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 ročník 21/číslo 1053 
 

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 Milan Müller  

• https://meet.google.com/eqg-jjmi-xvv   vede Marek Trněný 
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 Robert Heczko 

• Úvod  
• Společná píseň č. 187 "Radost mi vrátila Golgota"  
• Modlitba  
• Oznámení  
• Sbírka pro sbor  
• Dětský příběh  
• Píseň „Kříž“ - mládež a KD 

• Čtení textu Bible – 1 Kor 1, 10.-17 
• Tichá modlitba   
• Kázání – Václav Vondrášek 

Téma: „S křížem pod křížem“ 

• Chvíle ke ztišení – píseň „Agnus Dei“ - Džemband 
• Závěrečná modlitba – Václav Vondrášek 
• Společná píseň č. 322 „Tak velmi Bůh svět miloval“  
• Rozloučení – Robert Heczko 
• Společná píseň č. 284 „Kéž nás vede“  

 
 

  

 

 
 
 

 

 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

     3. duben 2021 
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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, 3.4., bude slovem z Písma sloužit bratr Václav Vondrášek. 
(tuto sobotu probíhá sbírka 13. soboty) 

 

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

 

- Příští sobotu, 10. 4., kázáním z Písma bude sloužit bratr Vít Vurst. 
Předseda Českého sdružení CASD  

 

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

(více informací dále ve Zpravodaji) 
 

-Ve čtvrtek, 8. 4., se uskuteční jednání Výboru sboru od 1830 hod online 
 

-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 4. – 8. 4. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Kadaníková Jitka (5.4.); Kubečková Michaela (5.4.);  
Pícha Vilém (5.4.); Lakomá Eva (7.4.) 

 

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 – 39. kapitola 

Prázdné ruce a pusto v srdci. A přece… 

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

Velikonoce a v nich připomínka Ježíšova příběhu spějí ke svému vrcholu. Z pohledu 
tehdejší reality, tehdejšího sobotního dne, se ten vrchol udál včera, na Golgotě, kde Ježíš 
dokonal svou pozemskou pouť. Teď je v hrobě, všechno skončilo, konec rozruchu, vypětí, 
očekávání. Někteří si na základě toho, co se stalo, oddechli, jiní přeci jen vnímají, že 
události zašly příliš daleko. A pak jsou tu ti, kteří ztratili vše. Mají prázdné ruce a pusto v 
srdci… 

Žel tohle zažila naprostá většina z nás: ztráta blízkého člověka, to jsou prázdné ruce a 
pusto v srdci, mysl, která není schopna připustit svět a život bez milovaného člověka. 
Rozhoupaný svět, všechno jakoby průhledné, zvláštně rozmazané a zároveň ostřejší než 
obvykle. 

Pusto a prázdno, hluboká tůň a převalující se vody bez řádu, temnota…, co nám to jenom 
připomíná? Takto popisuje Bible svět před stvořením. Chaos, ne-řád, temnota – ale! Ale 
nad tím vším se vznáší Boží duch. A pak Bůh promluví. Světlo, vody v určených hranicích, 
země jako prostor pro život, řád světel svědčících o rytmu času, tvorové včetně člověka 
posazení do předem připraveného prostředí pro plný život a nakonec den, ke kterému 
to vše spěje a v němž se žije život ve své nejčistší podobě. 

Stejně tak se nad velikonoční temnotou ukřižování a zoufalství následujícího dne vznáší 
Boží duch. Ještě je ticho, pusto a prázdno, ale už se děje, tvoří cesta, řád, události se 
dávají do pohybu. Zatím skrytě, ale nezadržitelně. 

Z toho, co následuje, je patrné, že příběh neskončil, jeho vrcholem je nedělní ráno a s 
ním ještě před chvílí nepředstavitelné: vzkříšení a Vzkříšený, díky kterému se můžeme 
hlásit k tomuto Pavlovu provolání „Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, 
hle, je tu nové!” (2 K 5,17). 

Vzpomeňme si na toto vše zvlášť uprostřed smutku a těžkých chvil. Teď je ještě možná 
tma, prázdné ruce a pusto v srdci – ale „ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine, Můj Bůh 
září do mých temnot.” (Žalm 18,29). 

