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 ročník 21/číslo 1052 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy on-line 
téma úkolu: „Nová země (Iz 65–66)“ 

Sobotní škola – třídy 1. a 2.  

• https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh  vede Jiří Kapounek  

• https://meet.google.com/eqg-jjmi-xvv   vede Anna Boušková 
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 Marek Balcar 

• Úvod  
• Společná píseň č. 226 „Blíž tobě, blíže, Ježíši můj“  
• Modlitba  
• Oznámení  
• Sbírka pro sbor  
• Dětský příběh  
• Píseň „Bože, píseň novou zpívati budu“ - Smíchovský pěvecký sbor  

• Čtení textu Bible – Dt 8,2-6.10-18 
• Tichá modlitba   
• Kázání – Soňa Sílová 

Téma: „Půst, který nebudeš chtít, aby skončil“ 

• Chvíle ke ztišení – píseň „Slyš Hospodine prosbu mou“ - trio 
• Závěrečná modlitba – – Soňa Sílová 
• Společná píseň č. 249 „Můj Bůh žije“  
• Rozloučení – Marek Balcar 
• Společná píseň č. 180 „Blaze nám“ 

 
 

  

 

 
 
 

 

 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

     27. 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, 27. 3., bude slovem z Písma sloužit sestra Soňa Sílová. 
(tuto sobotu probíhá sbírka 13. soboty) 

 

-V termínu 26. 3. – 4. 4. bude v našem sboru probíhat online Velikonoční 
program (více informací o programu a pro inspiraci dále ve Zpravodaji) 

 

- Příští sobotu, 3. 4., kázáním z Písma bude sloužit bratr Václav Vondrášek.  
 

- Další online setkání ve Smíchovském foyer bude za dva týdny,  
v pátek, 9. 4., od 1900 hod na povídání a sdílení se společně 

(více informací dále ve Zpravodaji) 
 

-Oddělení KD2 zve dnes 27. 3. od 1800 hod k on-line setkání na meet 
(více informací dále ve Zpravodaji) 

 

-Výlety TOMů zatím i v 2Q2021 tentokrát trochu jinak a to 
„Z vlastní vůle“ (více informací pro inspiraci 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 dubnu mysleme na svých 
modlitbách na: Znovu otevření sborů. 

 

- 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 28. 3. – 3. 4. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Pospíšilová Ludmila (28.3.); Prokopčák Milan (1.4.) 
 

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 – 38. kapitola 

VELIKONOČNÍ TÝDEN – ČAS UPŘÍMNOSTI 
Tak zatímco my prožíváme jako jednotlivci, rodiny i sbor velmi zvláštní dobu (všichni víte 
proč), přiblížil se nám VELIKONOČNÍ TÝDEN, který je zde už tisíce let jako čas připomenutí 
si toho nejpodstatnějšího v dějinách i v našem životě. 

Mnohým známá holandská křesťanka Corrie ten Boom kdysi řekla: „Když se díváte na 
světové dění, cítíte neklid. Když se díváte do svého nitra, cítíte ho též. Když se díváte na 
Krista, cítíte klid a mír.“ A tato myšlenka platí o to více pro VELIKONOČNÍ TÝDEN, kdy 
máme ve sborové nabídce programů mnohem více možností než kdy jindy… 

VELIKONOCE nemají svůj vrchol ani ve čtvrtek, při vzpomínce na poslední Ježíšovu večeři, 
ani v pátek, při vzpomínce na jeho ukřižování, ani v sobotu, kdy odpočíval v hrobě, ale v 
neděli, když se radujeme z prázdného hrobu.  

Jak kdysi řekl Paul Tripp: Velikonoční prázdný hrob zjevuje tři podstatné charakterové 
vlastnosti Pána Boha. A to jeho VĚRNOST – kdysi Evě a Adamovi v ráji slíbil, že je nenechá 
v rozlitém mléce, do kterého se vinou nedůvěry vůči němu dostali. Po celá staletí se Pán 
Bůh ničím neunavil či nenechal rozptýlit, ale v pravý čas a předpověděnou chvíli 
obdaroval svět Spasitelem.  

To druhé je jeho MOC – ten okamžik, když Ježíš vysvlékl pohřební šaty a prošel otvorem 
po odvaleném kameni (a kdopak kámen asi odvalil?) – to nedokáže nikdo ze všech 
rekordmanů ze všech olympiád a mistrovství světa dohromady… A jestli je právem 
obdivujeme (byť u všech je jenom otázka času, kdy prohrají svůj boj s vlastní konečností), 
všude se o nich píše a uctívají se v naší společnosti – o co větší „potlesk“ a obdiv si 
zaslouží náš Pán! 

 A to třetí je Boží OCHOTA – mohl nás nechat nést důsledky selhání našich rodičů a 
pořídit si jiné „hračky“ – ale to by nebyl On. Náš Bůh je ochotný navzdory naší mnohé 
neochotě (sami sebe známe nejlépe), protože prostě „je takový“ – viz 2Tm 2,13., protože 
(naštěstí pro nás) nemůže „zapřít sám sebe“. 

