1.);  

Fraj Jakub (7.1.) 
 

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


S B O R   C Í R K V E   A D V E N T I S T Ů   S E D M É H O   D N E 
 

  PRAHA – SMÍCHOV VÁS ZVE 

V SOBOTU 

 
OD 9:30 HODIN 

NA STUDIUM BIBLE – IZAJÁŠ 
 

A 

OD 10:45 HODIN 

NA BOHOSLUŽBU SLOVEM 

S VÁCLAVEM VONDRÁŠKEM  

 
 

www.casdsmichov.cz                  www.bohosluzbyonline.cz 

SBOR BUDE PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN DO ODVOLÁNÍ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.casdsmichov.cz/
http://www.bohosluzbyonline.cz/


 

VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

Blahopřejeme 
 

Manželům  

Lence Grittové  

a  

Michalu Kroftovi  

se dne 27.10.2020  

v Plzni 

narodil prvorozený  

syn Michael. 

  

Milí členové Smíchovské sborové rodiny, 

Situace ve společnosti je, vzhledem k šíření nákazy, jiná, než bychom si přáli. 
Opatření vlády stanovují rámec jednání, dotýkají se nás ve všedním i svátečním čase. 
Počínaje nedělí 27. prosince se omezení opět zpřísňují. 

Rada starších, na základě pověření Výborem sboru (23. prosince 2020) rozhodla, že 
sobota 26. prosince bude poslední sobotou, kdy se můžeme setkat ve společenství 
sboru na Smíchově osobně.  

Od 2. ledna 2021 až do odvolání budou bohoslužby probíhat pouze on-line. 
Program bohoslužby zůstane zachován. Od 9:30 budou připraveny 2 on-line třídy 
sobotní školy a také třídy sobotní školy dětí a mimiškolky. Od 10:45 bude začínat 
přenos bohoslužby s kázáním. 

Podporujme se vzájemně v naději a vytrvalosti, abychom obstáli v této době. 

Ať vás Pán Bůh provází, než se „sejdeme zas“… 
Za VS Praha Smíchov Milan Müller 

 

Vondráškovi smíchovským do nového roku 2021 

Moji milí smíchováci, koncem 18.století řekl Edward Young, anglický farář, básník a 
dramatik že „Údiv je bezděčná chvála.“ Tak Vám ze srdce přeji, abyste v nastávajícím 
roce 2021 viděli vše krásné kolem Vás a nenechali se okrást o umění žasnout… žasnout 
nad úchvatným západem slunce či ranní kapkou rosy, žasnout nad radostí z hlubokých 
pevných vztahů i lidskou dobrotou či pokorou se kterou se setkáte… žasnout při 
přemýšlení o Bohu a jeho stopách v našem životě… pak to bude další dobrý rok našeho 
života…    

Velmi bych si zároveň přál, abychom si v tomto nastávajícím roce byli v naší smíchovské 
rodině církve navzájem oporou…. Navzdory všem okolnostem, které nás jako 
jednotlivce, rodiny, církev i společnost čekají… Kéž prožijeme novou zkušenost opření se 
o našeho úžasného Boha… 

                                                           S modlitbou za nás všechny Vašek Vondrášek s rodinou 



KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 26. kapitola 

AŤ TO ZASE SMRDÍ ČLOVĚČINOU… 

Motto: „Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již 
činíte.“ 1Te 5,11 

Dokázali byste uhodnout, kdo v které pohádce pronesl: „Čichám, čichám člověčinu?“ Já 
myslel, že to byl nějaký pohádkový čertík, ale mýlil jsem se, byl to děd Vševěd a říkal to 
své matce, která ukrývala Plaváčka ve známé pohádce „Tři zlaté vlasy děda Vševěda“. 

Mimoděk jsem si na tuto větu několikrát vzpomenul v poslední sobotu dopoledne před 
týdnem na Smíchově, když jsem zažil pro mě historický okamžik, protože v sále pro 
téměř 700 lidí nás sedělo na začátek sobotní školy 20. Jednou budu svým vnukům 
vyprávět, že jsem to osobně zažil a byl tehdy „u toho…“. 

