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 ročník 21/číslo 1045 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy on-line 
téma úkolu: „Když si někdo hraje na Boha (Iz 13–27)“ 

Sobotní škola – třídy 1. a 2.  

• https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh  vede Julius Kohút 
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/rfv-ahro-gyf 

1o:45 hodin 

Bohoslužbu vede Milan Müller 

• Úvod  
• Společná píseň č. 186 „Ježíši svému díky zpívám“  
• Modlitba  
• Oznámení  
• Dětský příběh – Jan Bezděkovský 
• Sbírka pro sbor  
• Píseň „Můj Bůh, můj Pán“ - Smíchovský pěvecký sbor  

• Čtení textu Bible – Lukáš 24, 36–49 
• Tichá modlitba   
• Kázání – Václav Vondrášek 

Téma: „POKOJ VÁM aneb šrapnel mezi jedenácti…“ 

• Chvíle ke ztišení – píseň – Turoňovi  
• Závěrečná modlitba – Václav Vondrášek 
• Společná píseň č. 223 „Spasiteli, Pane můj“  
• Rozloučení – Milan Müller 
• Společná píseň č. 340 „Dej, Bože, nám tu sílu svědků“ 

 
 

  

 

 
 
 

 
 

 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

          6. únor 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, 6. 2., kázáním budou sloužit bratr Václav Vondrášek.  
 

- Příští sobotu, 13. 2., kázáním z Písma bude sloužit bratr Jiří Beneš. 
 

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

 

-V termínu, 8.-14.2., se uskuteční Modlitební týden KD 
 

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

 

-V neděli, 7.,2., se tradiční akce „Běh Králů“ bude konat.  
(více informací dále ve Zpravodaji) 

 

-Tuto sobotu, 6. 2., od 1300 hod bude v našem sboru probíhat  
bohoslužba na živo sboru Praha – Bethany 

 

- 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 únoru mysleme na svých 
modlitbách na náš sbor: Sborové společenství. 

 

- 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.  
 

 
 
 

 
 

 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 7. – 13.2. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Bulejčíková Petra (7.2.); Kapounek Jiří (7.2.); Petrová Adéla (7.2.);  
Kaňoková Simona (12.2.); Bartoš Jaroslav (12.2.); Slavíčková Milena (13.2.) 

 

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

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

http://www.bohosluzbyonline.cz/


VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 31. kapitola 

Milí přátelé, sestry a bratři,  
 

příští týden se myslím už počtrnácté v naší zemi koná Národní týden manželství, 
tentokrát s tématem „O manželství a dětech”. Manželství je něco tak běžného, že se zdá, 
že je zbytečné o něm mluvit nebo snad dokonce věnovat čas nějakým úvahám o něm. 
Jenže opak je pravdou. O manželství kolují všelijaké vtipy („Vážený pane, na vaši nemoc 
existuje jediný lék – klid, klid a zase klid.” — „Takže vy mi radíte, pane doktore, abych se 
dal rozvést?”), zaručené tipy na správné tradiční manželství („Jestli si chceš zachovat 
chlapskou důstojnost, nikdy nedělej to, co po tobě manželka chce!”) a dokonce i 
přesvědčení, že manželství prostě nemůže být z principu šťastné, ale jen větším či 
menším trápením. 

No pak tu jsou nadšenci, sluníčkáři, naivové a naivky, kteří si myslí, že manželství může 
být skvělé životní rozhodnutí, radost, dobrodružná plavba a zároveň pevná půda pod 
nohama. Po více než patnáctiletém manželství se stále hrdě hlásím k té druhé skupině 
— a můj muž taky (protože přece ani nemůže jinak, ne?) … 

Manželství je vynález, který Bible hned na svých prvních stránkách připisuje přímo Bohu. 
A z tohoto titulu to bylo něco, co lidem mělo přinášet radost, potěšení, vzájemnost. Od 
té doby se mnohé změnilo a jak už to, tak bývá, — to, co má schopnost přinést velké 
požehnání, má v sobě i schopnost stát se přímo prokletím. A to v případě, kdy se 
nerespektují pravidla, hranice, jakýsi „návod na použití”. Takovým průvodcem po 
dobrých nápadech pro manželství vám může být to, co nachystali organizátoři 



Národního týdne manželství na http://www.tydenmanzelstvi.cz a také to, co připravil 
tým ochotných lidí ve sboru Bethany a tímto vás všechny srdečně zvu ke sledování a 
promýšlení zajímavých témat na webu Společenského centra Bethany 
https://spolecenskecentrum.cz/o-manzelstvi-a-detech/.  

Bible neskrývá, že manželství není jediným možným způsobem, jak prožít radostný a 
smysluplný život. Ale také říká, že dobré manželství je požehnáním nejen pro ten daný 
pár a jejich rodinu, ale také pro společenství Božího lidu a pro celou společnost. Nejen 
to, — dobré manželství je příklad, který si i samotný Bůh vybral pro to, aby ilustroval svůj 
vztah k nám, lidem. Pečujme tedy o své vztahy, ať v nich zrcadlíme Boží lásku, modleme 
se za manželství svá i ostatních! Moudrý král Šalamoun prý – po mnohých a bohatých 
zkušenostech – napsal: „Pij vodu z vlastní nádrže, tu, jež vyvěrá z tvé studnice… Buď 
požehnán tvůj zdroj, raduj se z ženy svého mládí…” (Přísloví 5,15.18) - a ten zbytek si 
dočtěte sami v soukromí a po dvaadvacáté hodině… 

Požehnanou sobotu, požehnaný týden, požehnané manželství a požehnané vztahy 

srdečně přeje a za to vše se modlí 

vaše kazatelka Soňa Sílová, 

KDY BUDOU OPĚT BOHOSLUŽBY…díl třetí 

Milí členové Smíchovské sborové rodiny, 

Před rokem se touto dobou začaly objevovat první zprávy o novém virovém 
onemocnění, které se šíří z Asie. Když jsme v první polovině března 2020 rozhodovali o 
uzavření sboru, nikdo z nás si nedokázal představit, jak dlouhé období nás čeká a co vše 
nám přinese. Naději při otevření po třech měsících, zklamání při uzavření v říjnu, krátké 
nadechnutí před koncem roku a…co bude dál?  

