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 ročník 21/číslo 1042 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy on-line 
téma úkolu: „Když se ti hroutí svět (Iz 7)“ 

Sobotní škola – třídy 1. a 2.  

• https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh  vede Anna Boušková 
https://meet.google.com/eqg-jjmi-xvv   vede Luděk Bouška 

Dětská sobotní školka – třída A & B 

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

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

1o:45 hodin 

Bohoslužbu vede Marek Balcar 

• Úvod  
• Společná píseň č. 149 „Ztiš srdce mé“  
• Modlitba  
• Oznámení  
• Dětský příběh – Luděk Bouška 
• Sbírka pro sbor  
• Píseň „Irská modlitba“ - Smíchovský pěvecký sbor  

• Čtení textu Bible – Přísloví 3,5-7,13,14,17 (SNC) – Marek Balcar 
• Tichá modlitba   
• Kázání – Jiří Drejnar 

Téma: „Neboj se nevěřících, ale těch, co nepřemýšlejí!“ 

• Chvíle ke ztišení – hudební přednes – Dana Nowaková 
• Závěrečná modlitba – Jiří Drejnar 
• Společná píseň č. 236 „V kříži vírou zakotvují“  
• Rozloučení – Marek Balcar 
• Společná píseň č. 284 „Kéž nás vede“ 

 

  

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

         16. leden 2021 

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


Oznámení 
 

-Studium Sobotní školy a Bohoslužby od soboty, 2. 1. 2021,  
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, 16. 1., kázáním budou sloužit bratr Jiří Drejnar.  
 

- Příští sobotu, 23. 1., kázáním z Písma bude sloužit bratr Václav Vondrášek. 
 

- Studujeme se Soňou – knihu LEVITICUS – každou středu od 1700 hod 
(více informací dále ve Zpravodaji nebo na telefonním čísle 724 130 602) 

 

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

 

-Výlet TOMů v lednu tentokrát trochu jinak „Z vlastní vůle“ 
(více informací dále ve Zpravodaji) 

 

- 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 17 – 23. 1. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Mervartová Hana (17.1.); Müller Milan (18.1.); Havel Jan (18.1.);  
Fetecau David (20.1.); Brabec Karel (22.1.);  

Vondrášková Radka (22.1.); Janušková Martina (23.1.) 
 

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 – 28. kapitola 

SPOLEČNĚ NA LODI S LÁSKOU K MOŘI… 

„Ti, kteří se vydávají na lodích na moře, kdo konají dílo na nesmírných vodách, spatřili 
Hospodinovy skutky, jeho divy na hlubině.“ Ž 107,23.24 
 

Předpokládám, že znáte knihu Citadela od Antoine de Saint-Exupéryho, ze které bych 
rád citoval jeden úryvek: „Jedna jediná je cesta lodi plující vpřed, mnozí však na ní 
spolupracují. Vnuknu-li svým lidem lásku k moři, každý z nich, veden svým srdcem, začne 
kamsi tíhnout. Nepotrvá dlouho a spatříš je, jak se postupně rozrůzní podle svých 
tisícerých jednotlivých vlastností. Jeden bude tkát plachty, druhý se rozmáchne sekyrou 
a porazí v lese strom. Další bude kout hřebíky a najdou se i takoví, kteří budou pozorovat 
hvězdy, aby se naučili loď řídit...“ 

Každý z vás, kdo čte tyto řádky, má něco společného s naší lodí, která se nazývá 
„smíchovský sbor“, a pro mě osobně je velkou radostí, že jsem s Vámi na palubě. Věřím, 
že to, co nás všechny spojuje, je „láska k moři“, a proto jsme na palubě… Snad nikdo 
z nás není jako pouhý „platící“ cestující, ale každý má nějakou roli – někdo je kapitán, 
někdo 1. důstojník, jiný je lodník, kormidelník, navigátor, lodní lékař, strojník, lodní 
švadlena na zašívání plachet, někdo lodní uklízečka či plavčík. Každý má svůj úkol, a tak 
je to dobře – kdo nemá úkol, který je „na lodi“ jeho, stává se přirozeně znuděným 
pirátem, který rozkládá posádku zevnitř – a to je na každé lodi horší než kurděje… 