Požehnanou sobotu, požehnané Velikonoce a světlo do všech malých i velkých temnot 
srdečně přeje 

Soňa Sílová, vaše kazatelka 

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 

Velikonoce 2021 
 

•   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  

 
PS. Celý program Velikonoce 2021 online na Smíchově naleznete dále ve Zpravodaji 

 

LINKY (odkazy), KDE BUDOU PROBÍHAT JEDNOTLIVÉ PROGRAMY: 
- Modlitební setkání ráno: https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib 
- Program ze soboty: www.bohosluzbyonline.cz 

 

Velikonoční slovo předsedy ČS.  
 

Vážení kazatelé a kazatelky, starší a vedoucí sborů, tajemníci,  
na níže uvedeném odkaze můžete shlédnout Velikonoční slovo předsedy ČS.  
Odkaz na video:  https://youtu.be/-HRUiVAG18o 
 

Prosíme o sdílení členům vašich sborů. 
 

Přejeme Vám klidný a s Bohem propojený velikonoční čas. 
S pozdravem David Čančík 

Tajemník ČS CASD 
 

Informace z Klubu Pathfinder oddíl Penguins 
Vážení členové oddílu Penguins, rodiče a přátelé, 
 

i přes to, že je aktuální situace složitá a nemůžeme se scházet tak, jak bychom si 
představovali, usilovně pracujeme na přípravě letních táborů, které věříme, že 
proběhnou. Nevíme, v jakém režimu a za jakých podmínek, ale jsme přesvědčeni, že 
v nějakém modelu bychom na tábory odjet mohli. 
 

https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib
https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib
file:///E:/Usersaaaa/pinguin/Desktop/složky/ruzne/zpravodaj/2021/www.bohosluzbyonline.cz
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I proto spouštíme přihlašování na tři tábory, které letos budeme realizovat. Budeme 
rádi, když se rozhodnete na ně přihlásit. Přihlašovací formulář funguje přes tento 
odkaz - https://forms.gle/JbNJ9Xhyuo31NcNp7. Níže uvádíme bližší informace. 
 

Oddíl Penguins pořádá v roce 2021 tyto tábory: 
 

• TÁBOR ZS 2021, hl. vedoucí Jakub Fraj, pro děti ve věku 6–15 let, termín 
11. - 18. července 2021, tábořiště Raspenava, cena 1 600,- Kč pro členy KP/1 
800,- Kč pro nečleny KP. Detail tábora zde https://www.kp-
penguins.cz/tabor-zs/.  

• TÁBOR ZS SPECIÁL 2021, hl. vedoucí Jakub Fraj, pro děti ve věku 13 až 18 
let, termín 18. - 25. července 2021, tábořiště Raspenava, cena 1 600,- Kč pro 
členy KP/1 800,- Kč pro nečleny KP. Detail tábora zde https://www.kp-
penguins.cz/tabor-zs-special/.  

• PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRAHA 2021, hl. vedoucí Jakub Fraj, pro děti ve 
věku 6 až 11 let, termín 16. - 20. srpna 2021, prostory Sboru CASD Praha 
Smíchov, cena 1 200,- Kč pro členy i nečleny KP. Tábor je realizován ve 
spolupráci s Komunitním centrem Petrklíč. Detail tábora zde 
https://www.kp-penguins.cz/tabory/primestsky-tabor-praha/.  

 

V případě dotazů se obracejte na e-mail jakub.fraj@pathfinder.cz. Upozorňujeme na 
určené věkové hranice. Přihlášky účastníků mimo vymezený věk nebudou 
akceptovány. 
 

Součástí přihlášky je i úhrada zálohy (alespoň 600,- Kč za jednu osobu a jeden tábor) 
na oddílový účet č. 3361740227/5500. Přihláška se stává platnou doručením zálohy 
na náš účet – v případě vládních omezeních na počet účastníků budeme akceptovat 
účastníky dle času přihlášení a doručení zálohy. Upozorňujeme na změny cen – nově 
je pevně daná cena, která je snížena pouze v případě členství v KP. V případě 
nekonání tábora, nemoci nebo nemožnosti účastníka na tábor přijmout vracíme 100 
% obdržených financí. 
 

