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 ročník 21/číslo 1049 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy on-line 
téma úkolu: „Oběť pro naši záchranu (Iz 50–53)“ 

Sobotní škola – třídy 1. a 2.  

• https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh  vede Miloslav Žalud  

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

• https://meet.google.com/kfc-xwrv-zhe 
Mimiškolka začíná od 1000 hod. 

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

1o:45 hodin 

Bohoslužbu vede Milan Müller 

• Úvod  
• Společná píseň č. 181 „Jak zřídlo vody živé“  
• Modlitba  
• Oznámení  
• Dětský příběh – Barbora Loudová 
• Sbírka pro sbor  
• Píseň „Jsme Pane slabé“ - Smíchovský pěvecký sbor  

• Čtení textu Bible  
• Tichá modlitba   
• Kázání – Radomír Jonczy 

Téma:  

• Chvíle ke ztišení – hudební přednes – Vilém Pícha 
• Závěrečná modlitba – Radomír Jonczy 
• Společná píseň č. 189 „Mou spásou je Pán Ježíš“  
• Rozloučení – Milan Müller 
• Společná píseň č. 280 „Králi věčný, žehnej nám“ 

 

  

 

 
 
 

 
 

 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

       6. březen 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, 3., bude slovem z Písma sloužit bratr Radomír Jonczy.  
(zastupuje sestru Soňu Sílovou, která je z důvodu Covid 19 v karanténě) 

 

- Příští sobotu, 13. 3., kázáním z Písma bude sloužit bratr Václav Vondrášek. 
 

- Pojďme se sejít online ve Smíchovském foyer příští pátek, 12.,3., 

od 2000 hod na povídání a sdílení se (více informací dále ve Zpravodaji) 
 

-Ve čtvrtek, 11. 3., se uskuteční jednání Výboru sboru od 1830 hod 
 

-Výlety TOMů v 1Q2021 tentokrát trochu jinak „Z vlastní vůle“ 
(více informací pro inspiraci dále ve Zpravodaji) 

 

-Tuto sobotu, 6. 3., 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 březnu 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 8. – 13. 3. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Kubečková Leona (8.3.); Kubečková Alena (8.3.); Marušáková Aneta (8.3.); 
Šustek Petr (8.3.); Havlíčková Ivana (10.3.); Slavíček Jan (10.3.);  

Dragounová Jaroslava (13.3.); Balcarová Jana (13.3.) 
 

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 – 35. kapitola 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, milí Smíchovští, 
 

vy, kdo umíte zahrát alespoň pár akordů na kytaře a zažili jste nějaký ten táborák, nejspíš 
znáte písničku „Jaro” od skupiny Fešáci. Její text „My čekali jaro a zatím přišel mráz…” se 
mi zdá docela příhodným shrnutím situace, ve které se jako sborové společenství, ale 
vlastně i jako celá společnost nacházíme. Loni touto dobou by snad nikoho nenapadlo, v 
jaké situaci za rok budeme a kdo o něčem takovém mluvil, byl považován za škarohlída 
a sýčka. A tak jsme čekali, že jako jaro po zimě přináší úlevu a nový začátek, tak i my 
budeme poučeni pandemií znovu a snad lépe dávat věci do pořádku. 
Nestalo se, co už naděláme. Není to rozhodně poprvé a žel nejspíš ani naposledy v 
historii lidstva, byť jsme si rádi a snadno zvykli na něco jiného – téměř neomezené 
možnosti a jakýsi pocit nezadatelného práva na ně. Asi si musíme odvyknout. 
 

I když toho všeho máme už dost – a věřte mi, že vím, o čem mluvím: se dvěma školáky 
na distanční výuce a neustálým vymýšlením nových způsobů práce dostává naše 
rodičovská trpělivost pořádně na frak a o jarním apelu na využití volného času v 
karanténě se nám může jedině tak nechat zdát – tak přesto zaznívá do naší situace vzkaz 
„shůry”: „Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy 
víry.” (Zj 14,12 B21) Tento známý text je zarámován dramatickými událostmi, kterými se 
to v dějinách lidstva jen hemžilo a nejinak je tomu dnes a bude i v budoucnu. Přesto 
zaznívá jasný apel: Ať se děje, co se děje, buďte vytrvalí, trpěliví a držte se toho 
nejlepšího, co je na světě k mání: Božích přikázání a Ježíšovy víry. Tohle nám nikdo a nic 
nemůže vzít, toho se můžeme vzdát leda sami. Jenže co by nám potom zbylo? 
 