Právě proto, že náš Bůh je VĚRNÝ, MOCNÝ a OCHOTNÝ, může být nastávající 
VELIKONOČNÍ TÝDEN novým pozváním do jeho blízkosti. Už to zdaleka není poprvé v 
tisíciletých dějinách – určitě toto podobné pozvání jsi slyšel ve svém křesťanském životě 
mnohokrát. Pozvání je stejné, Pán je stejný – ale my se roky a různými změnami v našich 
životech měníme. Mění se naše statusy, vztahová nastavení, naše zdraví, naše radosti i 
strachy a obavy. Nikdy v mém životě mi nebylo 49 let, za sebou krizi středního věku, před 
sebou únavu života padesátníka – k tomu druhým rokem v Praze, děti téměř venku z 
hnízda, mladí mi hravě v parku utečou, prožíváme s manželkou to, co mnozí z vás po 22 
letech manželství, častokrát mě napadá, že různým technologiím, souvislostem či 
objevům tohoto světa nějak nerozumím (naposledy kolik sexuálních predátorů bylo v 
nedávném dokumentu „V síti“)… Vím o situacích, kde jako muž i křesťan pořád znovu 
prohrávám s vlastní pýchou, čistotou, leností, předsudky atd. – vždyť mi rozumíte. A 
proto se těším na VELIKONOČNÍ TÝDEN jako na čas „dívání se na Krista“, na ČAS osobní 



UPŘÍMNOSTI, kdy chci před Pánem znovu poctivě hledat a ptát se, kde je dneska moje 
místo, kde mě chce Pán mít… Už mockrát jsem odpověď v minulosti v jiných konstelacích 
mého života ve víře zaslechl, a protože doufám a věřím v Boha, který je VĚRNÝ, MOCNÝ 
a OCHOTNÝ, jsem osobně zvědavý, co se dozvím o letošním VELIKONOČNÍM TÝDNU. 

  Přeji Vám všem, abyste prožili podobnou zkušenost… 
Váš kazatel Vašek Vondrášek 

PÁTEČNÍM FOYER I PO VELIKONOCÍCH… (9. 4. 2021) 

Sice nám dnešní sobotou začíná mimořádný VELIKONOČNÍ TÝDEN, ale abyste se 
měli na co těšit i po Velikonocích, posíláme zvadlo na naše další SMÍCHOVSKÉ 
FOYER na 9.dubna 2021. Naše pozvání přijal náš milý „smíchovák“ bratr Miloslav 
Žalud s tématem: VŠICHNI JSME TOMÁŠOVI BRATŘI aneb prozkoumání základů 
naší víry v Ježíšovo vzkříšení.  

Připojujeme bližší informace k tomuto večeru: „Během dnešního setkání se budeme 
zabývat významnou událostí plánu spasení – Ježíšovým vzkříšením. Za nejvýznamnější 
děj vesmíru považujeme vtělení, které začíná v Nazaretě/Betlémě a vrcholí na Golgotě. 
Jeho důležitost člověk začíná chápat právě až v souvislostí s Ježíšovým vzkříšením. Tam 
začíná prohlédnutí, které Bůh dopřál církvi především během sedmi týdnů po vzkříšení. 
Zvláště pro nás dnes je zmrtvýchvstání velmi těžko přijatelná skutečnost. Pochybovali 
už o něm věřící z Korinthu necelých třicet let po „prázdném hrobě“, odmítal ho Tomáš, 
kterého nazýváme „nevěřícím“. Jaké důvody máme my dnes pro víru, že Ježíš 
zmrtvýchvstal? Prozkoumejme dnes večer základy této naší víry!“ 

Celý večer se bude skládat představením tématu od našeho milého hosta a pak bude 
prostor k následné společné diskuzi. A ještě jedno POZOR – poprvé bude naše SF 
začínat, jak jste někteří prosili O HODINU DŘÍVE, tzn. od 19.hod. na linku  

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

 Na setkání s vámi se těší vaši kazatelé Soňa Sílová a Vašek Vondrášek 
 

Oddělení KD2 zve k on-line setkání  

Milé sestry, milí bratři, zveme Vás na společné 
setkání a sdílení v sobotu 27.3. od 18 hod na meetu: 

https://meet.google.com/ohw-jgag-esz  

Rádi Vás uvidíme a uslyšíme, těšíme se i na Vaše 
dětičky. 

Mariana a Jarda Skálovi     

Pekli jsme pro seniory 

1 den, 2 auta, 318 najetých kilometrů a několik slz dojetí a radosti. Taková je bilance 
pondělního rozvozu balíčků, které si pro naše seniory připravili smíchovští pathfindeři a 
jejich rodiče.  

Během nedělní přípravy jsme sváželi napečené výrobky od dobrovolníků a balili je do 
krabic. Do balíčků jsme pak ještě přidávali ovoce, literaturu, respirátory, tištěný Zpravo- 

https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib
https://meet.google.com/ohw-jgag-esz


daj a povzbuzující vzkaz. Některé děti nakreslily i 
obrázek. Večer jsme už měli vše naložené v autech 
a připravené  

 
 

na pondělní rozvoz. Protože lidí, 
ke kterým jsme měli v plánu 
dorazit, bylo něco kolem 40, 
vyrazili jsme už po sedmé 
hodině ráno, abychom všechno 
stihli, a to sem nám nakonec i podařilo.  

Jsem moc vděčný za možnost se rozvozu účastnit. I přesto, že jsme se mohli u každého 
seniora zdržet jen několik málo minut, bylo to velice milé setkání.  

Touto cestou bych chtěl jménem obdarovaných seniorů poděkovat všem, kteří se na akci 
podíleli.  Všechny to moc potěšilo a velmi si toho vážili. I já děkuji všem, kteří cokoliv 
upekli, poskytli literaturu, nakreslili obrázek, napsali vzkaz, pomohli s balením nebo 
zajistili komunikaci se seniory. Mělo to smysl.  