Bližší informace o táboru najdete na našem webu (https://kp-penguins.cz/). Zde 
(https://kp-penguins.cz/tabory/seznam-prihlasenych/) najdete i seznam 
přihlášených a informace o příchozích platbách – seznamy aktualizujeme jednou 
týdně ručně, omlouváme se tedy za prodlevy. 
 

Závěrem bychom Vás chtěli požádat o to, abyste dali šanci našemu novému pokusu 
– příměstskému táboru. Pracuje na něm tým našich vedoucích (Filip Hrdinka, Lota 
Pospíšilová, Anna Adamírová) a myslíme si, že i tento tábor bude stát za to. 
 

Za oddíl Penguins Jakub Fraj 

Aktuality z Archy pomoci 
 

Máme za sebou první čtvrtletí roku 2021, v rámci, kterého jsme měli 
čas věnovat se systémovým i finančních záležitostem v souvislosti 
s Archou pomoci a její integrací mezi další projekty Komunitního centra 
Petrklíč. Jana Perdomo Vás prostřednictvím článků průběžně informuje 
o střípcích z každodenní činnosti Archy pomoci a jejím významu pro 

https://forms.gle/JbNJ9Xhyuo31NcNp7
https://www.kp-penguins.cz/tabor-zs/
https://www.kp-penguins.cz/tabor-zs/
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https://www.kp-penguins.cz/tabory/primestsky-tabor-praha/
mailto:jakub.fraj@pathfinder.cz
https://kp-penguins.cz/
https://kp-penguins.cz/tabory/seznam-prihlasenych/


jednotlivé klienty. Já bych si dovolil rozepsat se více o souvislostech a celkovém rozměru 
naší práce. 
 

Mezi to důležité, co bylo třeba nastavit během počátečních měsíců, bylo z mého pohledu 
administrativní zázemí a financování. V rámci toho prvního se Jana Perdomo ponořila do 
dokumentů souvisejícími s akreditací a zákonem o dobrovolnické službě a vše průběžně 
konzultovala i s Bárou Bezděkovskou z DC ADRA Praha, které tímto děkujeme za pomoc. 
Na základě této rešerše se nám podařilo sestavit kompletní sadu všech smluv, souhlasů, 
ale i metodických materiálů, kterou budeme potřebovat pro naší další práci. Vnímám, že 
aby mohla být práce dobře odvedená, musí každý přesně vědět, co má dělat. A to máme 
nyní zpracováno na vysoké úrovni. 
 

Radost mi dělá i ochota zástupců smíchovského sboru zapojovat se do dění Archy 
pomoci. Jen Kontrolní komise Archy pomoci zasedala od prosince celkem 3x a společně 
jsme konzultovali dílčí kroky našich plánů. Stejně tak jsme absolvovali schůzku se 
zástupci Českého sdružení CASD, kde jsme řešili možnosti financování projektu v dalších 
letech. 
 

Nyní dokončujeme nový web Archy pomoci. Již ho máme spuštěný v testovacím režimu 
a ladíme jednotlivé texty. Chtěli jsme ho spustit v březnu, ale raději ještě chvíli 

počkáme, aby výsledek stál za to a vše bylo v pořádku. Zatím přinášíme alespoň náhled 
nové stránky. 

 
 

Co se financování Archy pomoci týče, níže přinášíme tabulku s přehledem aktuálního 
stavu. Víme, že někteří lidé měli obavy z toho, co spojení Archy a Petrklíče přinese. I pro 
nás to byla výzva s ohledem na to, že jde o již zajetý projekt a měli bychom minimálně 
udržet jeho stávající stav. 
 

Podle uzávěrky roku 2020 byly náklady na provoz Archy pomoci v roce 2020 164 000,- 
Kč. My jsme si stanovili určitou vizi, která by nás v ideálním případě vyšla na 800 000,- 



Kč. O trochu realističtější vize by nás pak vyšla na něco mezi 500 a 600 tis. Kč. Obě 
varianty počítají s koordinátorem projektu na plný úvazek, chodem poradny i rozšířením 
dobrovolnického programu. Rozdíl byl zejména v tom, že v ideálním modelu bychom 
mohli zaměstnat ještě jednoho pracovníka a práce by se tak dala rozšiřovat rychlejším 
tempem. 
 