Boží přikázání jsou vyjádřením Boží lásky k lidem a výzvou tuto lásku přijímat a také 
posílat dál. Vždyť největším přikázáním podle Ježíše je milovat Boha, bližního i sebe 
samého (já vím, už zase o tom píšu, když já si nemůžu pomoci, nehněvejte se – jak 
říkávala stará sestra Hurtová). Ježíšova víra či víra v Ježíše je vírou v lásku – Boží 
milosrdnou k nám a potom i naši odpouštějící vůči druhým a sobě samým. Nerezignujme 
na to v těchto náročných dobách, ale hledejme způsoby, jak Boží lásku tvořivě posílat do 
světa. 
 

Poselství tří andělů nám připomíná, že Bůh je pánem tohoto světa, že zlo je poraženo, i 
když ještě na čas ukazuje, co je zač a že my se můžeme rozhodnout, na čí stranu, do čí 
party budeme patřit – nechám do své mysli, nebo chcete-li srdce, proudit lásku 
(symbolicky vyjádřeno Boží pečetí na čele) nebo si mysl nechám zaneřádit různými 

Milí bratři a sestry, 
 

oznamuji Vám, že v pondělí 1.3. ve večerních hodinách zemřel můj manžel 
Ivan Pučelík – člen Sboru Smíchov – ve věku nedožitých 83 let. 

 

Manželka Marie 



„pravdami”, které vedou jedině tak ke strachu? Komu patřím pak nejlépe ukáže moje 
jednání (symbolicky vyjádřeno pečetí na ruce). Co dělám, jak mluvím, co sdílím na 
sociálních sítích, jestli šířím pokoj a naději nebo strach a beznaděj. 
 

Můžu si vybrat. Můžeš si vybrat. Ať je ten výběr dobrý. 
 

„Prosíme Boha, aby vám dal pochopit své záměry a vyzbrojil vás všestrannou duchovní 
znalostí i moudrostí. Tak bude váš život plný ušlechtilých činů, budete mu dělat radost i 
čest a vaše poznání Boha se bude stále prohlubovat. Prosíme ho, aby vás naplnil svou 
mocí a silou k trpělivému překonávání všech zkoušek.” (Ko 1,9-11 SNC) 

Soňa Sílová 

Otevíráme duchovní přípravu na Velikonoce pátečním foyer… 
 

Tím že se nám nezadržitelně blíží VELIKONOCE, rádi bychom Vás pozvali na páteční 
SMÍCHOVSKÉ FOYER, které bude prvním programem na toto téma. Naše pozvání 
přijal nám všem dobře známý bratr Robert Řehák a budeme mít spolu v rámci 
našeho foyer rozhovor na téma VELIKONOCE VE STARÉM ZÁKONĚ A JEJICH 
PŘESAH A INSPIRACE DO DNEŠKA. Po našem rozhovoru bude prostor i pro vaše 
následné otázky, protože následná diskuze dělá z foyer foyer. 

Sejdeme se tedy příští pátek 12. března na Google Meet na adrese:  
https://meet.google.com/bfr-migx-czk    

Ještě ale POZOR – naše setkání bude začínat o hodinu později, než bylo tento pátek–
a sice až od 20 hod. (náš host se nechtěl připravit o šabatovou večeři s rodinou, 
která je jejich důležitým rodinným rituálem – ti co slyšeli JSME SPOLU na toto téma, 
vzpomenou si…).   

Moc se těšíme na setkání s vámi všemi, naší sborovou virtuální rodinou… 
      Za organizátory Vašek Vondrášek 

Můžete podpořit – Aby mohla Šošanka sama znovu objevovat svět 

(dcera našeho souseda z židovského hřbitova u Smíchovského sboru) 
 

https://www.znesnaze21.cz/sbirka/aby-mohla-sosanka-sama-znovu-objevovat-svet 
 
Aby se její stav mohl i nadále zlepšovat, 
potřebuje Šušu pravidelně absolvovat 
intenzivní komplexní terapie, které jsou 
jediným klíčem k znovuobnovení 
pohybových funkcí. Protože je pojišťovny 
proplácí pouze z malé části nebo vůbec, pro 
sedmičlennou rodinu jde takřka o existenční 
otázku.  