Na jednání Výboru sboru ve čtvrtek 4. února jsme stáli před nelehkým úkolem-otevřeme 
sbor alespoň pro 60 lidí, nebo zůstane zavřený? (Podle aktuálních nařízení vlády je počet 
účastníků bohoslužeb omezen na 10% kapacity sálu). Na jedné misce vah riziko přenosu 
nákazy, na druhé duchovní a sociální vyloučení. A k tomu mnoho dalších faktorů, podle 
osobních i sdílených prožitků a zkušeností. 

Možnost první: Jak by měla vypadat bohoslužba, pokud bychom hlasovali pro otevření 
sboru? Jaká opatření budou nezbytná pro omezení rizik, kdo je zajistí? Budeme mít 
dostatek sebekázně k jejich dodržování? 

Možnost druhá: Co budeme dělat, zůstane-li sbor zavřený, bohoslužby on-line jsou 
skvělé, ale „jednosměrné“, bez možnosti vzájemného kontaktu a projevů sounáležitosti.  
Jaké možnosti duchovní podpory a sdílení se máme a budeme využívat. Jak zajistit 
dostupnost pro ty, kteří nežijí „on-line“. 

Výbor sboru rozhodl, že volíme druhou možnost. Sbor zůstane prozatím uzavřen.   

Stávající program bude zachován-sobotní bohoslužby online; sobotní škola ve dvou 
třídách, stejně jako studijní středy a modlitební setkávání ve čtvrtek na komunikační 
platformě Google.  

http://www.tydenmanzelstvi.cz/
https://spolecenskecentrum.cz/o-manzelstvi-a-detech/


Obnovíme jarní i podzimní praxi předávání zpravodajů a literatury těm, kteří nepoužívají 
internet v intervalu čtyř až šesti týdnů. Budeme podporovat vzájemné povzbuzení 
prostřednictvím telefonních rozhovorů, napříč generacemi  

Pro inspiraci a sdílení nápadů, jak společně prožívat období „zavřených kostelů“ 
navrhujeme uspořádat společné on-line setkání pro všechny, kteří se budou chtít zapojit, 
první v pátek 12.února večer od 19:00 a druhé v sobotu 13.února odpoledne od 15:00. 
Setkání budou moderovat naši kazatelé-Václav se Soňou, obě budou mít stejný obsah.  
Pozvání ke sdílení s upřesněním témat bude rozesláno stejně, jako je zasílán zpravodaj. 
Výsledkem by měly být náměty, jakými činnostmi podpořit živé společenství, na úrovni 
celého sboru, oddělení, skupin i jednotlivých členů. 

Jedna z cest, kterou bychom chtěli v následujících dnech a týdnech připravit a uskutečnit 
se týká Velikonoc. Co pro nás znamená ústřední poselství o Ježíši, „který zemřel a byl 
vzkříšen, vystoupil na nebesa a přimlouvá se za nás“. Jak se můžeme připravit na období, 
kde si budeme připomínat jeho oběť, a jak prožijeme Velikonoce?  

Přání na závěr: Sbor je zavřený, otevřeme tedy svá srdce, v nesnázích buďme trpěliví, ve 
vzájemné podpoře a modlitbách vytrvalí, ve službě druhým ochotní a vynalézaví. Ať je 
pro nás víra v Hospodina (a společenství rodiny sboru) zdrojem naděje a radosti. 

Za výbor sboru Milan Müller 

Proč jsem hlasoval, jak jsem hlasoval, aneb: důvěrná informace 
z jednání výboru našeho sboru. 
 

Jako členové výboru sboru jsme vázání mlčenlivostí ohledně průběhu jednání. Na druhé 
straně však výsledek jednání je třeba zveřejnit. To se děje díky věrné a pečlivé práci 
tajemníka.  

Tentokrát však si dovolím vynést něco na světlo něco, co původně mělo zůstat 
v hlubinách soukromí.  

Již po několikáté se výbor našeho sboru zabýval otázkou: Otevřít či neotevřít modlitebnu 
pro pravidelné sobotní bohoslužby? Návrh na znovuotevření opět neprošel. Protože na 
tomto rozhodnutí má podíl i můj hlas, rád bych osvětlil důvody, které ovlivnily mé 
hlasování. 

Uvědomuji si, že čím déle bude trvat stav, kdy se nesetkáváme tváří v tvář, tím větší 
následky to přinese. Sám se již nemohu dočkat, až se opět uvidíme jinak než s určitou 
skupinou „digitálních nadšenců“ prostřednictvím obrazovek našich počítačů, tabletů 
nebo mobilních telefonů. Naše bohoslužba by měla mít také vztahový rozměr. Kromě 
toho patří k bohoslužbě také i zapojení dalších smyslu, než je pouze sluch odkázaný na 
šikovnost a pohotovost zvukaře a zrak odkázaný na kvalitu kamery a kameramana. Stisk 
ruky prostě nelze vynechat.  
 

A tak se dostávám k důvodům, které mě při hlasování vedly. V podstatě je jediný: Téměř 
nedokážeme dodržovat pravidla 6R, která máme vylepena na stěnách a opakovaně jsme 
četli (nebo zřejmě nečetli) ve sborovém zpravodaji.  

Snad mi dáte za pravdu: 



• s radostí stisknu ruku své sestře nebo bratru (poté, co jsem si ji nechal u dveří 
postříkat desinfekcí v naději, že tím je vše dáno do pořádku) 

• vyděsilo by mě, kdyby se na stolku s traktátem objevilo plexisklo a platební 
terminál – prostředky, které by měly chránit traktátníka podobně, jako jsou 
chráněni prodavači v obchodech 

• vyhlášení sbírky pouze jako bezhotovostní by asi vzbudilo velké rozpaky 

• tak moc se jeden na druhého těšíme, že bych byl velmi zklamaný setkáním, 
které by bylo vlastně „na dálku“: ze vzdálenosti dvou metrů si pokyneme a 
raději na sebe nebudeme křičet, abychom my hůře slyšící nebyli příčinou hluku 
v místnosti, ve které se očekává důstojné ticho. 