Jako máme rozdílné role na lodi, můžeme různě vidět i loď samotnou. Někdo vnímá náš 
sbor jako bitevní křižník ve Velkém sporu… Někdo jako loď spojenců za druhé světové 
války, která přiváží pomoc potřebným… Někdo vnímá církev jako plachetnici, která je 
závislá na vanutí větru Ducha… Jiný jako ledoborec, který rozráží led zloby a hříchu, jenž 
ovládl pozemský oceán… 

Tak či tak, momentálně je naše loď díky okolnostem přinucena zakotvit v přístavu. 
Můžeme si o tom myslet cokoliv, ale i to je pro každého z nás vzácně darovaný čas, který 
můžeme využít pro vydrhnutí paluby, prostudování map, kde se lze dozvědět, kudy 
jednou dál, k promazání motorů, k vyspravení plachet, než opět zaslechneme lodní zvon, 
který nás všechny pošle na svá místa pro příští plavbu…  

Všechny nás spojuje nejen „láska k moři“, ale i úcta, obdiv a odevzdanost v lásce k 
našemu námořnímu admirálovi. Tak jak lépe skončit než námořnickým AHOJ! 

     Váš lodní bratr Vašek Vondrášek 
 

Běh Králů 
Zveme Vás na 18. ročník běhu v Jizerských horách 2021 

Termín: neděle 7.2.2021; přijeďte v 9:00-10:00 hod na parkoviště na Jizerce. 

Budeme vyjíždět z parkoviště směr Promenádní cesta. Parkoviště je velkokapacitní, 
placené, přijeďte včas, raději dříve! Sněhu je v Jizerkách dostatek. PES má teď stupeň 
5, což znamená, že se nemůžeme společně sejít. Jen rodina a po dvou. Pokud bude 



PES 4, tak může být pohromadě šest lidí. V každém případě se chceme vydat do 
přírody, jen budeme držet odstup, setkáme se na cestě!  

Pošleme ještě aktuální informace ohledně sněhu a konkrétní organizace. 

Sraz: Sejdeme se na „Jizerka parkoviště – Mořina“ (do navigace takto).  
Jede se tam přes Mladou Boleslav, Turnov, Železný Brod, Tanvald, Desná, Polubný - 
viz  tady odkaz na cestu autem a Odkaz na mapu parkoviště Jizerka. 

Pěší trasa: Povede k Bunkru a pak doprava k osadě Jizerka, kde nejlepší místo na 
oběd je Panský Dům. Dá se tam chvilku posedět. Jde se pohodlně po silnici. 

Běžkaři: Trasy 14 a 24 km. Kdo by chtěl více, může si přidat ze Smědavý na Předěl 
a dále jet až na Paličník. Vždy se s někým domluvte, budeme tvořit skupinky. Tedy 
podle aktuálního stavu Covid PES indexu… 

Trasa 14 km: Společně pojedeme přímo po Promenádní cestě na Smědavá. Jede se 
okolo bunkru, bufetu Občerstvení Promenáda a odsud sjezd na Smědavá. Na 
Smědavě si můžete dát oběd a po Jizerské silnici jet zpět.  

Trasa 24 km: Pojedeme ze Smědavý až na Předěl, kde je to velmi hezké. S Předělem 
je trasa krásných 24 km. Dál na Paličník je to 32 km.  

Vzpomínáme na Járu a Míru Královi. Rodné 
bratry i bratry ve víře, skvělé lidi. Milovali 
Boha, své rodiny, a milovali i pohyb.  

Jsou lidé, kteří do našeho života přijdou a 
zanechají v něm velkou nesmazatelnou 
stopu. A takoví Jára i Míra byli. Obohatili 
nás svým životem, svými dovednostmi a 
obětavostí. Za to jsme jim i Bohu vděčni. 
 

Platí o nich slova bible: „Boj výborný jsem bojoval, běh jsem dokonal, víru jsem 
zachoval.” (2Tim 4,6)  
 

Za pořadatele: Královi, Bouškovi 
 

BanglaKids v roce 2020: Láska v akci 
 

Láska a solidarita jsou jedinečnými hodnotami 
života. Uprostřed krizí se projevují v 
rozhodnutích, kterými dáváme našemu životu smysl. V roce „covid-19“ jste 
bangladéšským dětem a jejich rodinám pomohli v době hladu, podpořili jste několik 
investičních projektů a zakusili neopakovatelná setkání. „Láska v akci,“ tak jsme nazvali 
retrospektivní pohled na rok 2020.  