Peníze ze sbírky pokryjí roční intenzivní 
terapie na Neurorehabilitační klinice Axon 
v Praze, které by jinak Šušu absolvovat 
nikdy nemohla.  

https://meet.google.com/bfr-migx-czk
https://www.znesnaze21.cz/sbirka/aby-mohla-sosanka-sama-znovu-objevovat-svet


Pokračuje ČTVRTEČNÍ MODLITEBNÍ SETKÁNÍ  

Naši milí smíchovští, chceme pokračovat v našich on – line MODLITEBNÍCH 
SETKÁNÍCH – sejdeme se tedy opět ve čtvrtek 4.března od 20.hod. Odkaz platí stále 
stejný: https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib 

Nikoho nenutíme, ale na všechny, kteří se společně touží modlit se těšíme 😊. Doba 
je složitá, proto se potřebujeme semknout právě v modlitbách… 
Přejeme Vám všem osobní jistotu, že jste v rukách Nejvyššího – v dobrém i ve zlém…  
– srdečně Vaši kazatelé Soňa a Vašek. 

 
Výlety TOMů v 1Q2021        
„Z vlastní vůle“ důkazy – pokračování  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

TOM 25.2.2021 – 6 km 
z chaloupky na Zemřelově (Visalaje, 

Krásná) na Bílý Kříž 
rodina Nohejlových 

 

 

 

Výlety během jarních prázdnin 
s mými holkami. 

Kokořínsko a Příhradské skály 
Honza Bezděkovský  

 

 

https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib


Modlitební týden mládeže 2021 

Letošní Modlitební týden mládeže proběhne od 13. 3. do 20. 3. 2021. 

Můžete se těšit na nádherně zpracované přednášky biblické knihy Píseň písní – nejen 
obsahově, ale také umělecky a esteticky! 

V sobotu 13. 3. bude z Prahy vysílaná bohoslužba věnovaná začátku MTM. 

Chci vás všechny povzbudit a motivovat k online scházení v rámci mládeže, společně se 
ponořit do krásy této knihy, a hlavně se spolu modlit – za naplnění a vedení Božím 
Duchem na každý den. Věřím, že Bůh vaše modlitby vyslyší a bohatě požehná. 

Přednášku si můžete stáhnout v CZ a SK. 

https://www.casd.cz/modlitebni-tyden-mladeze-2021/
http://www.casd.cz/wp-content/uploads/2021/03/WOP-2021-CZE-v1.3_small.pdf
http://www.casd.cz/wp-content/uploads/2021/03/WOP-2021-Slo-v1.2_small.pdf


Zároveň jsme pro vás vytvořili Fb událost s názvem: „Modlitební týden mládeže – Opera 
Magna“, kde můžete každý den sledovat zajímavá videa, sdílet se, nechat se inspirovat 
a prožít modlitební týden spolu, intenzivně, zajímavěji a krásněji. 

Přeji Vám všem Boží požehnání a Jeho vedení přes modlitební týden SPOLU. 

Dan Kašlík, vedoucí ČSU mládeže 
 

COVID A MY / aktuálně 
 

CÍRKEV ADVENTISTŮ 
SEDMÉHO DNE 

 

 
  

Praha, 3. března 2021  

Milí představitelé sborů, sestry a bratři, 

chceme vám poděkovat, že i v tomto čase vedete sbory, doprovázíte členy, sdílíte se s 
nadějí, kterou máme v Ježíši Kristu. 

Vláda ČR vydala 26.2.2021 nová Usnesení Vlády, tentokráte i včetně poměrně 
podrobných odůvodnění a vysvětlivek.   
Pro fungování našich církevních aktivit jsou podstatná Usnesení Vlády ČR č. 216/2021 o 
omezení volného pohybu a Mimořádné opatření Ministerstva Zdravotnictví 
15757/2020-45/MIN/KAN o ochraně dýchacích cest (viz příloha). Podmínky se ale nijak 
nezměnily. 