Financování Archy pomoci v roce 2021 

Dárce 
Ideální 

financování 
Aktuální 

předpoklad 
Již získáno a 
potvrzeno 

Nadace ČEZ – granty na podporu 
regionů 

200 000,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 

Magistrát hl. města Prahy – granty  
na podporu rodinné politiky 

150 000,00 Kč 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 

České sdružení CASD – granty  
na podporu sociálních projektů 

120 000,00 Kč 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 

Městská část Praha 10 - dotace  
na podporu navazujících služeb 

60 000,00 Kč 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 

ASI-CS, z.s. - granty na podporu 
adventistických organizací 

60 000,00 Kč 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 

Pardubický kraj – dotace na podporu 
navazujících služeb 

50 000,00 Kč 30 000,00 Kč čekáme na výsledek 

Městská část Praha 5 - dotace  
na podporu navazujících služeb 

40 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 

Město Česká Třebová – dotace  
na podporu navazujících služeb 

40 000,00 Kč 10 000,00 Kč čekáme na výsledek 

Ministerstvo vnitra ČR – granty  
na podporu dobrovolnictví 

30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 

Sbor CASD Praha Smíchov – výtěžek  
z celoroční sbírky členů 

30 000,00 Kč 30 000,00 Kč čekáme na výsledek 

Sbor CASD Praha Smíchov – 
individuální dar na podporu projektu 

20 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 

 800 000,00 Kč 550 000,00 Kč 480 000,00 Kč 
 

Máme velkou radost, že hned „napoprvé“ se nám podařilo získat 480 000,- Kč, a to ještě 
nemáme výsledky všech dotačních řízení. Už nyní tedy víme, že realistická varianta bude 
naplněna. A do budoucích let můžeme pomalu směřovat k té variantě ideální. Čistě 
z finančního hlediska se tak Archa pomoci meziročně posouvá mílovými kroky a my za 
to chceme moc děkovat všem dárcům a podporovatelům. Vnímáme, že naše vize má 
podporu jak v soukromé, tak veřejné sféře a chceme dělat vše pro to, aby byl projekt 
přínosem pro naše okolí. 
 

Pokud byste byli ochotní nám na realizaci projektu Archa pomoci přispět, celoročně běží 
sborová sbírka, na kterou dáváme odkaz níže. 
 

Údaje sborové sbírky na Archu pomoci 
Účel: Dar pro Archu pomoci 
Číslo účtu: 5053339/0800 
Variabilní symbol: 002 
Částka: dle Vašeho uvážení 

Za Komunitní centrum Petrklíč Jakub Fraj 



K A Z A T E L N A 
 

PŮST, KTERÝ NEBUDEŠ CHTÍT, ABY SKONČIL 
Smíchov 27.3.2021 – sestra Soňa Sílová 

 

Jsme na prahu velikonočního týdne, ve kterém si připomínáme poslední dny 
Ježíšova života před tím, než byl ukřižován. Záchranná akce, na kterou se dávno 
chystal, právě vrcholí. 
 

Stejně tak vrcholila o tisíciletí a půl dříve jiná záchranná akce – zápas o propuštění 
Izraele z egyptského zajetí. 
 

Obojí je to, o čem jsou Velikonoce. 
Obojí je něco, co není pouze nějakou dávnou historickou událostí, obojí je něco, co 
se stále děje a týká se každého člověka. Minimálně každého člověka, který kývne na 
svobodu a osvobození. 
Obojí je také to, o čem vypovídá každý týden sobota. V záhlaví přikázaní o sobotním 
odpočinku je napsáno, že sobota je pamětním dnem na vyvedení z Egypta a na toho, 
kdo toto vyvedení zprostředkovává, na samotného Stvořitele, který je ochoten se i 
za obrovskou cenu stát Vykupitelem, Zachráncem. 
 

Sobota je tak každotýdenním svědectvím o vysvobození a o někom, kdo je ochoten 
nám svobodu vydobýt a darovat. 
 