1 283 studentů, 4 bakaláři a 4 absolventi ošetřovatelství 
V roce 2020 jste podporovali vzdělání 1 283 dětí a studentů z nejchudších bangladéšských 
rodin. Dětem na vesnicích jste v době před pandemií zajistili vzdělání, obědy, školní 
pomůcky, uniformu a lékařskou péči. Na internátních školách také ubytování, celodenní 

https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.3413739&y=50.7667416&z=14&rc=9hChxxXvtO9i5u1xaCvu&rs=muni&rs=traf&ri=3468&ri=54818&mrp=%7b
https://mapy.cz/zakladni?x=15.3528357&y=50.8115890&z=17&source=traf&id=54818


stravu, kulturní a sportovní program. Ale pak přišel koronavirus a školy byly 17. března 
uzavřeny… 
 

Přesto bakalářský titul získali v prosinci 2020 4 studenti internátní školy BASC a další 4 
studenti ošetřovatelství na škole BANI. Mají tak šanci získat dobře placenou práci a zlepšit 
životní úroveň své rodiny. Děkujeme Vám! 

Výzva jménem „covid-19“ 
Pandemie covid-19 přinesla lidem na celém světě těžkosti, ztráty, někdy i strádání. 
V Bangladéši ztráceli lidé práci, již tak nízké příjmy vyschly, ceny základních potravin 
vzrostly o třetinu a mnohé děti z chudých rodin trpěly nedostatkem jídla a měly hlad. A 
právě v této kritické chvíli, se Vaše láska a solidarita projevily nejvíce. 

Potravinová a finanční pomoc dětem a rodinám 
Na okamžitou potravinovou pomoc jste jim s láskou poslali více jak milion korun. Vaše 
pravidelné měsíční příspěvky na vzdělání jsme s Vaším souhlasem mohli použít na 
humanitární pomoc podporovaným dětem a jejich rodinám. Vaše štědrost a Vaše 
rozhodnutí se staly klíčovými pro ulehčení utrpení několika tisíc lidí na několik měsíců. 

V Bangladéši aktuálně společně pomáháme 1434 dětem a jejich rodinám, jimž pandemie 
covid-19 způsobila nemalé starosti a trápení. Na vesnicích, kde máme vesnické školy, 
pravidelně distribuujeme potraviny, rodičům dětí z internátních škol (rozesetých po 
celém Bangladéši) posíláme peníze prostřednictvím mobilních sítí a společně vyhlížíme 
znovuotevření škol a obnovu normálního běhu života. Tím vším jsme si blízcí.  

A co na to řekly děti? 
Bristy: „Tančila jsem radostí, že máme zase co jíst.“ 
Ashitosh: „Doma jsme neměli žádné jídlo.“ 
Shomapty: „Jíme jen jednou nebo dvakrát denně.“ 
Joyonto: „Žádná práce, žádný příjem, žádné jídlo.“ 
Srijon: „Dělali jsme si starosti o to, co budeme jíst.“ 
Papry: „Balíček potravin dorazil včas…“   

           (Vybráno z dopisu od ADRA koordinátorky programu BanglaKids Šárky Hejnákové) 
 

Zároveň bych vám chtěla vyřídit mnoho pozdravů od „našeho Stiphena“, chlapce, jehož 
v současné době podporujeme jako sbor. V minulých dnech jsme od něj obdrželi dopis. 
Stále nechodí kvůli pandemii koronaviru do školy, ale díky našim finančním darům 
dostává jeho rodina potravinovou a lékařskou pomoc. Velmi za ni děkuje a všechny vás 
moc pozdravuje! 
                                                     Se srdečnými pozdravy a díky za odd. ADRA Mirka Žaludová 
 

K A Z A T E L N A 
 

VĚŘÍM V MOC BEZMOCNÝCH 
Kázání 9.1.2021 Praha – Krč – Josef Dvořák 

K politické atmosféře v naši zemi, k lidem bez morální kotvy, a k událostem 
násilného vniknutí do amerického symbolu demokracie, práva a svobody – do 
Kapitolu – si dovolím reflektovat, co o roli mocných lze vyčíst z nadčasové kapitoly 
Písma.  