Od 1.března 2021 jsou tedy povoleny následující aktivity: 

·Účast na bohoslužbě v počtu max. 10% míst k sezení (Usnesení 216 bod VI. b)): 

• 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 

• Účast na bohoslužbě je možná pouze v rámci okresu (kazatel v rámci 
duchovenské služby okres překročit může) 

• Jako ochrana dýchacích cest se smí použít respirátory FFP2/KN95 nebo 
chirurgická rouška (nikoli textilní rouška nebo šála apod.) – viz Mimořádné 
opatření MZdr bod I.1 (obličejová maska = chirurgická rouška) 

• Výjimka pro kázajícího (Mimořádné opatření MZdr bod I.3.q) respektive r)) 



·Dobrovolnictví, sousedská výpomoc (Usnesení 216 bod II.2) – lze i překročit hranice 
okresu (nutno předložit předem vyplněné čestné prohlášení) 

·Individuální duchovní péče a služby (Usnesení 216 bod II.5.c) – lze i překročit hranice 
okresu 

·Účast na pohřbu, max. 15 osob (Usnesení 216 bod II.6) – lze i překročit hranice okresu 
(nutno předložit parte nebo předem vyplněné čestné prohlášení) 

·Účast na svatbě, max. 15 osob (Usnesení 216 bod III.2.e) – pouze v rámci okresu 

• Výjimka pro odložení ochrany dýchacích cest: viz Mimořádné opatření MZdr bod 
I.3.v) a w) 

·Ostatní setkání max. 2 osob s výjimkou členů domácnosti (Usnesení 216 bod III.4) – 
pouze v rámci okresu 

·Jednání výboru sboru (Usnesení 216 bod X) – do 10 osob lze bez nutnosti 
PCR/antigenních testů, 

 Neumíme odpovědět na otázku, jak dlouho se ještě budeme řídit různými omezeními, 
jak dlouho nebudeme moci fungovat, tak, jak jsme byli zvyklí.  

Ono znát odpověď na tuto otázku není až tak důležité.  Podstatné je, jestli i v tomto čase 
budeme žít a fungovat jako ti, kteří věří a důvěřují Kristu, a žijí jeho principy v každodenní 
realitě. 

Jsme vděční za vás i za vaši práci. Jsme tady pro vás. 
 

Vít Vurst, David Čančík a Jiří Komárek 
 

K A Z A T E L N A 

 

BÝT ZASE DÍTĚTEM? 

Kázání ze soboty 13.02.2021 – br. Martin Pavlík 

Mt 18, 1–5  

Milé sestry a bratři v Kristu,  

dnešní bohoslužbu s námi prožívají i lidé, díky kterým náš kostel pravidelně ožíval 

hudbou, byl barevnější, většinou při tom praskal ve švech a také díky kterým o nás 

pokaždé věděli i všichni sousedé v okolí. Mám na mysli gospelové zpěváky a zpěvačky, 

kteří jsou součástí našeho vinohradského kostela už několik let. Za poslední rok jsem tuto 

pestrou skupinu lidí poznal blíže a získal jsem díky ní mnoho nových přátel. Každou 

středu večer se zde v kostele gospeláci potkávali ke zkouškám zpěvu, což teď zrovna není 

možné. Jsem ale rád za to, že se už od léta vídáme v tom samém čase alespoň online. 

Kromě nácviku písní s Kačkou otevíráme i různá témata, o kterých pak diskutujeme, a 

dnes bych se k jedné z těchto debat chtěl vrátit. Otevřeli jsme tehdy otázku, zda bychom 

někdy na okamžik chtěli být zase dětmi. Inspirovala nás k tomu píseň afroamerického 

zpěváka PJ Mortona, a také píseň Radima Genčeva s názvem Maraton. Její text obsahuje 

i tato slova:  

Kéž bys moh zas dítětem být  



Jímž býval jsi dřív  

Jít zpět o pár let  

Kdy tvůj život se jasnější zdál  

Kdy víru jsi měl…  

Kéž bys moh zas dítětem být  

Co ze všeho se líp zvládá radovat  

Co smí to všechno černobílé, co je kolem nás  

V barvách malovat… 

 Právě k této myšlence – být zase dítětem – bych se chtěl nyní vrátit, a to proto, že má z 

mého pohledu význam i z hlediska víry. V Novém zákoně totiž podobná myšlenka 

zaznívá také z Ježíšových úst, a tuto situaci připomínají tři evangelisté. O jakou situaci 

šlo, a co tím měl Ježíš na mysli?  