Když jsem se bezkontaktně vítal s každým příchozím, každého jsem rád viděl, nově jsem 
si uvědomil, že každý si nese svůj kříž, svůj životní příběh, kterým díky své životní 
zkušenosti obohacuje naše společenství. Bratr Daniel Kubečka neměl jednoduchou roli, 
jak vést sobotní školu, ale zhostil se toho na výbornou (nejen barvou své kravaty v mé 
nejoblíbenější barvě). Bylo to vlastně takových malých šest kázání prokládaných čtením 
Písma ze stupínku. Velmi hezky sedla jeho parafráze slov Písma ze Zjevení že „nebude 
moře“ a „nebude Covidu-19“. 

Když padla závěrečná otázka: „Za co jsme každý z nás z minulého roku vděční“ a bratr 
Daniel nás obcházel s bezdrátovým mikrofonem, tak to krásně jako jeden 
z odpovídajících trefil bratr Milan Müller slovy: „Jsem vděčný za vás, co jste dneska tady, 
za toto společenství.“ 

A tak bych si velmi přál, aby příští rok 2021 v našem sboru více „smrděl člověčinou“, 
abychom se co nejdříve mohli osobně potkávat jako za starých dobrých časů. I náš 
Spasitel se stal člověkem s lidskou tváří, protože dobře věděl, že tak moc potřebujeme 
na své cestě víry vidět lidské tváře; tak nás stvořil…  

   S modlitbou za Vás všechny Váš kazatel Vašek Vondrášek 

Pozvánka na Leviticus 

Milé sestry, milí bratři, 

srdečně Vás zvu na pokračování našeho společného studia v novém roce 2021.  
 

Na pravidelných setkáních každou středu od 17 hodin budeme otevírat knihu 

LEVITICUS a přemýšlet o jejím poselství. Poprvé se sejdeme ve středu 6. 1. 2021 

od 17 hodin buď v učebně Smíchovského sboru, Praha 5, Peroutkova 57 nebo 

virtuálně na meet.google.com. Aktuální informace o konání studijní schůzky 

podávám na telefonním čísle 724 130 602. 

Jste srdečně zváni! Soňa Sílová 



Poděkování a přání do nového roku 
 

Milé sestry a bratři, 
jak jsme Vás již dříve informovali, Archa pomoci Praha přechází 
v rámci svého fungování od tohoto nového roku 2021 pod 
Komunitní centrum Petrklíč. Díky tomu se bude naše činnost moci více rozvíjet. Důležité 
je, že tu stále budeme jak pro Vás, členy našeho i dalších pražských sborů, tak i pro lidi 
mimo církevní společenství, kteří se na nás taktéž obracejí. 
 

Rádi bychom Vám mnohokrát poděkovali za dosavadní podporu, zapojení do našich 
aktivit, i finanční dary, které byly po celou dobu fungování pod naším sborem důležité 
pro poskytování pomoci potřebným seniorům a osobám se zdravotním postižením. Za 
Vaše zapojení a podporu v jakékoli formě budeme i nadále moc rádi. 
 

Především Vám však děkujeme za Vaše modlitby za naši činnost. Velmi je přivítáme i 
v tomto novém roce. 
 

Kéž Vás provází Boží požehnání a ochrana. 
Za Archu pomoci Praha 

Jana Perdomo – koordinátorka 
 
 

Dopis sborům 
 

CÍRKEV ADVENTISTŮ 
SEDMÉHO DNE 

 

 

  
Praha, 29. prosince 2020  

 

Milé sestry, bratři, představitelé sborů v Českém sdružení,  
ani konec letošního roku se neobejde bez vládních nařízení týkajících se našeho 
fungování.  
 

Od 27.12. dále:  
• Mezi 5:00-20:59 je dovoleno:  

o Dobrovolnictví, sousedská výpomoc (Usnesení 1375 bod II.3)  
o Individuální duchovní péče a služby (Usnesení 1375 bod II.7.c)  
o Účast na svatbě či pohřbu max. 15 osob (Usnesení 1375 bod II.11)  
o Účast na bohoslužbě v počtu max. 10 % míst k sezení (Usnesení 1375 body IV. 

b) a II.11) s přesně vymezenou možností zpěvu sólisty či skupiny:  
• shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele 

nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více 
účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž 
účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu 
času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální 



rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před 
vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání 
ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k 
hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od 
ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének  

o Ostatní setkání max. 2 osob s výjimkou členů domácnosti (Usnesení 1375 bod 
III.3) 

 

Rok 2020 byl rokem velmi zvláštním. Jako sbory, církev jsme fungovali úplně jinak, než 
jsme doposud byli zvyklí. 