 

Když si vzpomenu, jak se nám dařilo (anebo spíše nedařilo) před několika týdny 
dodržovat oněch 6R a přidám-li k tomu názory zdravotníků (nejen z našeho sboru) na 
rostoucí nebezpečí nákazy, pak se má ruka – sice s těžkým srdcem –nezvedla v tu chvíli, 
kdy byla možnost opět otevřít modlitebnu.  

Omlouvám se. Jan Kubík 

Běh Králů teď v neděli 7.2.2021 se bude konat.  
 

Jen forma bude jiná. Hlavně jsme se scházeli kvůli vzpomínce nejprve na Jardu a teď 
na oba bratry Královi. Nebudeme mít společný sraz a také nepůjdeme společně. 
Doba a nákaza virem nás tak trochu rozdělují. Začínáme si zvykat, že se vidíme jen 
přes obrazovky a slyšíme přes reproduktory. Ale i tak to má smysl něco podniknout!  
Aktuální situace v Jizerkách se sněhem je velmi příznivá. Slunce nám neslibují, ale 
sněhu je v Jizerkách dostatek a stopy jsou upravené. Zdraví můžeme podpořit právě 
tím, že se budeme pohybovat a využívat příležitosti k tomu být v přírodě. Běžkám 
zdar, viru zmar! 

Zveme vás, Anna a Luděk Bouškovi, Maria a Jarmila Královi 
 

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!  

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… 

Za pořadatele: Královi, Bouškovi   

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


Výlet TOMů v lednu „Z vlastní vůle“ důkazy – pokračování 

 

Oddíl Penguins  
 

Vážení rodiče, členové oddílu a další přátelé, 
dovolte mi Vás přivítat v roce 2021 a předat Vám několik nových informací: 
  

Registrace členů oddílu Penguins 
Jako každý rok probíhá během ledna a února registrace členů našeho oddílu. 
Registrační poplatek za jednu osobu je 200,- Kč na rok a umožňuje nám čerpat 
dotace, ze kterých pak platíme nákupy materiálu nebo část nákladů na akce či tábory 
(například tábory jsou díky dotacím o cca 1 000,- Kč levnější, než by byly bez dotací). 
Budeme proto vděční za každou registraci, kterou na rok 2021 provedete – a to i 

TOM 31.1.2021 – 6,3 km.  
Výprava k Vltavě – les na Kamýku                                                       

J. a M. Müllerovi 
 

TOM 31.2.2021. – cca 6 km  
Po stopách TOM výletu Vypich,  
Řepy, Bílá Hora 

Z. a Z. Bartošovi 
 

TOM 31.1.2021 – městské km. 
Zdravím z výletu do Mělníka. 
Najeli jsme hodně, nachodili 
málo, ale bylo to krásné. 

J. Michalcová 
 



s ohledem na to, že je naše činnost omezená. Registraci prosím proveďte do 15. 
února. 
Prosíme o zaslání 200,- Kč za každého registrovaného člena oddílu (registrovat se 
můžou jak děti, tak rodiče) na oddílový účet č. 3361740227/5500. Do poznámky 
uveďte jméno a příjmení registrovaného člena. 
  

Plán akcí pro rok 2021  
I když je doba komplikovaná, plánujeme jednotlivé akce pro další rok. Za důležité 
považujeme letní aktivity, ale budeme moc rádi, když se podaří zrealizovat alespoň 
část aktivit, které plánujeme v průběhu roku. Nicméně o tom si dáme průběžně 
vědět – záleží, co nám vládní opatření dovolí. 
Aktuální plán akcí najdete na našem webu zde: https://www.kp-penguins.cz/plan-
akci/ 
  

Letní akce 
V létě jako obvykle plánujeme několik letních akcí. Proto si do kalendářů zapište tato 
data: 
• Tábor ZS (pro mladší děti ve věku 6 až 15 let): 11. – 18. 7. 2021 
• Tábor ZS Speciál (pro starší děti ve věku 13 až 18 let): 18. – 25. 7. 2021 
• Příměstský tábory (pro mladší děti ve věku 6 až 11 let): 16. – 20. 8. 2021 
• Unijní Camporee v Maďarsku (pro starší děti ve věku 10 až 15 let): 14. – 22. 8. 

2021 

Informace k táborům zašleme v e-mailech a uvedeme na našem webu 
https://www.kp-penguins.cz/. Přihlášky pak spustíme během března. Letos 
upozorňujeme, že uvedené věkové hranice jsou závazné a děti mimo věkovou 
hranici nebudou na akce přijaty. 
Informace ke Camporee najdete zde (https://camporee.webnode.cz/_files/ 
200000029 d6458d645a/camporee_2021_plakat_CZ.pdf) a zde 
(https://camporee.webnode.cz).  
Předběžné přihlášky na Camporee je pak možné učinit zde 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUhBk3Pv5o7FCxKSFdHCGwyj3jt
4dcCeJFV_7BSF4jqykg6w/viewform). 
Pro registrované členy našeho oddílu platí, že na Camporee budou mít z uvedené 
ceny slevu 1 000,- Kč. 
  

Družinové schůzky 
Aktuální situace je složitá a brání nám se scházet. Od února znovu obnovíme systém 
on-line schůzek pro starší Penguins a videoschůzky pro Kolibříky. Budeme se ale 
moc těšit, až bude možné se scházet fyzicky. 
Děkujeme za dosavadní přízeň a těšíme se na viděnou! Za oddíl Penguins 

Jakub Fraj vedoucí oddílu Penguins 
 

Nabídka věcí od ses. Slávky Veselé 

Kdo by chtěl využít nabídky ses. Slávky Veselé z našeho sboru, která nabízí zachovalé věci 
po br. Karlu Kratochvílovi. Jsou do pátku, 12. 2., k dispozici v našem sboru, v jídelně ve 
tmavých igelitových pytlích a sportovní tašce. Věci, které zůstanou poskytneme jako dar 
do šatníku Charity.  