 

Ve Starém zákoně, v knize Rút čteme jméno Elímek – ten byl zbožný muž, jeho 
jméno mluví, vyznává, kdo je pánem jeho života. Toto jméno v Bibli najdeme jen 
jednou. „Elímelek“ přetlumočeno do našeho jazyka znamená: „Můj Bůh (je) král“. 
Nebo zkrátka: „Bůh je král“.1 Takové vyznání je důležité, klíčové a mělo by být 
zjevné i v našich životech. Předpokládejme, že odkazuje k Bohu Hospodinu. Nejen 
pro aktuálnost se nad vyznáním pozastavme. 
 

Vyznání – Bůh je král – zaznívá do „dnů, kdy soudili soudcové“ (Rt 1,1), zaznívá do 
časů, trvajících asi 200 let po vyjití z Egypta a smrti Jozua, kdy se říkávalo „nebylo 
krále v Izraeli“ (Sd 21,25), kdy tmelicí silou byl teokratický svaz kmenů Izraele. 
Tedy králem Izraele byl vskutku jen Bůh Hospodin povolávající si do konkrétních 
událostí charizmatické vůdce, muže i ženy. O tom nás zpravuje biblická kniha 
Soudců. V pozadí zprvu Izraelem odmítané královské instituce byla obava i 
nedůvěra k moci nad životy rodin a národa soustředěné v rukách člověka.         
3. Kniha Mojžíšova, čtvrtá kapitola, pojednává o možnosti rituálně se očistit od 
hříchů, doslova od neúmyslně způsobených chyb či vin. A vina, byť neúmyslná, 
může být hrozná, drtivá, člověka či rodiny, národ a jeho generace může ničit (nejen 
děsit). Právě náboženství, lépe řečeno křesťanskost pomáhá vinu nést a přetavit 
ji vyznáním i odpuštěním (Bohem i lidmi) do opravdové zbožnosti, pokorného 
zlidštění shůry. Hebrejské slůvko chatát, zhřešit, znamená minout se cílem, 
šlápnout vedle, označuje zlomený vztah či ne-vztah vzniklý minutím se např. dvou 
lidí v rámci svých životů. Do takových situací zaznívá Hospodinovo slovo skrze 
Mojžíše přetlumočené k Izraelcům:  
 

„Duše, když (hebr. kí) šlápne vedle (mine se cílem) neúmyslně od každého 
přikázání Hospodinova…“ (Lv 4,2) A následuje „kazuistika“:  
- „JESTLIŽE (hebr. im) ten VELEKNĚZ ŠLÁPNE VEDLE (mine se cílem) kvůli lidu 

(k potupě lidu) …“ (Lv 4,3)     
- „JESTLIŽE SE (hebr. im) celý pospolitý (svědčící) IZRAEL NEÚMYSLNĚ NĚČEHO 

DOPUSTÍ (zmýlí se, hebr. š-g-g) …“ (Lv 4,13)     
- „JESTLIŽE (hebr. im) DUŠE JEDNA ŠLÁPNE VEDLE (mine se cílem) NEÚMYSLNĚ 

Z LIDU TÉ ZEMĚ…“ (Lv 4,27) 
- „PROTOŽE (neboť, když, hebr. ašer) PŘEDÁK (kníže, princ, pára, hebr. násí) 

ŠLÁPNE VEDLE (mine se cílem) A SPÁCHÁ (činí, koná, hebr. ʻ-s-h) proti 
jednomu ze všech přikázání Hospodina, Boha našeho…“ (Lv 4,22)     

 

KDYŽ – JESTLIŽE – PROTOŽE. Rozdíl je důležitý. Nevyčteme jej z Bible kralické, ani 
z řecké Septuaginty, ani z latinské Vulgáty, ale některé verze Českého ekumenického 
překladu ten podstatný detail z původního textu věrně převádějí. V čem spočívá 
význam té výpovědi? Kněz, člověk, Izrael coby celek – ti všichni mohou, ale 
nemusí, šlápnout vedle. Ti, kteří druhým panují, předák, kníže, princ či později 
král, se nevyhnutelně minou některými svými záměry, nemluvě o zlovolných 
cílech úmyslných, programových. Moc v lidských rukách se pojí se selháváním. 
Je třeba s ním s určitým nadhledem počítat. Své chyby, chyby mocných, mají vůdci či 
panující (různé úrovně) pokorně předně před Bohem vyznávat. Proto Bohu snad 
nejmilejší král starého Izraele byl David, česky „Milý“, „Miláček“, autor (nejen) 