Jsme vděční, za vaši ochotu se sdílet i v tomto čase se svou vírou v Ježíše Krista. 
Jsme vděční za vaši kreativitu v oblasti různých online setkávání. 
Jsme vděční za to, že fungovalo dobrovolnictví, sousedská výpomoc a obyčejná 
starostlivost o druhé. 
Jsme vděční za to, že společně máme naději. Žijme ji a předávejme ji dál. 

 

Vít Vurst, David Čančík, Jiří Komárek 
 

Deset dnů modliteb za vylití Ducha svatého. 
Praha, 17. prosince 2020 

„Toto je slovo Hospodinovo k Zerubábelovi: Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví 
Hospodin zástupů.“ 

Za 4,6 (ČEP) 
Milé sestry, milí bratři a přátelé, 
ve dnech 6. až 16. ledna 2021 pořádá naše církev po celém světě Deset dnů modliteb 
za vylití Ducha svatého. Tématem setkávání v průběhu těchto dnů je „Hledání oživení“. 
 

V rámci modlitebních setkání se nám nabízí příležitost, abychom reagovali na potřeby, 
které máme v rámci sborového společenství. Materiál, který zpracovává témata na 
každý den, případně pokyny pro vedoucí skupinek a další potřebné informace najdete 
zde: http://www.adventorion.cz/ke-stazeni/modlitebni-prednasky-2021 
 

Ježíš nás v této mimořádné době způsobené celosvětovou pandemií povolává nejen k 
modlitbám, ale i k praktické službě lidem kolem nás. Přemýšlejte nad tím, čím můžete 
jako sborové společenství sloužit ostatním. 
 

Závěrečná sobota 16. ledna může být vyjádřením vděčnosti za Boží požehnání, které 
přichází z Boží ruky jako odpověď na Vaše společné modlitby. Věříme, že tyto společné 
chvíle, ať už prostřednictvím online, nebo osobních setkání, pomohou, aby Deset dnů 
modliteb bylo obdobím, které vedlo k prohloubení vztahu s Bohem pro Vaši modlitební 
skupinu či sborovou rodinu. 
 

Peter Čík                Mikuláš Pavlík               Marek Škrla 
                                tajemník                    předseda                    hospodář 
 
 
 
 

http://www.adventorion.cz/ke-stazeni/modlitebni-prednasky-2021


K A Z A T E L N A 
 

STRAŠENÍM KE SPASENÍ? 
Kázání ze soboty 26.12.2020 – br. Radomír Jonczy 

 

Juda 17-23 

Sestry a bratři. Už hodně dávno jsem z kazatelny našich sborů neslyšel libozvučnou bibli 
kralickou, proto bych si text, který zde před chvílí zazněl, dovolil přečíst ještě jednou a 
v kraličtině. 

Ale vy nejmilejší, pamatujte na slova, předpověděná od apoštolů Pána našeho 
Jezukrista. Neboť pověděli vám, že v posledním času budou posměvači, podle svých 
bezbožných žádostí chodící. Toť jsou ti, kteříž se sami odtrhují, hovadní, Ducha Kristova 
nemající. Ale vy nejmilejší, vzdělávajíce se na té nejsvětější víře své, v duchu svatém 
modléce se, Ostříhejte se v lásce Boží, očekávajíce milosrdenství Pána našeho 
Jezukrista k věčnému životu. A nad některými lítost mějte, rozeznání v tom majíce. Jiné 
pak strašením k spasení přivozujte, z ohně je vychvacujíce, v nenávisti majíce i tu skrze 
tělo poskvrněnou sukni.  

Strašením ke spasení?     
„Jiné pak strašením k spasení přivozujte!“ Nespočítal bych, kolik kázání toto dané téma 
jsem z bible Kralické slyšel z kazatelen sborů, ve kterých jsem vyrůstal.  