Patrně nejznámější zmínku o Ježíši a o dětech nacházíme v Matoušově evangeliu v 19. 

kapitole, ale také v kapitole předchozí, jak znělo v dnešním druhém čtení. Stojí tam: „Ježíš 

zavolal dítě, postavil ho doprostřed a řekl: Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a 

nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.“ Je to srozumitelné? Rozumíme 

tomu, co tím má Ježíš na mysli? Možná jste si už také všimli, že některá Ježíšova slova 

nebo podobenství se nedají moc vykládat – nejspíš z toho prostého důvodu, že to 

nepotřebují. Na pár řádcích předvedou nějakou situaci, jakou si umíme docela dobře 

představit, a pak jí většinou nasadí nečekaný závěr. Posluchač a čtenář tomu rozumí a 

žádný výklad nepotřebuje. Je text, který jsme teď přečetli, jedním z těch, kterým 

rozumíme na první poslech? Být jako dítě, tomu možná rozumíme, ale jak to souvisí s 

nebeským královstvím? Taky zde čteme, že se dětmi nemáme stát, ale být. „Být jako děti“ 

neznamená připodobňovat se dětem všeobecně, ve všem, ale být jako oni v tom a v tom. 

Jak si tedy Ježíšova slova vyložit?  

Ježíš zavolal a postavil mezi učedníky dítě, které tam na chvíli stojí jako 13. učedník. 

Postřehli jste kontext? Celý oddíl začíná otázkou učedníků, kterou pokládají Ježíšovi. Jak 

zněla? „Kdo je vlastně největší v království nebeském?“ Učedníci řeší, kdo je největší v 

nebeském království, a jejich otázka odhaluje zmatek a falešné představy v jejich myšlení 

o podstatě Božího království. Jako by to v nebi mělo fungovat podobně jako u 

pozemských království uspořádaných na hierarchických strukturách, jak to učedníci znali 

a viděli kolem sebe. Platí takový systém i v nebeském království? Má někdo výsadnější 

postavení? (Připomíná to hádku mezi učedníky, o které mluví evangelista Lukáš v 

souvislosti s Poslední večeří a tento text jsme dnes slyšeli při prvním čtení: „učedníci se 

mezi sebou hádali, kdo z nich je největší.“)  

Všimněte si ale, že otázku po největším v království Božím Ježíš neodmítne, chce ji 

zodpovědět. Ježíš zavolá na nějaké dítě z blízkého okolí, postaví ho doprostřed skupinky 

zvědavých tazatelů a pronese dva výroky, z nichž první vstup do nebeského království 

podmiňuje („Amen, pravím vám, jestliže nebudete jako děti, nevejdete do království 

nebeského.“), druhý účast na něm zaslibuje („Kdo bude jako toto dítě, ten je největší v 

království nebeském.“). Ani Ježíš, ani evangelista nám neříkají, v jakém smyslu má, 

případně nemá být Kristův učedník „jako dítě“. Pouze ukáže prstem na „toto dítě tady“. 

Tradiční výklady jmenují řadu pozitivních vlastností dětí – nevinnost, čistota, důvěra, děti 



všechno přijímají bez pochybností, prostota apod. Při výkladu se neodolává snadno 

pokušení romantizovat si „ztracené dětství. Ale protože tamto dítě neznáme ani my, a 

neznali ho ani učedníci, nemůžeme se prostě přiklonit k tomu, že by šlo o nějakou z těch 

„typicky dětských“ vlastností: že je hodné, poslušné, nevinné, bezelstné, nezkažené apod. 

Tato pasáž a její kontext nás nejspíš navádí v prvé řadě k pokoře. Ježíš sám říká: „Kdo se 

pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském.“ Pokora je opakem 

touhy po moci, po touze být největší. Ježíš říká: největší ať je mezi vámi jako nejmenší a 

vůdce jako ten, který slouží. Dítě, které stálo mezi učedníky, mohlo i svou postavou a 

výškou sloužit jako ilustrace toho, kdo je nejmenší. Ježíš varuje učedníky před tím, aby 

se jeden na druhého dívali shora. Nebe/nebeské království nekopíruje naše lidské 

úspěchy, zásluhy, postavení, diplomy ani tituly... Nezohledňuje společenské a anketní 

žebříčky, lajky, srdíčka, počty zhlédnutí. Řídí se něčím úplně jiným.  

V kontextu Ježíšových slov v tom nacházíme ještě jednu věc. Dítě je naprosto závislé na 

svých rodičích. Dítě si nic k životu samo neobstará, nesežene, nezajistí, nezařídí, nekoupí. 