Za Pathfinder/ KC Petrklíč Sam Dolejš  

Za seniory 

V pondělí jsme byli velice příjemně překvapeni. Nejen, že máme úkoly sobotní školy na 
další čtvrtletí, Zpravodaje a literaturu, ale i něco na zub a na ochranu před covidem ve 
formě respirátorů. Měli jsme i možnost prožít pár příjemných chvil s mladými našeho 
sboru a dozvědět se novinky ze života sboru i jejich, kterých je v dnešní době jako šafránu 
– vzácné a málo. Děkujeme. 

Dnes si člověk plně uvědomuje, že to, co jsme brali jako samozřejmost – každotýdenní 
návštěvy sboru, společenství bratrů a sester, prosté posezení v jídelně sboru po 
bohoslužbě a vzájemné sdílení se – nám bude chybět a budeme po tom toužit. 

Modlíme se za znovuotevření sboru a za všechny, abychom mohli být spolu a oslavovat 
našeho Pána. 

Ještě jednou děkujeme za vaši službu – senioři 



Hledáme nevyužitou zahrádku 

Mladá rodina že sboru, hledá nevyužitou zahrádku nebo menší kousek půdy, který se 
momentálně nevyužívá, za účelem výsadby sezónní zeleniny, za drobný finanční 

příspěvek nebo se podělíme o část úrody 😊. Preferujeme spíš Prahu.  
O zahrádku se budeme pečlivě starat a těšíme se na hezkou spolupráci. Za jakékoliv 

nabídky Vám budeme velice vděční 😊.  

Další informace podle domluvy na telefonním čísle: 731781716 nebo e-mail: 
B.Nadja83@seznam.cz 

Mockrát děkujeme a přejeme nám všem hodně sil a pozitivníchmyšlenek. Bůh nám 
žehnej.  

Rodina Hrabovcových 🙏👫 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOM březen 2021 – x,x km 
výlet Prahou 

M. & J. Prokopovi 
 
Honza Bezděkovský  

 

 



Co nás čeká ve velikonočním týdnu? 

Máme letošní rok mimořádnou možnost prožít předvelikonoční týden společnou 
duchovní přípravou. Celý týden můžeme začít sedmi pátečními ZASTAVENÍMI 
K MODLITBÁM na různých místech našeho smíchovského sboru. V následující týden 
můžeme číst každý den jeden biblický text, který se váže k velikonočnímu příběhu, 
jak šel den po dni. Každý z jednotlivých příběhů bude i podkladem pro naše ranní a 
večerní on-line modlitební setkání, a to vždy v PO, ÚT, ST, ČT a v PÁ ráno v 6:15 hod. 
a v NE, PO, ÚT a ST večer vždy od 20:00 hod.  

Vrcholem našich modlitebních setkání bude modlitební on-line setkání v neděli          
4. dubna ráno v 6:33 hod. při východu slunce, protože v tu dobu náš Pán vstal 
k novému životu.  

Každé toto pašijové modlitební setkání zahájíme krátkou myšlenkou z textu na daný 
den a pak bude prostor pro modlitby. Zvlášť ráno je možné, že ten, kdo se připojí, 
nebude moci čekat až do konce modlitebního setkání, protože bude odcházet do 
práce – pokud se oddělí dříve, není to problém.  

Jak si určitě vzpomínáte na Smíchovské foyer s br. Robertem Řehákem, myšlenka 
přípravy na svátek Velikonoc je už tisíce let starou myšlenkou, která může pomoci 
každému z nás, aby se pro něj svátky Velikonoc nestaly prázdnou formou či mrtvým 
náboženským úkonem, ale měly svůj živý obsah – protože právě tehdy – a JENOM 
TEHDY mají svůj hluboký smysl. 

Rozpis pašijového textu – tímto děkujeme br. Luďkovi Svrčkovi za pomoc s výběrem 
textu, kde vycházíme z Janovského podání: 
 

• Ne Ex 12,1-14 

• Po  Ex 14,15-15,3 

• Út  J 1,14-37 

• St  J 17,1-21 

• Čt  J 18,1-15.33-40 

• Pá J 19,1-20.30.38-42 

• So J 20,1-19 

• Ne 1 K 15, 1-24 
 

Pro doplnění myšlenky Velikonoc je možné shlédnout inspirativní filmy na toto 
téma, které nám pomohou více nasát atmosféru Velikonoc z doby našeho Pána – 
naše typy: 
 

• Utrpení Krista – velmi naturalistický pohled na atmosféru tehdejšího 
křižování 

• Ve jménu Krista – příběh římského vojáka, který se bezprostředně 
setká s příběhem Velikonoc 

 

Rádi chceme všechny smíchovské pozvat na dvě zajímavé besedy, které pořádá Sbor 
Bethany (viz plakátek) a to bude v PO 29.3. rozhovor s br. Luďkem Svrčkem na téma: 
CO JSTE NEVĚDĚLI O VELIKONOCÍCH a ve ST 31.3. rozhovor se Stanislavem 
Slamkou na téma JAK PROŽÍT VELIKONOCE SRDCEM. 



 

V dějinách církve bylo obvyklé, že se věřící v době předvelikonoční postili, a proto 
také připomínáme, že i my máme tuto možnost, přičemž si každý může zvolit formu 
i rozsah půstu, tedy oddělení se pro Boží věc. 
 

Po Velikonocích se těšíme na pokračování našich pátečních Smíchovských foyer se 
zajímavými hosty i tématy. 
 