“Bratři a sestry, vydávejme lidem svědectví. Včas i nevčas. A když na něj nebudou 
reagovat, přitvrďte a těm bezbožným, hovadným posmívačům bez Kristova Ducha, 
nažeňte hrůzu zvěstováním Božích soudů. Řekněte jim, že se na svět valí všemožné 
katastrofy a že přežije jen ten, kdo přijme přítomnou pravdu a stane se členem církve 
ostatků. To by bylo, aby se pod tlakem pudu sebezáchovy už konečně nerozhoupali.“  

Juda s evangelizací strašením nepočítá 
Přiznám se, že mi teprve nedávno při čtení ekumenického překladu došlo, že v listu 
Judově o evangelizaci strašením není ani zmínka. V řeckém originále jsem si pak ověřil 
toto znění: S těmi, kdo pochybují, mějte slitování; zachraňujte je z hořícího ohně. Mějte 
slitování i nad jinými, ale s obezřetností, ať se vám oškliví i jejich plášť poskvrněný 
tělem. 

Přátelé, Juda adresáty svého dopisu nevaruje před bezbožnými ateisty, ale před křesťany 
Kainovského, Kórachovského a Bileámovského typu. Víte, co ti tři měli společného? 
Všichni tři se tvářili zbožně, přitom však propadli duchovní pýše, jejímž prostřednictvím 
vzdorovali vůči samotnému Bohu. Jednoduše řečeno, Juda ve svém listu neřeší, jakým 
způsobem mají křesťané evangelizovat, ale jak se mají bránit vůči pyšným, rádoby 
zbožným pokrytcům.  

Křesťany nabádá, aby ke zmíněným falešným učitelům přistupovali s ohledem na míru 
jejich nakažení. S těmi, kteří ve své zvrácenosti ještě nejsou zatvrzelí, mají mít slitování 
a dělat všechno proto, aby je z ohně jejich nákazy vychvátili. Soucit však mají podle Judy 
mít i s těmi, kteří už své pyšné zvrácenosti úplně propadli. Mají k nim však přistupovat 
ve strachu, tedy s bázní a obezřetností, tedy tak, aby se od nich sami nenakazili. 



V žádném případě se jich však stranit a vyhrožovat jim Božími soudy, ale mají se za ně 
modlit.     

Znamení doby nejsou znameními konce  
Táta pravidelně usínal s tranzistorákem na prsou. Poslouchal totiž rozhlasovou stanici 
Svobodná Evropa a Hlas Ameriky. Nebyl sám. většina Adventistů se tenkrát velmi 
zajímala o dění ve světě. Báli se, aby jim neuniklo nějaké to znamení konce.  

Pokaždé, když se na blízkém východě něco semlelo, jakože o konflikty v těchto končinách 
nikdy nebyla nouze, rostla jejich naděje na to, že už konečně bude konec. Mnozí z nich 
věřili, že se živí dočkají Ježíšova příchodu. Zemřeli a konce se nedočkali. Kde se stala 
chyba?  

Adventistický teolog Jon Poulien v jedné z přednášek modlitebního týdne CASD 2008 
zdůraznil:  
„Při pečlivém čtení Nového zákona zjistíme, že mnohé světové události, které křesťané 
považovali za znamení konce naší země, jsou ve skutečnosti jen znameními doby. Když 
Ježíš hovořil o znameních, neměl na mysli konkrétní události předcházející konec světa, 
ale události charakteristické pro poslední dobu. Učedníci se sice, stejně jako my dnes, 
pídili po znameních konce, on jim však nabídl jen znamení, charakteristiku poslední 
doby: „Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách…, ale to ještě nebude konec.“ 
„Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na 
mnoha místech. Ale to vše bude teprve začátek bolestí.“ (Tolik Jon Palien) 

Mnohé z toho, co Ježíš předpověděl, se v hojné míře začalo naplňovat už v prvním století 
našeho letopočtu. Poslední epocha světových dějin jednoduše začala už Ježíšovým 
vzkříšením. Zatímco Palestinu roku 31 charakterizoval mír, v 60. letech 1. století se tam 
spustil válečný ryk a ze všech stran se šířily zvěsti o válkách. Za císaře Klaudia byl hlad. 
Často tam také docházelo k zemětřesením – v Laodikei roku 60, v Pompejích roku 63, 
v Jeruzalémě v roce 64 a v Římě roku 68. Apoštol Pavel už ve své době prohlásil, že se 
evangelium rozšířilo mezi všemi národy. (Řím 16,26)  