https://www.kp-penguins.cz/plan-akci/
https://www.kp-penguins.cz/plan-akci/
https://www.kp-penguins.cz/
https://camporee.webnode.cz/_files/%20200000029%20d6458d645a/camporee_2021_plakat_CZ.pdf
https://camporee.webnode.cz/_files/%20200000029%20d6458d645a/camporee_2021_plakat_CZ.pdf
https://camporee.webnode.cz/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUhBk3Pv5o7FCxKSFdHCGwyj3jt4dcCeJFV_7BSF4jqykg6w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUhBk3Pv5o7FCxKSFdHCGwyj3jt4dcCeJFV_7BSF4jqykg6w/viewform


Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion Praha 
 

Advent 1/2021: V letošním roce bude docházet k postupné 
obsahové i grafické změně. První je patrné již v tomto čísle. 
Vracíme se ke konceptu tematických čísel. V prvním čísle se 
věnujeme očkování z pohledu celosvětové církve (a v příštím čísle 
pak pohledu na tento problém očima českých lékařů). Dále chceme 
upozornit na článek bratra Ludvíka Švihálka O Božím trestání a 
odměňování, odpověď bratra Aleše Zástěry na otázku Je covid-19 
znamením doby? představení kaplanky Pavly Žůrkové, vzpomínku 
na nedávno zesnulého vedoucího skupiny Heritage Singers Maxa 

Mace, zprávy z Adry (české i slovenské), něco z Klubu Pathfinder, zprávy z Výborů 
sdružení, pozvánka k Týdnu manželství a připomínka života misionáře Petra Škrly. 
 

Oddělení zdraví připravilo k vydání brožurku o tom, jak zlepšit 
svou imunitu a tím i schopnost ubránit se virům a bakteriím. 
Dvacet jednoduchých rad, které pomohou nejen vítězit nad 
nákazou, ale ovlivní také riziko onemocnění civilizačními 
chorobami, případně mohou mírnit jejich průběh. Brožurka je 
zdarma a také i ke stažení na stránkách nakladatelství (v sekci Ke 
stažení –> pro čtení, když nemůžeme ven). Text Romana Uhrina 
doprovází obrázky mladé výtvarnice Terezy Slowíkové.  
 

Přednášky pro letošní týden křesťanského domova napsal Radek 
Jonczy a věnuje se v nich tématu věčné zelenému: manželství a 
děti. V předchozích letech hledal inspiraci u osvědčených 
psychologů naší doby. Letos „požádal o pomoc“ biblické autory. 
Řada z nich se totiž danou problematikou už kdysi dávno vážně 
zabývala. Do vědy zvané psychologie sice hluboký vhled neměli, 
znali se však osobně se Stvořitelem. S ním prožívali své životy a 
nechávali se formovat jeho mocí. Možná lecčemu nerozuměli, ale 
díky Stvořitelově vlivu uměli žít. V Bibli nám o tom zanechali své 

svědectví a při jejich čtení se tak vystavujeme Božímu vlivu. 
 

Ludmila Loderová napsala pro děti (další) vyprávění o žabce 
Kuňce a jejích kamarádech. Knihu doplnila ilustracemi Darina 
Krygielová. Kuňkovice je malé městečko v podhůří hor, žije 
tam jen málo obyvatel a je vskutku rájem pro žabky. 
Rozprostírá se tam totiž nevelký rybník, ve kterém se to 
žabkami jenom hemží. Začtěte se do příběhů žabky Kuňky, její 
kamarádky Ropušky, Hopsálka, Kvaka, Alexe, Jirky a dalších 
žabiček. Zažijte s nimi dny obyčejné, dobrodružné, činy 
laskavé, odvážné, ale i některé lumpárny. Uvidíte, že máte se 
žabkami mnoho společného. Tak se hezky uvelebte, příběh začíná… 
 

William G. Johnsson učil řadu let o Ježíšově životě v Indii a poté ve Spojených státech. 
V této knize se drží striktně biblického přístupu – aby příběh o Ježíši vyprávěla 
samotná evangelia. Ježíš, který se v nich objevuje, je dynamická postava – úžasný, 
zneklidňující, šokující. Jeho učení je skvělé v jednoduchosti i ve své hloubce. Při 
poznávání jeho života, služby a učení autor zaměřuje naši pozornost na opravdovou 



osobu, ne na často tak odlidštěnou postavu, která jej měla 
nahradit. Ať otočíte tuto knihu na kteroukoli stranu, to, co se v ní 
uvádí, je ve všech ohledech realita. Nejsou to dohady ani fantazie. 
Je to zachycení skutečnosti, tak jak je zaznamenána v mnoha 
historických zápisech v Písmu i nebiblické starověké literatuře. 
Jsou v ní reální lidé, reálná místa. Události, které se opravdu staly. 
A nad tím vším – Ježíš. 
 
 

 

 

 

 

Od našich členů 
 

Vzpomínka na s. Andělu Zaoralovou – moji babičku  

Tento čtvrtek, tedy 4.2. 2021, by se moje babička Anděla 

Zaoralová dožila 100 let. Od jejího úmrtí uplynulo již více jak 20 let, 

a tak je samozřejmě otázkou, kdo z dnešních členů sboru si na ní 

vlastně ještě pamatuje, případně co si vůbec pamatují… Ve stručnosti 

jen připomenu, že ač prožila ve sboru jen asi posledních 8 let svého 

života, byla to pro ni léta veskrze požehnaná a sbor vnímala (ostatně 

tak jako já) za svoji skutečnou druhou rodinu. Zejména to bylo díky tehdy skvěle 

fungujícímu společenství smíchovských seniorů, kteří spolu třeba jezdili na společné letní 

dovolené či vystupovali ve sboru s pásmy 

písní a básní (legendární byla třeba 

sborová recitace básně Jana Nerudy 

„Dědova mísa). V našem sboru měla moje 

babička Andělka s dědečkem Karlem taky 

možnost oslavit svoji Diamantovou svatbu, 

na což pak i moc hezky vzpomínala ve 

svém deníku, který si tehdy vedla: 

„Radkovo kázání bylo hezké a příhodné. 