A tak tady máme tyto záchranné akce: 
1. Vyvedení z Egypta, na jehož připomínku sám Bůh ustanovuje svátek pesach. 

Událost, která se týkala z globálního hlediska relativně omezeného počtu lidí. S 
tím souvisí jejich cesta do zaslíbené země se vším 
• pozitivním – spočívajícím ve vysvobození z otroctví a učení se být 

svobodným, svéprávným a zodpovědným člověkem/národem 
• negativním – vzpomínání na jistoty, které skýtal život otroka – bylo co jíst a 

někdo mu vždy řekl, co a kdy má dělat 
2. Ježíšovo působení, ukřižování a vzkříšeni, které se událo během svátku pesach 

a které připomínají křesťanské Velikonoce. Z hlediska vlivu mají tyto události 
neomezenou působnost – neomezenou jak z hlediska času, tak i prostoru. 
Dotýkají se každého člověka, a to buď  
• pozitivně – zpráva o Boží sebeobětující se lásce má schopnost rozvinout 

potenciál člověka 
• negativně – a to, když je to člověku jedno a potenciál člověka zůstane 

nevyužitý nebo se dokonce dostane do záporných hodnot propůjčení se zlu 
3. Půst jako záchranná akce – to je to, co se z těchto dvou příběhů odehrává na 

osobní rovině člověka, který se rozhodl vykročit z otroctví ke svobodě. 
Jak tomu rozumět?  

 

O půstu panují obecně tyto představy: 
• něco časově omezeného, dočasného 
• něco, na co se těším, až skončí 
• jedná se o omezení se v jídle (či jiných činnostech obecně považovaných za 

příjemné) 
• askeze 



• slabost 
• náboženský výkon – pro své okolí buď divný nebo vyvolávající obdiv – což 

je přesně to, co Ježíš kritizuje: Mt 6,16-18: A když se postíte, netvařte se 
utrápeně jako pokrytci; ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se 
postí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty se postíš, potři svou 
hlavu olejem a tvář svou umyj, bys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému 
Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. 
 

Tím přecházíme k tomu, čím půst ve skutečnosti je a může být: 
• odvaha se vzepřít tmu, co brání plnému životu 
• odvaha pustit se zdánlivě pevného, ve skutečnosti nejistého („tonoucí se 

stébla chytá”) 
• odvaha chytit se něčeho/někoho vírou, vztahem = skok víry 
• odvaha chytit se něčeho zdánlivě nejistého, přesto toho nejpevnějšího, 

trvalého 
• neznamená to být v nejistotě, ale přijmout fakt, že vidím a vnímám omezeně 

(1 K 13 - jako v zrcadle; Ž 119,105 - světlo jen na jeden krok 
• osvobození z toho, co svírá (Micrajim – Egypt) Iz 58,6 Zdalipak půst, který já 

si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným 
volnost, každé jho rozbít? 

 

Tady se dostáváme k tomu, že vyjití či lépe řečeno vycházení z Egypta se týká i nás 
dnes. Protože co znamená Egypt? Bůh jej nazývá „domem otroků”, domem jistot, 
které dává vězení.  
 

Egypt:  
• hebr. Micrajim, macor – hradby, pevnost (vůči Bohu, vůči lidem), micrajim 

– duál, dvojí sevření, dvojopevnění (vůči Bohu, vůči lidem) 
• Chet-ka-ptah – chrám, palác duše Ptaha (boha mumie, zavinutého, toho, o 

kom se věří, že je stvořitel a který je tu pro mrtvé, podle egyptské mytologie 
otvírá mrtvým ústa na onom světě), tedy bůh mrtvých versus Bůh živých, o 
kterém svědčí Ježí: Mýlíte se… On přece není Bohem mrtvých, nýbrž živých 
(Mt 22,32). 

Egypt je tedy i dnes pro nás toto:  
• sevření, úzkost 
• opevnění se, zabarikádování na pozicích vůči Bohu i lidem, neschopnost 

vyjít z/za toto opevnění 
• vše směřuje ke smrti, marnosti 

Jak to, že něco takového má schopnost si nás stále držet, dělá si to na nás nárok? 
Proto potřebujeme půst – zpřetrhávat nitky, z nichž se mohou stát pevnější a 
pevnější pouta 
 

Pokud si připomeneme Izajáše 58,6 Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít 
okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít? - co to 
znamená? 
Pustit se 
Opustit 
Co? 