 
1 České převody biblických jmen, není-li uvedeno jinak, čerpám z Hellerovy celoživotní práce shrnuté v knize 

Výkladový slovník biblických jmen. 



kajících starozákonních modliteb (žalmů). Toto neznamená, že schopní a 
obdarovaní či Bohem povolaní nemají do pozice mocných vstupovat, jak vysvětluje 
Jótamova bajka: Stromy si volily krále. Oliva královské poslání odmítla, fík, 
dokonce ani vinná réva povolání stát se králem nepřitakala. Olivovník se 
nechtěl vzdát své tučnosti uctívanou bohy i lidmi, fíkovník své sladkosti, vinná réva 
svého moštu rozradostňujícího bohy i lidi. Zato trnitý keř, doslova též bodlák se 
králem ochotně stal. (Sd 9,8–15).  
 

V těchto dnech jsme svědky v přímém přenosu odhalení zlého, jak člověk (americký 
prezident) baží po moci pro moc. Není schopen ji předat. Všechny demokracie – a 
my v Čechách nevyjímaje – můžeme čerpat ponaučení: dát si pozor na to, koho si 
volíme. I při vědomí, že nade vším lidským panováním svrchovaně kraluje Pán 
jsoucna, Hospodin, Bůh náš – „Bůh je král“ – tak vyznáváme, podle toho žijeme. Podle 
toho žil i prezident Václav Havel, který byl podle Radima Palouše věřící muž 
(Dobrodružství pobtu ve zdejším). Právě prezident Havel byl v Kongeru Spojených 
států amerických přerušen více než třicetkrát během své slavné promluvě svou 
českou angličtinou (21. února 1990).2 Havel má bustu v Kapitolu. Ve zpravodajství 
ČT jsme mohli my Čechoslováci zahlédnout, jak útočník na Kapitol na Havlovu 
podobiznu nasadil „trumpovskou kšiltofku“. Tím se tito násilníci neuctivě dotkli 
našeho silného symbolu. Mimo jiné také proto, jak Havel svou funkci přijal 
a vykonával: „Václav Havel… je věřící. Velmi opatrně používá slovo Bůh…,“ praví 
Radim Palouš a v Dopisech Olze sám Havel vyznává, že se nechává Pánem Bohem 
zkoumat – jistě také proto prezidentoval pokorně3 – vědom si (mimo jiné) moci 
bezmocných.4 Jeho postoje a hodnoty mluví a vyznávají: „Můj Bůh (je) král“.  
 

Role mocného vyčerpává. Otce současné anglické královny kralování k smrti 
opotřebovalo. Vůdcovství a vláda by měly být službou, nikoliv seberealizací, 
sebepotvrzením. Moc je z hlediska křesťanské víry lídrům propůjčena shůry.  
  

Amen 

NOVÝ ROK 
Zamyšlení pro děti 9.1.2021 Praha – Krč – Josef Dvořák 

Děti naše úžasné, prožili jsme již první týden nového roku. Tento rok bude určitě 
lepší než minulý. Pro Vás, děti, pokud chodíte do školky či školy, bývá Nový rok 
hlavně dnem volna.   

Ale na rozdíl od nás ve starém Izraeli byl Nový rok velmi vážný a velký 
náboženský svátek. V Bibli se nazývá Róš ha-šaná, doslova Hlava toho roku, my 
říkáme Nový rok, a můžete se o něm dočíst ve Starém zákoně.5 (Čtvrtá kniha 
Mojžíšova 29,1–6) 

Zkrátka v dobách starého Izraele se lidé na Nový rok setkali s Bohem 
při bohoslužbě. Tedy Nový rok zahajovali bohoslužbou. V židovském náboženství 