„Láska až do krajnosti života“ z evangelia 

Jana. Dostali jsme tolik květin a gratulací, 

bylo to až dojemné. “  

Když jsem přemýšlel, jak moji babičku Andělku ještě připomenout, říkal jsem si, že 

nejpříhodnější asi bude dát slovo babičce samotné. Níže si tak můžeme přečíst jednak její 



vlastní vzpomínku, co vyšla v minulosti ve Smíchovském zpravodaji na to, jak se vlastně  

sama dostala k adventistům a pak taky výtah z „referátů“, který si připravila pro 

prezentaci letní akce seniorů v roce 1998 na Zásadě v rámci sobotního odpoledního 

programu ve sboru „Vzpomínání na prázdniny“. 
 

Jak jsme se dostali k adventistům   

Manžel se již ve svých 15 letech seznámil s jednou rodinou adventistů. Tehdy poznal 

rozdíly ve výkladu víry adventistické a katolické, jak ji znal z rodiny a jak byl později 

vychováván v sirotčinci. V té době se ale adventistou nestal, protože tato rodina se z jeho 

rodiny ztratila.   

Náš vstup do církve ASD ovlivnila různá setkání i pozvání. Touha přečíst a poznat Bibli, 

a hlavně umět se v ní orientovat nás dovedla až do modlitebny CASD. Bratr Hrdinka 

(tehdejší kazatel Smíchovského sboru), když se o našem zájmu dozvěděl, nabídl nám 

možnosti jejího studia. V té době se i oba vnuci seznamovali s Biblí, a tak jsme nakonec 

všichni čtyři začali chodit na hodiny přítomné pravdy. Výklad, podání a porozumění nás 

na tolik oslovilo, že jsme požádali v roce 1994 o křest a vstup do církve. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jak aktivně prožívali senioři ze sboru Smíchov plánovaný týdenní pobyt na Zásadě  
Dne 31. 8. 1998 v dopoledních hodinách se sjížděli Senioři před svou modlitebnou na 

svůj týdenní pobyt kamsi do neznáma na vzduch. Bylo nás 15 a 2 osoby. Nasedli jsme do 

4 osobních automobilů a jelo se směr Tanvald, městečko Zásada a osada Zbytky. Tato 

osada je poplatná svému jménu. Rozestavěné celkem výstavní a upravené chalupy a na 

nejvyšším kopci škola (bývalá) upravená pro potřeby rekreace.  

Tuto málo početnou skupinu vedli tři pastoři a to „bača Radek a jeho dva pomocníci Karel 

a Toník.“ Ostatní ovečky kolem svých pastýřů byly tak poslušné, že tyto sešlosti se staly 

3x denně povinně-dobrovolným shromažďováním, kde se zpívalo a debatovalo pět až 

sedm hodin denně. A věřte nevěřte, nikdo neprotestoval!  

Musím se také zmínit a pochválit naše dvě pečovatelky sestry Naďu Charvátovou a Martu 

Hrubou, které se poctivě staraly, abychom nikdy nestrádali hladem ani žízní. Poskytly 

nám zdravou výživu, což nás některé neznalé těchto pokrmů často překvapovalo. Tak 

jsme si i po této stránce spokojeně užívali.  

Hlavním tématem našich setkání byl zpěv a studium Janova evangelia. Začalo se 

Prologem, jehož cílem je přestavit Ježíše Krista jako Boha. Dozvěděli jsme se o významu 



řeckých slov PISTIS (víra, důvěra) a LOGOS (slovo) a přemýšleli o tom, že Boží vůlí je, 

aby byl člověk osloven Bohem, aby v něj uvěřil a měl v něj důvěru. Těmto debatám 

předcházelo upozornění bratra kazatele Radka, že každý má nárok na názor a pravdu, ale 

vyhrazuje si právo toto regulovat.  

Z našich 6ti plánovaných dní se taky uskutečnily 3 výlety celodenní, a to: 1) město 

Tanvald (dopoledne) a vyhlídková věž Černá studnice (odpoledne). 2) Liberec a lanovkou 

na Ještěd. Navštívili jsme zdejší liberecký sbor, kde jsme se posilnili na prohlídku města, 

radnice a zámku. 3) Harrachov – sklárny a cesta zpět vedla na Rokytnici a Rezek, místo, 

kde jsme před 2 roky byli na týdenním pobytu. 

Spokojenost z těchto výjezdů končila vždy večerním setkáním – debatou a vzpomínáním 

i na mládí, vzájemným představováním, kdo kdy, co prožil a jak poznal PRAVDU. 

Program byl bohatý, ale i náročný díky našemu organizačnímu vedení.  

Vyvrcholením našeho pobytu byla návštěva sboru ve Velkých Hamrech. Dopolední 

kázání měl br. Špinar, odpoledne br. Jonczy R. My ostatní jsme přednesli náš připravený 

program, který jsme zahájili písní „Pán Bůh je láska“. Po úvodním slovu br. Reisigla jsme 

pod vedením br. Špinara přednesli recitací baladu „O ztracené a nalezené Bibli“. Závěr 

našeho vystoupení jsme ukončili zpěvem písní „Život náš, jak voda plyne“, „Jdi, všemu 

lidu hlásej“ a nakonec chorálem všech „Zvedněte polnice“  

Na tento náš společný pobyt nelze zapomenout. Musíme jen vděčně poděkovat Pánu 

Bohu, že nám i našemu organizačnímu vedení požehnal a dopřál to všechno prožít.  
 

    Na svoji babičku s láskou zavzpomínal Jan Bezděkovský 

 

Dopis sborům 
 

CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE – ČESKÉ SDRUŽENÍ 
 

Praha, 5. února 2021  

Milí představitelé sborů, sestry a bratři, 

křesťanská skupina Oboroh ve své písni Modlitba Noémova zpívá: "Trvá to dlouho, Pane 
můj".   

Když začala koronavirová krize asi jsme nikdo nečekal, že to bude trvat tak dlouho. Mnozí 
jsou unavení, prožívají frustraci, chybí jim sociální kontakt. Své problémy prožívá 
nejmladší generace, střední i ta nejstarší. Můžeme si stěžovat, můžeme nadávat.  