Dodnes obdivuji neochvějnou víru svých otců a závidím jim naději na druhý příchod, 
která formovala jejich životy. Žádné zklamání je nedokázalo odradit od vyhlížení dalších 
znamení konce. Dnes však už vím, že se mýlili. Jon Poulien v již zmíněné přednášce 
napsal:  
„Znamení nebyla Ježíšem dána, aby podporovala spekulace o načasování konce a už 
vůbec ne proto, aby v lidech vyvolávala vlny strachu a napětí. Měla jen připomínat, že 
už od Ježíšova vzkříšení žijeme v poslední době, v poslední epoše světových dějin. 
Nemají nahánět hrůzu, ale pozvedat únavou a vyčerpáním klesající brady.“           

O adventu kážu, ale adventem nestraším 
Víte, někdy mi bývá vytýkáno, že má kázání nejsou dost adventistická, že málo kážu o 
znameních konce, posledních událostech a Jsem možná skeptický k senzacechtivým 
výkladům proroctví některých amerických evangelizátorů, odmítám spekulativní 
konspirační teorie. To však ještě neznamená, že dychtivě nevyhlížím Ježíšův návrat. 



Při své diagnose jsem se musel naučit žít s analgetiky, o to více je však pro mne důležitá 
naděje na novou zem bez smrti, žalu, bolesti a nářku. A netrápí mne jen bolesti vlastní. 
Stále hůř snáším trápení těch, které jako pastor na cestě života doprovázím.  

Po nové zemi však netoužím jen kvůli nesmrtelnosti. V počátcích své kazatelské služby 
jsem si myslel, že při aplikací nových metod kazatelské práce s Boží pomocí proměním 
církev i společnost. Později jsem doufal, že se mi alespoň podaří změnit atmosféru sborů 
mně svěřených. Dnes, když mi dochází, že jsem nedokázal změnit ani sám sebe, volám: 
„Přijď již brzy, Pane Ježíši.“  

Znamení doby znám, ale znamení konce a konspirační teorie s nimi spojované rázně 
odmítám. Vadí mi evangelizace zastrašování a těší mne, že i Ellen Gould White 
v srpnovém vydání časopisu The Advent Review and Sabbath Herold z roku 1881 jasně 
napsala, že „motivace víry daná strachem z hrůz Božího soudu chutná po sobectví“.  

Strašení stresuje, ale nic neřeší 
Dodnes jsem nepochopil, k čemu může být dobrý podrobný jízdní řád posledních 
světových událostí. 

Když jsem před léty onemocněl nevyléčitelnou nemocí zvanou roztroušená skleróza, 
přinesla mi manželka útlou publikaci se základními informacemi o této diagnose. 
Naléhala, abych si vše pozorně přečetl. Ještě dnes cítím hrůzu, která se mne zmocnila ve 
chvíli, když mi začalo docházet, co všechno mne může v budoucnu potkat.  

Krátce na to mne však tady nahoře v bytě, kde jsem jako kazatel smíchovského sboru 
bydlel, navštívil bratr Balcar. S RS žil už několik let. Dobelhal se k nám do prvního patra 
a pravil:  

„Hlavně nepřemýšlej o tom, co bude. Žij současností, vychutnávej každý nový den a 
problémům, které se asi budou stupňovat, se nepoddávej. Příliš se nepozoruj, nelituj a 
makej, dokud to jen trochu půjde. Vyhledej si důvěryhodné lékaře, řiď se jejich radami a 
očekávej na Hospodina.“  

Ta jeho slova mne dodnes drží nad vodou a něco podobného říkám všem, kteří za mnou 
přicházejí s otázkou, jak přežít RS.             

Povzbuzování – nová evangelizační strategie CASD    
Žijeme v náročné době. Epidemie, která nás zachvátila, určitě patří ke znamením doby, 
na které Ježíš už kdysi dávno upozorňoval. Nezneužívejme je však k laciné evangelizaci. 
Nestrašme lidi koncem světa. Nepodílejme se na šíření neověřených konspiračních teorií 
a už vůbec je za každou cenu nepodpírejme výklady biblických proroctví.   

Ve svých kázáních, přednáškách a svědectvích se soustřeďujme na evangelium, 
radostnou zprávu o tom, že se složitá situace, ve které žijeme, Ježíš nevymkla z rukou. 
Připomínejme svým bližním, že si poslední slovo v dějinách lidstva pro sebe vyhradil 
mocný a milující Bůh, který nepřijde, aby se nám hříšníkům pomstil za naše 
nedokonalosti, ale aby nás zachránil.  

Amen 
 
 

 



Kreslené příběhy Starého zákona 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   Pokračování příště 
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