Závěrem Vám chceme přinést pro lepší přehlednost detailní rozpis pašijového týdne 
den po dni: 
• 26.3. PÁ  
o 10:00 hod  Výtvarný workshop pro rodiny s dětmi, Sedlec, Rybička 
o 19:00 hod  SEDM ZASTAVENÍ PŘEDVELIKONOČNÍHO ROZJÍMÁNÍ 

 

• 27.3. SO 
o 10:45 hod Kázání: PŮST, KTERÝ NEBUDEŠ CHTÍT, ABY SKONČIL  

 

• 28.3. NE  text: Exodus 12,1-14 
o 20:00 hod  Večerní modlitební on-line setkání  

 

• 29.3. PO text: Exodus 14,15-15,3 
o   6:15 hod  Ranní modlitební on-line setkání  
o 19:00 hod  rozhovor z Bethany s br. Luďkem Svrčkem  

   na téma: CO JSTE NEVĚDĚLI O VELIKONOCÍCH   
o 20:00 hod  Večerní modlitební on-line setkání 

 

• 30.3. ÚT  text: Jan 1,14-37 
o   6:15 hod  Ranní modlitební on-line setkání 
o 20:00 hod  Večerní modlitební on-line setkání 

 

• 31.3. ST  text: Jan 17,1-21 
o   6:15 hod  Ranní modlitební on-line setkání  
o 10:00 hod  Dětská velikonoční besídka – Sedlec, Rybička   
o 19:00 hod  rozhovor z Bethany se Stanislavem Slamkou  

   na téma: JAK PROŽÍT VELIKONOCE SRDCEM.  
o 20:00. hod  Večerní modlitební on-line setkání 

 

•   1.4. ČT  text: Jan 18,1-15.33-40 
o   6:15 hod  Ranní modlitební on-line setkání 
o 17:00 hod  Promluva k Velikonoční večeři 
o Rodinná velikonoční večeře (viz inspirace ve Zpravodaji) 

 

•   2.4. PÁ  text: Jan 19,1-20.30.38-42 
o   6:15 hod  Ranní modlitební on-line setkání  
o 20:00 hod  Velkopáteční čtení Bible s varhanní hudbou 

 

•   3.4. SO   
o 10:45 hod  Kázání: S KŘÍŽEM POD KŘÍŽEM 

 

•   4.4. NE      
o   6:33 hod Ranní modlitební on-line setkání při východu slunce  

 
 

 



LINKY (odkazy), KDE BUDOU PROBÍHAT JEDNOTLIVÉ PROGRAMY: 
- Modlitební setkání ráno a večer: https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib 
- Vše z Rybičky Sedlec: whereby.com/sbor-sedlec 
- Programy z Bethany (29. a 31.3.) https://spolecenskecentrum.cz/ 
- Programy z pátku 26.3., čtvrtka 1.4. a ze sobot: www.bohosluzbyonline.cz 

 
 
 
 

INSPIRACE: 

 

 

200g MOUKY (HLADKÁ A POLOHRUBÁ) 

65 ml OLEJE 

50 ml VODY 

¼ LŽIČKY SOLI (2,5g) 
 

 

 

 

 

 

 

 

SUROVINY PROMÍCHAT, VYVÁLET PLACKU,  

VYKROJIT POŽADOVANÝ TVAR 

PÉCI 20 min PŘI 170°C 
 

 
 

https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib
file:///E:/Usersaaaa/pinguin/Desktop/složky/ruzne/zpravodaj/2021/SZ.20.3.21.docx
https://spolecenskecentrum.cz/
file:///E:/Usersaaaa/pinguin/Desktop/složky/ruzne/zpravodaj/2021/www.bohosluzbyonline.cz


Přílohy:  
Inspirace prožití Velikonoční večeře jsou v příloze minulého zpravodaje¨ 
Recept na nekvašený chléb (viz výše) 
  

Tipy na zajištění hroznového moštu: 
DM Drogerie  
https://www.dm.cz/dmbio-bio-hroznova-stava-p4058172487200.html 
Vinselekt Michlovský-možnost vyzvednutí ve skladu na Praza 6 
https://www.michlovsky.com/laurot-bio-hroznova-stava-075l 

 

Oběžník z ČS CASD 
 

Sčítání lidu 2021 
Praha 26. březen 2021 

Milé sestry, bratři a přátelé církve, 
pod záštitou Českého statistického úřadu se letos ve dnech 27. 3. až 11. 5. uskuteční 
sčítání obyvatel České republiky. Součástí sčítacího formuláře je i nepovinná otázka na 
náboženské vyznání. Jako představitelé církve doporučujeme uvést příslušnost k Církvi 
adventistů sedmého dne. Respektujeme dobrovolnost rozhodnutí každého člena. Na 
druhou stranu vnímáme, že jde o určitou formu vyznání. 
Je to svědectví nás křesťanů, že jsme součástí společnosti jako ti, kteří sdílí víru v Ježíše 
Krista. 
Výsledná statistická data budou jistě užitečná nejen pro státní správu, sociology a 
religionisty, ale i pro nás jako církev. Po vložení do systému se všechny údaje 
anonymizují. Proto není důvod k obavám ze zneužití informací. 
Jsme vděčni za to, že se vaše víra projevuje v každodenním životě a že spolu s apoštolem 
Pavlem můžeme vyznat: „Víme, komu jsme uvěřili.“ 

S přáním Božího požehnání 
Mikuláš Pavlík, Vít Vurst, David Čančík, Jiří Komárek 
 

K A Z A T E L N A 
 

BOŽÍ PŘIJETÍ 
Příběh pro děti – Josef Dvořák (2.1.2021 Praha – Krč) 

 

Děti naše milované, v Bibli, v evangeliích čteme o Dítěti, které co do počtu lidských 
generací můžeme (patrně) označit za „nejmilovanější dítě v dějinách lidstva“. My 
křesťané věříme, že lidé skrze toto Dítě obdrželi bezpodmínečné přijetí Boží. To Dítě – 
zvané Ježíš – nám přišlo svým životem i smrtí říct, že Bůh Otec nás má rád.  