 
2 PALOUŠ Radim. Dobrodružství pobytu ve zdejšího. Kostelní Vydří: KN, 2006, s. 206–207. 
3 PALOUŠ Radim. Dobrodružství pobytu ve zdejšího, s. 164–165, 186. 
4 HAVEL Václav. Moc bezmocných. Praha: Lidové noviny, 1990. 
5 Označení Róš ha-šaná pro Nový rok se v Bibli nachází v Ez 40,1; ve 4M 29,1 je tento den označen jako 

Den troubení (Jóm t’ruá), ve 3M 23,24 je označen za „slavnost odpočinutí s pamětným vytrubováním a 

bohoslužebným shromážděním“. 



se Róš ha-šaná, Nový rok, slaví do dnes a je dvoudenním svátkem. Při té 
příležitosti se v synagoze předčítá první den příběh o zaslíbení Izáka 
Abrahamovi a Sáře, druhý den se čte příběh o obětování Izáka. V židovské 
tradici se v tento svátek slaví také narozeniny lidstva, narozeniny prvního člověka 
Adama. A také se v tento svátek při bohoslužbě troubí na beraní roh zvaný šofar. 
Během bohoslužby si vzájemně lidé přejí dobrý rok, dobrý i pokojný život.  

Český rabín Richard Feder krásně a srozumitelně vysvětluje: „Oslavujeme tedy 
začátek nového roku dvoudenním svátkem. Je to svátek vážně-radostný, vznešený 
a povznášející. Stojíce na prahu nového roku … máme plné srdce vroucích přání: 
abychom ten nastávající rok celý přežili, abychom byli zdraví, nalezli zaměstnání a 
výdělek, měli kde bydlet a co jíst, aby byli zdraví všichni naši přátelé a příbuzní a měli 
všeho hojnosti, abychom žili v míru a pokoji. To vše nám může jedině Bůh dopřát. Ale 
máme právo toto vše od Boha žádati? Jsme vůbec hodni, abychom byli před Hospodina 
připuštěni a směli Mu své prosby přednésti? Proto právě troubíme na beraní roh, 
abychom Pánu Bohu připomněli, že jsme potomci Abrahámovi, který miloval 
Hospodina tak vroucně, že byl ochoten obětovati Mu svého jediného syna, který ležel 
spoután na oltáři na hoře Moria… Tehdy slíbil Hospodin Abrahámovi, že udělí hojné 
požehnání jeho potomkům. Na tento Boží slib se tedy odvoláváme… Toto troubení na 
beraní roh má však námi v nejhlubším nitru otřásti, má nás vyburcovat z mravního 
spánku.“ 

Děti, proč na Nový rok a následující den židé při bohoslužbě naslouchají biblickému 
příběhu o Božím zaslíbení narození dítěte (Izáka) a o ochotě jeho otce (Abrahama) 
dítě Bohu obětovat? Protože tím vyznávají a my s nimi si připomínáme, že Vy, naše 
děti, jste to nejdůležitější v životě nás rodičů a prarodičů (i celé společnosti)! A 
zároveň je tím skrze biblický příběh připomenuto, že z náboženských důvodů své 
děti – a člověka vůbec – obětovat nesmíme! A takto vstupovat do nového roku po 
celý lidský život je nesmírně důležité. 

Věříte nám, děti naše úžasné, že jste to nejdůležitější v našem životě, že jste pro nás 
nejkrásnější Boží dar?  

Pán Bůh Vám pomáhá a pomůže prožít další rok života, čemuž porozumíte nově 
skrze víru, až budete starší. Ať je Vám a s námi dobře.   

Sobota 9. 1. 2021 Josef Dvořák 



Dopis sborům 
 

CÍRKEV ADVENTISTŮ 
SEDMÉHO DNE 

 

 
  

 
Praha, 15. ledna 2021  

 

Milé sestry, bratři, představitelé sborů v Českém sdružení,  
Vláda ČR prodloužila platnost stávajících Usnesení (přijatých 23. prosince) až 
do 22. ledna. Stále tedy platí omezení, o kterých jsme vás informovali v dopise 
24. 12. 2020.  
 

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) 
 

Děkujeme za vaši rozumnost, zodpovědnost, trpělivost i modlitby. 
Vít Vurst, David Čančík, Jiří Komárek 

 



 



 



Kreslené příběhy Starého zákona 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   Pokračování příště 
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