Všechno, co potřebuje, musí dostat, obdržet, přijmout. Dítě je prostě závislé na péči a 

starosti dospělých. Dospělý člověk má naopak pocit, že si stačí na všechno sám a nikoho 

nepotřebuje. Ale víra v Boha znamená, že z této dospělácké pýchy hodně slevíme a 

uznáme, že i jako dospělí stále něco přijímáme a dostáváme. Na dětech vidíme, že jsme 

stále dlužníky a bude tomu tak až do konce našeho života. Křesťané jsou lidé, kteří se k 

tomuto dluhu i v dospělosti hlásí a nestydí se za něj. Ježíš jako by říkal, že pravý křesťan 

je dítě – naprosto závislé na svém Otci. 

Ježíšova výzva v našem dnešním textu zní „Jestliže se neobrátíte“ a „Kdo se pokoří“. 

Obrátit se a pokořit se. Oba pojmy známe z církevních dějin – obrácení, velké heslo Johna 

Wesleye a později metodismu, ze kterého vyšla jedna ze tří zakladatelů naší církve. A 

pokora, velké heslo například pro Františka z Assisi. Bratři a sestry, dnešní biblický text 

nás vede k uvědomění tří věcí:  

1) Vede nás k otázce, jak uvažujeme o Božím království, možná o Bohu samotném. 

Jestli si do těchto svých úvah nepromítáme příliš vlastního, příliš lidského, podobně 

jako kdysi učedníci, jejichž úvahy odhalila otázka po tom, kdo má výsadnější 

postavení. Principy nebeského království jsou v mnohém jiné než ty pozemské. 

Proto je třeba se jim učit, proto právě jim Ježíš věnoval tolik svých podobenství.  

2) Dnešní text nás vede k modlitbě za pokoru. Boží království a církev má být 

opakem směrnic a žebříčků tohoto světa. Ne úsilí dostat se výš a vyniknout nad 

druhého, ale ochota někdy sestoupit dolů do chudoby, slabosti, k chudým a k 

slabým. Protože takové je měřítko velikosti člověka v Božím království. Být velkým 

znamená být služebníkem. Ježíš si to může dovolit říct, protože přesně takový byl 

jeho život – ač roven Bohu, ponížil se a stal se člověkem, jedním z nás.  

3) Do Božího království patří všichni, kteří si jsou vědomi své slabosti, přijímají 

Boha jako svého Otce a chtějí se stát jeho dětmi. Do nebeského království jsou zváni 

ti, kteří plní vůli Otce. Do Božího království patří všichni, kteří se opravdově modlí 

„Otče náš“. Být Božím dítětem totiž znamená být k druhým stejně milosrdný, 

laskavý a věrný jako je Bůh k nám.  

Amen 

 
 



 



Praha, 3. března 2021 

Milé sestry, milí bratři a přátelé, 

stejně jako v minulých letech vás i letos zveme na Biblický týden ČS, který, pokud to 

situace a opatření dovolí, proběhne v termínu od 1. do 8. srpna 2021 v KC Immanuel v 

Dlouhém u Ždírce nad Doubravou. Hlavním hostem a řečníkem bude OLDŘICH 

SVOBODA, kazatel a zástupce ředitele Adventistického teologického institutu. Tématem 

bude Tajemství Ježíše z Nazareta: evangelium v epištolách Efezským a Koloským. 

Z BT bude průběžně pořizován videozáznam, odkaz na www.biblickytyden.cz. 

Přednášky probíhají vždy v dopoledních hodinách. Odpoledne bude možno prožít různě 

– při workshopech, sportovních aktivitách, dobrovolnické činnosti, či na výletě po okolí. 

V době dopoledních přednášek a večerního programu bude pro děti ve věku 4–15 let 

zajištěn program. 

Ceník ubytování i stravy je na stránkách konferenčního centra www.immanuel.cz. 

PŘIHLAŠOVÁNÍ: Pouze elektronickou cestou na www.biblickytyden.cz, bude 

spuštěno ve čtvrtek 17. června v 16:00 hodin. Aby bylo možné přihlášku odeslat, musí 

být u všech zájemců vyplněny následující údaje: jméno a příjmení, datum narození, 

adresa, požadované místo k ubytování a typ stravy – s masem nebo vegetariánská (vždy 

pouze na celý týden) v plné penzi nebo polopenzi. 