Ovšem takové sdělení může být pro některé nic-neříkající. „Slova, slova, slova…,“ říká 
Hamlet, o němž se jednou budete učit ve škole. „Keci, keci, keci…,“ říkají někdy 
mládežníci. Děti, – „Bůh Vás má rád“ – není žvaněním, nejsou keci pro toho, kdo Boží 
přijetí prožil a zůstává mu otevřený. Jenže někteří lidé to odmítají. Jeden moudrý pán 
(Elie Wiesel) říkával, že Pán Bůh má rád příběhy, proto stvořil člověka, aby Mu každý 
z nás psal svůj příběh. Svým životem, děti, také píšete Pánu Bohu nový příběh, který tu 
na tom světě ještě nikdy nebyl. Vážit si Božího přijetí, toho, že nás má Pán Bůh rád, je 



pro některé lidi těžko představitelné, protože požili různá nepřijetí lidská. O tom bude 
následující vyprávění. Naslouchejte moudrému ponaučení jedné z mnohých a 
pozoruhodných pražských legend. 

Při procházkách Prahou, se můžete pozastavit u jedinečného 
sousoší.  

V těsné blízkosti Staroměstského náměstí se nachází stařec. 
Hledí na mladou dívku po svém boku a o nohu se mu otírá pes. 
Tento krásný umělecký výtvor (Ladislava Jana Šalouna) ve Vás 
může probudit otázky: „Kdo je ta dívenka u levé nohy starce?“ 
„Proč je nahá?“  

Z jakého důvodů se o druhou nohu starého muže otírá pes?“ 
K odpovědím na otázky napomůže, když popojdeme stranou 
k jinému sousoší. 

Na druhém sousoší náš pohled 
zaujme voják, který nemá tvář. Také u jeho nohou se nachází 
nahá dívenka. Stejná jako ta u nohou starce.  

Děti, socha starce, nahé dívky a psa je vlastně nejsilnější 
moment příběhu o omítnutí člověka člověkem a 
o otcovském přijetí, které je někdy nesnadnou záležitostí.  

Z celého světa přicestují někteří turisté do České republiky 
také proto, aby se v Praze zastavili u hrobu otce té dívky 
a prohlédli si synagogu, ve které konal bohoslužby. Nyní již 
možná tušíte, že stařec ze sousoší s dívkou a psem je rabi 
Löw. A kdo je ta dívka? Rabínova dcera. Ta se zamilovala do vojáka. Ale její tatínek, 
rabi Löw, jí to rozmlouval: „Tento voják rád užívá násilí. Nepřemýšlí, jen vykonává 
rozkazy. A nemá vlastní vůli, osobní názor, nemá srdce.“ Proto ten voják nemá tvář.  

Rabínova dcera se přesto vojákovi plně oddala. Což je vyjádřeno tím, že nahá leží u 
jeho nohou. Jenže ten voják láskou dívky pohrdl a nepřijal ji. Co mohla rabínova dcera 
udělat? Kde hledat pomoc? Děti naše milované, přeci tam, kde ji můžete a máte hledat 
i Vy – doma. Dívka ze sousoší hledá pomoc – přijetí – u svého otce rabiho Löwa.  

Jenže podívejte se dobře na rabiho Löwa. Jako žid by za běžné situace nedovolil 
pejskovi, aby se o něj otíral. Každého psa by odehnal. Proč? Z pohledu Písma je pes 
nečisté zvíře. Ve světě Židů a Arabů je dodnes jedna z největších nadávek: „Ty špinavý 
pse!“  

Podívejte se dobře na starcovu ruku. Jako by tím gestem ruky vyjadřoval, že je pro něj 
těžké svou dceru (symbolicky v její nahotě) přijmout. Oddala se totiž muži bez názoru 
a bez tváře, milovala člověka bez srdce. Proto je přijetí pro otce moc těžké. Ačkoli dítě 
by měl rodič přijímat bezpodmínečně z jediného důvodu, protože je jeho dítě a má své 
dítě rád. Jenže s přijetím mívají dospělí často velké nesnáze. 

Děti, na začátku vyprávění jsme si připomněli „nejmilovanější Dítě v dějinách“. A ono 
nám přišlo říci: „Když provedeš průšvih – co po tom? – zavolej tátu, Boha Otce. Bůh 
Otec podle Ježíše nás zvedne, když upadneme, jako vás zvedla maminka či tatínek, když 



jste se, děti, učily chodit. Bůh otec nám odpustí, když uděláme chybu; usmívá se na nás 
a pomáhá nám, ne proto, že si to zasloužíme, ale proto, že nás má rád.  

Když se Vám něco nepovede, děti, provedete průšvih, nebo budete z různých důvodů 
potřebovat pomoc, zavolejte Tátovi, Bohu Otci. Vlastně na to čeká a vybíhá Vám vstříc 
dříve, než jste o to začaly stát.    

Hezky prožívanou a pokojnou sobotu! 
 