Berme i tuto situaci jako možnost žít křesťanské principy, jako příležitost sdílet se s nadějí 
na návrat Ježíše Krista, jako příležitost být nablízku lidem kolem nás. Máme omezené 
podmínky ke scházení, přesto není omezené naše prožívání víry, naše možnost být tu 
pro Boha a pro druhé. 

Využívejme možnosti, které nám usnesení vlády umožňují. Buďme prosím zodpovědní a 
rozumní.  

Vláda ČR 28. 1. 2021 vydala nová usnesení.  Pro fungování našich církevních aktivit je 
podstatné opatření 79/2021 (viz příloha). Podmínky se ale nijak nezměnily. 



Povoleny tedy jsou následující aktivity: 

• Účast na bohoslužbě v počtu max. 10% míst k sezení (Usnesení 79 body V. b) a II.14):  
o 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 

• Dobrovolnictví, sousedská výpomoc (Usnesení 79 bod II.3) 

• Individuální duchovní péče a služby (Usnesení 79 bod II.6.c) 

• Účast na svatbě či pohřbu, max. 15 osob (Usnesení 79 bod II.10) 

• Ostatní setkání max. 2 osob s výjimkou členů domácnosti (Usnesení 79 bod IV.3) 
 

Děkujeme vám za to, jakým způsobem vedete své sbory, děkujeme za to, že dáváte svůj 
čas, děkujeme, že žijete nadějí. 

Vít Vurst, David Čančík, Jiří Komárek 
 

Co nového na síti 
 

Chorvatsko – aktuálně 3 týdny po zemětřesení 
 

Střední Chorvatsko zasáhlo 28. a 29.12. 2020 silné zemětřesení, s epicentrem 46 km od 

Zagrebu. V oblasti Sisak – Moslavina a Glina bylo zasaženo 63954 osob, 7 lidí zemřelo. 

Byly poškozeny obytné domy, zemědělské stavby, mateřské školky, školy, úřady, 

evakuovány musely být místní nemocnice. 
 

ADRA Chorvatsko již 1.1. 2021 zapojila do pomoci první dobrovolníky, kteří mapovali 

situaci a distribuovali humanitární pomoc v devíti vesnicích, 9.1. rozšířila pomoc o pět 

nových vesnic a brzy bude aktivně pomáhat v dalších sedmi. Celkem bude ADRA 

Chorvatsko jako hlavní koordinátor zajišťovat pomoc pro 21 vesnic. 
 

Situaci neulehčuje: 

• Covidová situace v zasažené oblasti, kde stoupají počty nakažených 

• 43% obyvatel je starší 60 let – větší psychická zátěž a menší fyzické kapacity pro 

obnovu domů 

• Zima a sníh znesnadňují přístup do některých míst, opravy domů i přebývání v 

alternativních přístřeších 

• Denně se opakující otřesy komplikují zajištění bezpečnosti při distribuci pomoci 

a opravě domů 

• Jedná se o zemědělskou oblast s chovem hospodářských zvířat, o které je potřeba 

se rovněž postarat 

Z aktuálního monitoringu stavu ve 14 vesnicích vyplývá, že ve 305 domácnostech žije 

626 osob, 30% domů má poničené střechy, 32% má narušenu statiku domu a zdi. 46% 

lidí stále bydlí v poškozených a rizikových domech, 23% osob přebývá v garáži, ve 



stáji či u sousedů, téměř 7 % přežívá v autě, 10% osob žije v náhradním přístřeší typu 

unimo buňka či obytný přívěs za auto, přibližně 14% zůstává mimo zasaženou oblast 

u svých příbuzných a známých. 
 

Zemětřesením byly poškozeny také studny, na jejichž zdroji vody je většina místních 

obyvatel závislá – to znesnadňuje nejen dodávku pitné vody pro lidi a zvířata, ale také 

udržování potřebné úrovně hygieny. Dobrou zprávou je, že humanitární pomoc z 

Chorvatska i řady dalších zemí zajistila lidem dostatek jídla, které je dobře 

distribuováno. 
 

ADRA Chorvatsko řídí v oblasti Glina humanitární i následnou pomoc. 

Distribuovala pomoc v hodnotě 55 000 EUR (jídlo, hygienické pomůcky, přikrývky, 

materiál pro rekonstrukce budov). S pomocí organizace ADRA již bylo opraveno 14 

střech a také 4 stáje pro zvířata, spolu s dalšími logistickými partnery ADRA vydala 

1000 teplých jídel a zajistila lidem 4 unimo buňky. Vlastní operační kancelář v unimo 

buňce na poli slouží jak ke koordinaci pomoci a k bezpečnému přespávání pracovníků 

ADRA, tak jako zázemí pro poskytování psychosociální pomoci vyčerpaným lidem. 

 

Práce ADRA Chorvatsko tedy zdaleka nekončí, ani potřeby zasažených lidí zkoušených 

z mnoha stran. ADRA Česká republika vyhlásila již 30.12. 2020 veřejnou sbírku, 

která půjde především na zajištění ubytování pro rodiny, které ztratily své domovy.  
 

Číslo účtu veřejné sbírky: 66888866/0300, variabilní symbol 511.  

Přispět lidem v Chorvatsku můžete i zde.   
 

Děkujeme těm, kteří jste již na pomoc lidem v Chorvatsku přispěli i vám, kteří tak nyní 

třeba učiníte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

K A Z A T E L N A 
 

NOVÉ CESTY 
Kázání ze soboty 30.01.2021 – br. Martin Pavlík 

Jon 3, 1-5  

Milé sestry a bratři v Kristu,  
posledně jsme se nechali inspirovat novozákonním příběhem učedníka Petra a tím, 
jak některé své staré cesty opustil on. Dnes chci spolu s vámi sledovat příběh druhé 
postavy – starozákonního proroka Jonáše. Kniha proroka Jonáše totiž ukazuje nejen 



na zanechání starých cest u obyvatel Ninive, tedy u adresátů Boží výzvy k pokání a 
ke změně, ale také u samotného proroka Jonáše, který měl Boží výzvu ke změně 
tlumočit jiným lidem. Podobně, jako jsme sledovali 3 životní fáze u apoštola Petra, 
dnes chci naši pozornost zaměřit na 4 životní fáze a posuny v příběhu proroka 
Jonáše. Při našem přemýšlení si navíc budeme všímat toho, jak spolu hlavní 
hrdinové příběhu – Hospodin a Jonáš – komunikují.  