Opět bude v přihlášce možnost zaškrtnout políčko „chci být dobrovolníkem“, a tím si buď 

vyzkoušet službu, kterou byste mohli v budoucnu realizovat ve svém městě, část svého 

času věnovat lidem kolem sebe, nebo prostě pomoci místnímu sboru být užitečným tam, 

kde působí. Zaškrtnutím políčka se hlásíte na středeční odpolední program - 

dobrovolnickou činnost, která bude určena dle aktuální situace s protikovidovými 

opatřeními. Organizátorem bude Jan Libotovský, +420 731 119 257, 

libotovskyjan@seznam.cz. 

Prosíme, abyste se do vybraných pokojů a chatek hlásili v tom počtu, jaký je u nich 

uveden. V případě, že nevyužijete plnou kapacitu místnosti, mohou být neobsazená lůžka 

zaplněna dalšími zájemci. Nechcete-li poskytnout volné lůžko dalším zájemcům, 

rezervujte si prosím všechna lůžka v pokoji, cena se vám však navýší. 

Upozorňujeme, že srub č. 5 a chatka č. 6 jsou vyhrazeny POUZE pro muže a POUZE pro 

ženy. 

Po ukončení registrace (2. července) zašleme na mail kontaktní osoby potvrzení s 

celkovou cenou, číslem účtu a přiděleným var. symbolem. V případě nemoci nebo 

jiného vážného důvodu Vám bude platba za pobyt vrácena. 

Doufáme, že situace bude natolik příznivá, abychom se mohli setkat. Samozřejmě 

počítáme s velkou mírou nejistoty a tím, že Biblický týden může být kvůli aktuálním 

epidemiologickým opatřením zrušen. Děkujeme, že se budete spolu s námi modlit o 

moudrost a věříme, že nás Bůh povede nejen při plánování, ale i v každodenní realitě 

našeho života. 

Za České sdružení 

Vít Vurst 

Kontakt/dotazy: Ingrid Škábová, M: 734 521 610, E: ingrid@casd.cz. 



ON – LINE NABÍDKY 
 

Věda a víra – online semináře tlumočené do slovenštiny 

Geoscience Research Institute pořádá online cyklus s názvem Základy vědy a víry (Faith 
& Science Fundamentals). Jedná se o sérii webových seminářů (“webináře”). Záznamy z 

těchto webinářů, naleznete na tomto odkazu. Webináře jsou tlumočené mimo jiné i do 
slovenštiny. 

https://www.casd.cz/veda-a-vira-online-seminare-tlumocene-do-slovenstiny/
https://www.youtube.com/channel/UCHFR8oU6eZjTkzMD9CmDTlQ/videos


       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

Výlet  TOMu 1.Q 2021 
“Z vlastní vůle” 

 

 

Sraz: podle vašeho uvážení Cíl: dle vlastní vůle 
 

 

Trasa: 
V měsíci lednu z důvodu proti epidemiologických opatření pro boj s covidem 19  

jsme standartní formu výletu TOMů zrušili. Ale v závislosti na tom, že pohyb  
na čerstvém vzduchu v přírodě je zdraví prospěšný vám nabízíme možnost,  

dle vašeho uvážení v povoleném počtu a s požadovanými ochrannými prostředky, 
naplánovat a realizovat vlastní výlet. Termín leden kdykoli. 

Jako důkaz, že jste výlet absolvovali pošlete fotografii a počet ušlých/ujetých  
kilometrů. Pokud přidáte krátký popis trasy budeme rádi.  

 

Důkazy posílejte na email: zelenka.radek@gmail.com; polyconsulting@volny.cz 
 

prosíme, dodržujte nařízení vlády pro bezpečí své i vašeho okolí 

Délka trasy /dle uvážení/ km 
 

Na lepší časy v roce 2021 se s vámi těší  
Radek Zelenka & spol. 

 
Design ® Jaroslav Bartoš 

mailto:polyconsulting@volny.cz
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Pátek 12. březen 2021 

20:00 hodin 

Robert Řehák 
VELIKONOCE VE STARÉM ZÁKONĚ  

A JEJICH PŘESAH A INSPIRACE DO DNEŠKA 

https://meet.google.com/bfr-migx-czk 

https://meet.google.com/bfr-migx-czk


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 

http://www.casdsmichov.cz/