SÍLA DRUHÉ ŠANCE 
Kázání ze soboty 20.03.2021 – br. Mikuláš Pavlík 

 

V Novom zákone existuje jeden rozsahom drobný list, že by pokojne mohol tvoriť 
dodatok, prípadne záverečnú kapitolu ktoréhokoľvek z veľkých Pavlových epištol. 
Je odlišný nielen dĺžkou, ale čiastočne aj obsahom (nie je vyložene teologický, je však 
hlboko ľudský a pastoračne citlivý). Pavol v ňom vlastným príkladom dáva návod na 
to, čo sa od predstaviteľov zboru, od spoločenstva veriacich ako celku očakáva 
pokiaľ ide o vzájomné vzťahy a ešte konkrétnejšie, ako sa zachovať k exemplárnemu 
hriešnikovi.  

Pripomeňme si, prečo apoštol napísal Filemonovi, s najväčšou pravdepodobnosťou 
staršiemu zboru v Kolosách, ktorý mu bol ako spolupracovník veľmi blízky. Rieši na 
prvý pohľad banálnu záležitosť. Zbehnutie otroka. Filemon je Pavlov osobný priateľ, 
ktorému ušiel z domu otrok menom Onezimus. Zdá sa dokonca, že si pred útekom 
pribalil na cestu z pánovho majetku niečo, čo mu nepatrilo. Onezimova cesta viedla 
do Ríma, kde sa chcel pravdepodobne vo veľkom meste stratiť. Vyzerá to tak, že sa 
tam dostal do problémov, a vyhľadal kresťanov, ktorým veril, že mu pomôžu. Vedel 
o nich z domu svojho pána, kde sa pravidelne stretávali. A tí ho priviedli k Pavlovi 
do väzenia.  

Tam Onezimus prežil obrátenie a pre apoštola nastáva kľúčová otázka – čo s ním? 
Má si ho nechať ako sluhu? Alebo by sa mal vrátiť späť k svojmu Pánovi? Rozhodol 
sa pre druhú možnosť – poslať ho späť k pánovi. Ak hovoríme o príhovorných 
modlitbách, toto je tzv. príhovorný list. (v. 9-14) List, v ktorom sa apoštol prihovára 
za milosť a prijatie pre človeka, ktorý spravil v živote prešľap.  

Pavlov apel na Filemona, aby zbehnutého otroka prijal späť už nie ako otroka, ale 
ako brata v Kristovi vysvetľuje, prečo Pavel zahrnul medzi čitateľov listu aj zbor. 
„Predstavujem vám vášho nového brata v Kristovi, prijmite ho, ako by som to bol ja“ 
– to je v jednej vete posolstvo listu. Všetci sa mali dozvedieť, že Onezimus sa vracia 
nielen späť k svojmu pánovi, ale že ho má medzi sebou privítať aj malý domáci zbor, 
ktorý sa schádza vo Filemonovom dome.  

Čo to urobí so zborom, ak sa do jeho stredu dostane bývalý zlodej a zbeh? Možno mu 
veriť? Nezopakuje sa to, čo sa stalo predtým? Pavlova charakteristika Onezima vo v. 
11 – „bol ti kedysi neužitočný“ – sa pravdepodobne týkala aj jeho vzťahu k zboru, no 
meno Onezimus znamená „užitočný“ – časté meno otrokov v Ríme.  

Ako sa zachovať k tým, ktorí by mali byť užitoční a nie sú?  

Apoštol Pavel je však presvedčený, že teraz pred nimi stojí iný človek – s novou 
identitou a novými postojmi. Je to list, v ktorom je zboru predstavený nový člen ich 
duchovnej rodiny. Je to prosba o prijatie utečenca, zbeha, človeka s pošramotenou 



minulosťou, „neužitočného“, ako to diplomaticky napísal apoštol Pavel. (Ako sa zbor 
zachová? Ako zvládne túto skúšku? A nielen zbor, ale aj jeho vedúci Filemon. Uveria 
Pavlovi, že sa môže aj neužitočný človek zmeniť? Prenesie na pôdu zboru svoj 
osobný problém so zbehnutým otrokom? Dokážu si Filemon a Onezimus umyť 
nohy?)  

Občas mi napadne, že ak by sme brali vážne Večeru Pánovu, tak by sa každý štvrťrok 
po jej skončení naštartovala nová etapa vzťahov v zbore. Všetky minulé nezhody by 
sa pochovali v akte umývania nôh. A na najbližšej VP by sme si už odpúšťali len 
zlyhania za posledné tri mesiace. Ak teologicky hovoríme o umývaní ako o malom 
krste, potom je to nový začiatok zboru i každého člena. Všetko minulé - to zlé – sme 
vyliali do umývadla so špinavou vodou z našich nôh. Odpustili sme si a začíname 
odznovu. Myslíte, že s touto predstavou som naivný snílek a idealista?  

Môže fungovať harmónia bez odpustenia? Môže fungovať harmónia bez prijatia 
toho druhého, ktorý je rovnaký hriešnik ako ja?  

Prieskumy ukazujú a nič s tým nespravíme, že väčšina ľudí prichádza do cirkvi kvôli 
vzťahom, väčšina odchádza kvôli vzťahom a väčšina zostáva v zbore kvôli vzťahom.  