1. kapitola: Jonášův komunikační zkrat  
Jonáš je zvláštní prorok hned na první pohled, protože jeho přístup k Bohu 
připomíná situaci zájemce o práci kazatele, který by při přijímacím pohovoru řekl: 
„rád budu dělat kazatele, ale s podmínkou, že chci mít volné soboty.“ Anebo HR 
manažera, který by řekl: „rád budu tuhle práci dělat, ale nechci řešit profesní 
problémy cizích lidí.“ Jonáš jako by říkal něco podobného: budu tvým prorokem, 
Bože, budu zprostředkovávat to, co mi řekneš, ale s jedinou podmínkou – neposílej 
mě tam, kde lidem dáváš ještě jednu šanci k pokání.  

Boží komunikace s Jonášem naráží – řekl bych – na prorokův osobní blok. Kdyby měl 
nad Asýrií vyslovit prokletí (jako například SZ prorok Nahum), nejspíš by poslechl 
okamžitě. A protože se okolnosti nevyvíjely podle Jonášových představ, byl v 
pokušení považovat Boha za nespravedlivého. Komunikaci s Bohem přerušuje 
útěkem. Jonáš není schopen ztotožnit se s nabídkou nebo šancí, kterou Ninivanům 
dává Bůh. Jonášův problém možná spočívá v tom, že o tomto svém pocitu nedokáže 
mluvit s Bohem otevřeně, promluvit si o tom, ptát se, hádat se, smlouvat, možná jako 
kdysi Abraham. Útěkem na opačnou stranu, než ho posílá Bůh, ukazuje Jonáš svou 
neschopnost vést smysluplnou a otevřenou komunikaci. Bůh prostě nesplňuje 
Jonášova očekávání (je nespravedlivý a nevyzpytatelný), odmítá s ním proto dále 
spolupracovat a uraženě odchází do Taršíše.  

V této souvislosti je zajímavé všimnout si význam prorokova jména. Jonáš je totiž 
jedinou postavou v celé knize, která má jméno. Vykladači považují překlad jména 
Jonáš (tedy holubice) za velmi výstižný. Ve SZ existuje asi 40 různých překladů jmen, 
která obsahují názvy zvířat a živočichů. K holubici přirovnal svůj lid i prorok Ozeáš, 
když říká: „Efraim je jako nerozumná holubice, snadno se dá zlákat. Volají k Egyptu, 
chodí do Asýrie“ (Oz 7,11). A u Jonáše vidíme to samé: má jít do Ninive, ale on chce 
jít do Taršíše. Jonášovo jméno nám čtenářům prozrazuje, že je podobný holubici, jak 
ji vnímali někteří bibličtí pisatelé: jako ptáka, který léta spontánně, bez jasného cíle. 
Tímto symbolem je nám Jonáš představen jako vrtošivý, nestálý, možná náladový. A 
neméně zajímavý je i význam dalšího jména, kterým jeJonáš označen hned v prvním 
verši celé knihy. Jonáš, syn Amítajův. Výraz „amati“/„amítaj“v hebrejštině znamená 
„Bůh je stálý, pevný“. Pokud bychom měli shrnout symbolický význam Jonášova 
jména, pak bychom řekli, že se v něm ukrývá jistý protiklad. Jonáš jako holubice je 
nestálý a náladový, a naopak „syn Amítajův“ znamená, že Hospodin je pevný, věrný, 
stálý. Jonášova nevěrnost je v ostrém kontrastu s věrností Hospodinovou. A možná 
bychom to mohli vysvětlit i tak, že i přes svou nestálost zůstává Jonáš stále synem 
Hospodinovy věrnosti. Jonášovo jméno tedy komunikuje čtenáři hned v úvodu knihy 
informaci, že Boží milost potřebuje nejen pohanský národ, ale také samotný Jonáš. 

2. kapitola: Hospodin překonává Jonášův komunikační blok 
Druhá kapitola ukazuje, že na světě neexistuje místo, kde by se mohl člověk před 
Bohem dokonale ukrýt a přerušit s ním spojení. Už z první kapitoly bylo jasné, že 



Bůh má pod kontrolou přírodní živly (On „uvrhl veliký vítr“), lodníky („dozvěděli se, 
že prchá před Hospodinem“) i Jonáše („vím, že vás tato veliká bouře přepadla kvůli 
mně“). Už předchozí kapitola ukazovala, že hlavním motivem knihy bude napětí 
mezi Jonášem a Hospodinem, které se projevilo i v jejich rozdílném postoji k Ninive. 
Od začátku se Bůh jeví jako iniciátor pozitivní komunikace. 

Ve druhé kapitole čteme o tom, jak Hospodin „nastrojil velikou rybu“, aby Jonáše 
pohltila. Tohle paradoxní obnovení komunikace Jonáše s Bohem vystihl Jiří Beneš 
ve své knize Dvanáctka: „Je vhozen do moře a pohlcen netvorem. Jen čtenář ví, že 
ryba je Hospodinem připravená záchrana. V okamžiku pohlcení Jonáše 
představovala spíše kobku (hrob), která má Jonáše ve smrti uzavřít, tedy pojistit 
jeho vhození do moře a tím učinit jeho 

smrt definitivní a absolutní. Jenže Jonáš v této dvojí, resp. dvojnásobné smrti (moře 
a útroby netvora), tedy po několikanásobné likvidaci a v místě smrti stále žije – smrt 
jej nepřijala. A nejen to. On ve smrti žije, a dokonce se modlí. Uzavřen ve smrti se 
navzdory smrti Jonáš dostává k Bohu tak blízko, že s ním může komunikovat.“ Velká 
ryba jako symbol záchrany i smrti se tedy stává prostředkem obnovy komunikace 
mezi Bohem a Jonášem. 

3. kapitola: Bůh dává Jonášovi druhou šanci 
Bůh obnovuje komunikaci s Jonášem a pověřuje ho podruhé tím samým úkolem. 
Jonáš poslechne a komunikuje poselství o čtyřiceti denním ultimátu pro obyvatele 
města. Tato zpráva, jak víme, nakolik je absurdní, nachází příznivou odezvu a celé 
město činí pokání. Bůh se nad ním slituje a mise tím splnila svůj cíl. 

Pozoruhodné je, že se v Jonášově poselství nevyskytuje žádná podmínka, kterou je 
třeba splnit, aby soud nenastal. A také žádná naděje. Nic, co je třeba vykonat, nebo 
co by mělo být provedeno v mezičase. Přesto je zde dán prostor – 40 dní. Čas 
neprodlužuje agonii – dělá však změnu uskutečnitelnou. Bůh tímto časem ukazuje 
svou trpělivost, i když „zaslíbením“ je vlastně katastrofa. Důležitým komunikačním 
aspektem tohoto časového období je zvěst o Boží trpělivosti a šanci, kterou dává 
nejen Jonášovi, ale i obyvatelům Ninive. 

4. kapitola: Jonáš se učí s Bohem otevřeně komunikovat 
V knize Jonáš jsme se postupně setkali s různými formami komunikace – s Boží 
otevřeností, s Jonášovou neschopností komunikovat, která vrcholí útěkem, s tichem 
a samotou, kterou prožívá Jonáš v útrobách velryby jako symbolu smrti, se 
zázračným vysvobozením Jonáše, kterým Bůh obnovuje komunikaci s prorokem, a s 
druhou šancí, kterou Bůh dává Jonášovi, když mu podruhé řekne: „Vstaň a jdi do 
Ninive.“ Zdá se, že se Jonáš poučil, protože v poslední kapitole vidíme, jak s Bohem 
otevřeně vyjednává a dokáže vyjádřit i své negativní pocity: „Ach, Hospodine, což 
jsem to neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi? Proto jsem dal přednost útěku do 
Taršíše!... Nyní, Hospodine, vezmi si prosím můj život. Lépe abych umřel, než abych 
žil!“ A Hospodin se později proroka ptá: „Je dobře, že pro ten skočec tak planeš?“ A 
Jonáš odpovídá: „Je to dobře. Planu hněvem až k smrti!“ To všechno svědčí o 
Jonášově schopnosti měnit své postoje a růst i v oblasti komunikace s Bohem. I když 
víme, že před Jonášem je ještě dlouhá cesta pochopení Boha i sebe sama. A přichází 
závěrečná scéna knihy – Jonášův hněv. „Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem.“ 
Předtím byli plní hněvu obyvatelé Ninive, když páchali násilí. Hněvem planul i Bůh 



pro jejich hřích, proto chtěl město zničit. A Jonáš se hněval na Ninivské (pro jejich 
hříšné skutky) i na Boha (pro jeho milosrdenství). Příběh se odvíjí tak, že Ninivští 
činili pokání a jejich hněv se ztratil. I Bůh se přestal zlobit na zkažené město pro 
pokoru jeho obyvatel. Jediný, kdo plane hněvem teď, je už jen Jonáš. Jeho otázka zní: 
Kde je Bůh soudu? Jak to, že se nenaplnila Boží spravedlnost? A všechno tohle ho 
opět vrací k touze zemřít – tedy být daleko od Boha, který jedná takto nepředvídaně 
a „nerozumně“. 

Bůh se však i v závěrečné scéně zachová k Jonášovi jako plný milosrdenství. 
Nepřestává s ním komunikovat. Udělá zdánlivou maličkost – nechá vyrůst skočec, 
který poskytne Jonášovi stín – a prorok se tomu zaraduje. I když Jonáš chce s Bohem 
prakticky skončit, Bůh s Jonášem nekončí. Hospodin se mu snaží pomoct dvěma 
způsoby: 1) verbální komunikací – kladením otázek; nejméně třikrát se Hospodin 
ptá, možná aby podnítil jeho kritické sebehodnocení, aby srovnal svou spravedlnost 
s tou Boží; 2) neverbálně – skočcem, který vyrostl a následně uschl. Bůh učí Jonáše 
něco důležitého o své milosti. Je určena všem, bez ohledu na národní, etnickou, 
rasovou či jinou příslušnost. A závěrečná otázka, kterou 

klade Bůh Jonášovi, je určena i nám – čtenářům knihy. Do diskuse jsme vtaženi i my 
– obohacujeme tento příběh o náš vlastní způsob komunikace s Bohem. Kde se 
nacházíme? Jak si vedeme? Jak s Bohem komunikujeme? Volíme někdy útěk? Anebo 
s ním dokážeme mluvit otevřeně? I o svých negativních pocitech? 

V knize Jonáš vždy hledám hlavní postavu. A pokaždé dojdu k tomu, že je jí sám 
Hospodin se svou nepřetržitou komunikací s dalšími dvěma postavami – s prorokem 
Jonášem a s pohanským městem Ninive. Bůh se představuje jako ten, který vyvíjí 
iniciativu pro fungování dialogu a bere ji do vlastních rukou. 

I tam, kde se může zdát, že ze strany člověka je komunikace na bodě mrazu. Jonáš 
přece odchází a chce umřít, a Ninive je vlastně taky „mrtvé“ pro svou komunikaci s 
Bohem. Bůh hledá a vždy nachází způsoby, jak oživit vztah mezi ním a člověkem. O 
čem jiném je později příběh jeho Syna? 

Boží iniciativa přináší své ovoce, není marná – Ninive činí pokání a Jonáš mění svůj 
vztah k Bohu. Ninivané i Jonáš zanechali svých starých cest, díky Bohu a jeho milosti. 
Tento proces nebyl bezbolestný. Ale když do života vstoupí Bůh, staré cesty se mění 
v nové. Výsledkem je poznání, že Boží milost je zde pro všechny a člověk si nesmí 
vytvářet vlastní teologii Boží spravedlnosti. Boží milost zdarma a jako nezasloužený 
dar se stává hlavním komunikačním aspektem knihy Jonáš. A její otevřený konec nás 
do tohoto komunikačního vztahu k Bohu zve taky. Ať Bůh promění i naše staré cesty 
v nové. 

Amen 
 



 



 



Kreslené příběhy Starého zákona 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   Pokračování příště 
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