Naša teológia hovorí, že Kristus sa pozerá na hriešnika, akoby nikdy nezhrešil – to 
je ospravedlnenie. Pozeráme sa aj my na hriešnikov v zbore takto? Akoby nikdy 
nezhrešili? (Je ťažko pochopiť, že na menovacom výbore zaznie: „Ten brat nemôže 
byť členom výboru združenia, pretože pred 20 rokmi...“)  

Kedy je zbor zborom? Kedy naozaj plní svoju úlohu a poslanie? Pavel v liste 
Filemonovi ukazuje na jedno kľúčové kritérium (a formálne ho nemáme nikde 
zakotvené, ani v ústave, ani v CP) )– ako dokáže medzi seba prijať človeka. Povedané 
biblickým jazykom: Zbor je zborom vtedy, ak koná službu zmierenia. Medzi Bohom 
a človekom, ale aj medzi sebou navzájom. Je to kritický moment, ktorý rozhoduje o 
našom práve byť zborom a v širšom chápaní i cirkvou.  

Uzdravenie zboru prichádza cez kajúcnych hriešnikov. Zbor žije a uzdravuje sa 
pokáním. Zbor potrebuje hriešnikov, ktorí sa neboja povedať a teraz mi odpusťte, 
že použijem tento výstižný český výraz: Podělal/podělala jsem to. Priznali by ste si 
to? Zbor žije a uzdravuje sa pokáním.  

Pred rokmi - vtedy ešte ako Saul – sa apoštolova prenasledovateľská misia do 
Damasku skončila tým, že po stretnutí s Kristom na niekoľko dní oslepol. Priviedli 
ho do Júdovho domu a v tme – o hlade a smäde – dúfal, že ho niekto príjme, že sa ho 
ujme, že mu niekto podá pomocnú ruku. Tri dni žil v neistote, odkázaný na milosť 
neznámych ľudí. Nakoniec za ním prišiel na Boží pokyn Ananiáš. Položil ruky na 
neho ruky a povedal: „Brat Saul... Pán Ježiš ma poslal...“ Brat Saul – nebolo veľa tých, 
ktorí mali odvahu ho takto osloviť. Predstavte si tú úľavu a radosť, keď zaznie z úst 
ľudí, ktorých ste ešte pred pár dňami ohrozovali na živote, zaznie slovo: Brat, brat 
Saul. Zbor v Antiochii splnil jedno z najdôležitejších poslaní – prijal medzi seba 
človeka, ktorý si to nezaslúžil a nazval ho bratom.  

Po mnohých rokoch Pavel – Pánov apoštol – prosí, aby tým slovom – brat – oslovili 
Onezima, jeho duchovné dieťa, „moje srdce“ – ako ho nazýva. Praje si, aby Onezimus 
prežil podobnú úľavu a radosť ako on v Júdovom dome v Damasku. Predstavte si, 
ako sa jeho list nahlas číta pred zhromaždeným domácim zborom u Filemona. To je 



ten kritický moment, od ktorého závisí, či bude Onezimus prijatý ako ich milovaný 
brat alebo ho budú naďalej pokladať za Filemonovho zbehnutého a 
nezodpovedného otroka. Je to test oprávnenosti existencie zboru.  

Z listu je jednoznačné, akú víziu zboru a cirkvi má Pavel. On toto nezaslúžené prijatie 
od členov v Antiochii zažil. Použil na to všetky svoje rečnícke či pisateľské 
schopnosti a kvality, aby zbor zahlasoval za. „Prosím ťa za moje dieťa, prijmi ho ako 
moje srdce, prijmi ho, ako mňa samého, ak ťa poškodil alebo ti je niečo dlžný, pripíš to 
na môj účet, ja zaplatím.“ Pripomína vám to Pavlovo „pripíš to na môj účet“ niečo z 
príbehov, ktoré Kristus rozprával svojim učeníkom?  

Je to cirkev otvorená, prijímajúca, odpúšťajúca, jednoducho kristovská. Zosobnená 
vo význame mena Filemon (Filemon - láskavý, milujúci, vrelý)  

Exkurz:  

List Filemonovi je výnimočný tým, že v ňom apoštol Pavel odkladá teologický habit 
a namiesto vieroučných formulácií vlastnou rukou píše list s prosbou o prijatie toho 
najposlednejšieho človeka na spoločenskom rebríčku vtedajšej doby.  

Apoštol odkladá aj habit administrátorský, hierarchický. „Hoci smelo by som ti mohol 
rozkázať v Kristu, čo sa sluší... nechcel som urobiť nič bez tvojho vedomia...“ Nepíše z 
pozície služobne nadriadeného, skúsenejšieho, priamo povolaného Kristom.  

Apoštol je evanjelista (aj vo väzení), teológ (Pavlov list Kolosanom je obhajobou 
Kristovho evanjelia pred synkretickým učením, ktoré do tohto zboru preniklo), ale 
aj pastier (záleží mu aj na tom, ako zbor medzi seba prijme nového človeka). (Milosť 
na začiatku listu, milosť na konci, ale milosť aj v posolstve.)  

V CP máme opísanú liturgiu a procedúru založenia zboru. Zo zborovej kroniky sa 
dozvieme presný dátum ustanovujúceho zhromaždenia. Zbor je však v skutočnosti 
založený až vtedy, alebo len vtedy, ak – symbolicky povedané - prijíma do svojho 
stredu podobných looserov ako bol Onezimus. Ak Filemon (milujúci, láskavý, vrelý) 
je zároveň charakteristika celého zboru. Malé domáce spoločenstvo v Kolosách v 
dome jeho vedúceho Filemona vytvorilo zbor až vtedy, keď medzi sebou privítalo a 
objalo brata Onezima.  

Na začiatku som povedal, že dostávam v diskusii s členmi zborov otázku, čo by som 
chcel v cirkvi zmeniť. Prajem si, aby v nej bolo čo najviac Pavlov, ktorí sa stanú 
sprostredkovateľmi zmierenia a a aj keď sú sami v nezávideniahdnej situácii, nájdu 
si čas na to, aby pomohli tým, ktorí si sami pomôcť nedokážu. Aby v nej bolo čo 
najviac Filemonov – láskavých, milujúcich a vrelých členov, ktorí dokážu odpustiť 
tým, ktorí ich sklamali, zradili a podviedli. Aby v nej bolo čo najviac Onezimov – 
hriešnikov, ktorí aj keď urobili a stále robia v živote prešľapy, neboja sa ich vyznať 
a chcú sa vrátiť späť ku Kristovým nohám a späť do spoločenstva. Ktorí boli kedysi 
neužitočnými, ale vďaka Kristovej milosti chcú byť platnými a obetavými členmi 
spoločenstva.  

Zbor má byť nielen teologickým a misijným strediskom, bohoslužobným centrom, 
ale aj miestom, kde ľudia milujú a prijímajú jeden druhého vo vedomí, že sú všetci 
hriešnici. Miestom, kde vládne Kristova harmónia vzťahov. „Podľa toho poznajú, že 
ste moji učeníci...“  

Amen 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

   
www.zivotazdravi.cz                         Praha Smíchov              

 

FAKTA O ZDRAVÍ 

NADVÁHA A HUBNUTÍ 
Milí přátelé, 

Za situace, kdy část národa vyráží ve zvýšené míře do 
parků a na cyklostezky, se s vámi rádi podělíme o 

novou sérii videí na téma nadváha a hubnutí. :) 

Možná vás zaujme a překvapí, že existují potraviny se záporným počtem  
kalorií, že z ořechů se netloustne anebo že když budete jíst více,  
můžete být štíhlejší. :) Také se dozvíte, jak je to s keto dietami  

a používám jablečného octa při hubnutí a mnohé další. 
 

Viz: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQKsFWG-

uHLsshKK1bPeo0sPe-b4vVAf_  

P. S. Pokud se vám video automaticky nespustí s českými titulky, klikněte 
prosím na ikonku “Titulky” (první zleva vpravo dole na liště videa). 

 

Ing. ROBERT ŽIŽKA, MSc 
Prameny zdraví, z. s. 

Roztocká 5/44, 160 00 Praha 6 - Sedlec 
M: +420 737 303 796 

zizka@pramenyzdravi.cz 
www.pramenyzdravi.cz, https://faktaozdravi.cz  

 
 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQKsFWG-uHLsshKK1bPeo0sPe-b4vVAf_
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQKsFWG-uHLsshKK1bPeo0sPe-b4vVAf_
mailto:zizka@pramenyzdravi.cz
http://www.pramenyzdravi.cz/
https://faktaozdravi.cz/


       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

Výlet  TOMu 1.Q a 2.Q 2021 
“I nadále z vlastní vůle” 

 

 

Sraz: podle vašeho uvážení Cíl: dle vlastní vůle 
 

 

Trasa: 
V měsících 1 a 2.Q2021 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, nejlépe selfíčko, 

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


 

 
 
 

VELIKONOCE 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

online ze SMÍCHOVA 
26.3. PÁ  

o 10:00 hod  Výtvarný workshop pro rodiny s dětmi, Sedlec, Rybička 
o 19:00 hod  SEDM ZASTAVENÍ PŘEDVELIKONOČNÍHO ROZJÍMÁNÍ 

27.3. SO 
o 10:45 hod Kázání: PŮST, KTERÝ NEBUDEŠ CHTÍT, ABY SKONČIL  

28.3. NE  text: Exodus 12,1-14 

o 20:00 hod  Večerní modlitební on-line setkání  

29.3. PO text: Exodus 14,15-15,3 

o   6:15 hod  Ranní modlitební on-line setkání  
o 19:00 hod  rozhovor z Bethany s br. Luďkem Svrčkem  
    na téma: CO JSTE NEVĚDĚLI O VELIKONOCÍCH   
o 20:00 hod  Večerní modlitební on-line setkání 

30.3. ÚT  text: Jan 1,14-37 

o   6:15 hod  Ranní modlitební on-line setkání 
o 20:00 hod  Večerní modlitební on-line setkání 

31.3. ST  text: Jan 17,1-21 

o   6:15 hod  Ranní modlitební on-line setkání  
o 10:00 hod  Dětská velikonoční besídka – Sedlec, Rybička   
o 19:00 hod  rozhovor z Bethany se Stanislavem Slamkou  
   na téma: JAK PROŽÍT VELIKONOCE SRDCEM 
o 20:00. hod  Večerní modlitební on-line setkání 

1.4. ČT  text: Jan 18,1-15.33-40 

o   6:15 hod  Ranní modlitební on-line setkání 
o 17:00 hod Promluva k Velikonoční večeři 
o                          Rodinná velikonoční večeře (viz inspirace ve Zpravodaji) 

2.4. PÁ  text: Jan 19,1-20.30.38-42 

o   6:15 hod  Ranní modlitební on-line setkání  
o 20:00 hod  Velkopáteční čtení Bible s varhanní hudbou 

3.4. SO   

o 10:45 hod  Kázání: S KŘÍŽEM POD KŘÍŽEM 

4.4. NE      

o   6:33 hod Ranní modlitební on-line setkání při východu slunce  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pátek 9. duben 2021 

19:00 hodin 

Miloslav Žalud 
VŠICHNI JSME  

TOMÁŠOVI BRATŘI  
ANEB PROZKOUMÁNÍ ZÁKLADŮ  

NAŠÍ VÍRY V JEŽÍŠOVO VZKŘÍŠENÍ 

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/