- svoje představy, očekávání: 



• dané společností 
• dané výchovou, rodinou 
• vytvořené mnou 
• připustit, že realita může být odlišná od mého vnímání Př 3,5 Důvěřuj 

Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. 

- zdánlivě pevné body: 
• lidé  
• společnost 
• postavení 
• majetek, úspěch 
• Ž 49,6 Proč bych se bát měl ve zlých časech, když jsem obklopen záští 

nepřátel? 7 Oni se spoléhají na vlastní jmění, chlubí se velikostí svého 
bohatství. 8 Jeden druhého však vykoupit nedokáže, nevnutí za něj Bohu 
úplatek. 9 Výkupné za život je příliš drahé, nikdo z nich toto nikdy nesvede! 
(B21) 

 

Když Ježíš odpovídá, proč nemohli jeho učedníci, lidé, kteří mu byli nejblíže, pomoci 
člověku zotročenému, tak říká: Mt 17,21 Takový duch nevyjde jinak než modlitbou a 
postem – neboli i vy jste zotročeni a nemůžete pomoci jiným zotročeným, dokud se 
nezbavíte pocitu své nadřazenosti, sebestřednosti, zdánlivé moudrosti. 
A to je ten půst, který sice někdy bolí, protože jde na dřeň věci, osvobozuje nás od 
nás samých, dává prostor životodárnému Božímu slovu a dělá zázraky. 
Pravý půst je ten, který vede ze smrti k životu. 
 Pravý půst je Bůh sám působící v nitru mém, tvém i každého, kdo je ochoten udělat 
ten nejstatečnější krok svého života – doufat v to nejlepší, co je k dispozici: 

• v Boží odpuštění 
• v Bohem proměněný a proměňující se život 
• v Boží bezpodmínečnou lásku 
• v Boží záchranu 

 

Kéž tento půst nikdy neskončí! 
Amen. 

 

PŘÍBĚH O BERÁNKOVI – příběh Velikonoc 
Na motivy příběhu „Nejmocnější zbraně“ zpracoval Josef Dvořák 

(20.3.2020 Praha – Krč) 
 

Milé děti, původně byl svět krásný a nikdo nikomu neubližoval. Netrpěl v něm žádný 
tvor. Vše se změnilo pronesením nemoudrého přání. Dobře tomu příběhu 
naslouchejte. 

Jednoho dne si hrál slon s vlkem. Jistě víte, jak nepatrným vlk vedle slona je. A jak si, 
tak spolu hráli, slon nechtěně strčil do vlka svým silným chobotem. Vlk udělal 
několik kotrmelců a velmi se rozhněval. Rozhodl se, že to musí slonovi vrátit. Ale jak 
– když je slon tak veliký a silný? Vydal se proto za Bohem, naším Stvořitelem. Když 
se před Bohem ocitl, vyslovil svou stížnost i velmi nedobré přání. 

„Bože, Ty jsi stvořil slona tak velkého a silného. On do mě strčil a upadl jsem. Chci 
mu to nějak vrátit.“ 
„Co po mně žádáš, vlku?“ zeptal se Bůh.   



„Dej mi zuby a drápy,“ řekl Vlk. A Bůh vlka vyslyšel. 
Tehdy ještě, děti, zvířata zuby a drápy neměla. A tak za Bohem přicházela další 
zvířata a také chtěla zuby a drápy. Mimo jiné třeba lev. Takovým zvířatům říkáme 
šelmy.  
A co srnka, děti, ta má také zuby a drápy? Nemá. Ale potřebovala se nějak zubům a 
drápům ubránit. Proto též ona vyhledala Boha s následujícím přáním. 
„Bože,“ pravila s bázní srna, „dej mi něco, abych se uchránila před zuby a drápy“.  
„I ty chceš zuby a drápy?“ zeptal se Bůh.  
„Nechci,“ odpověděla, „stačí mi rychlé nohy, abych před zubama a drápama utekla.“ 
A Bůh ji vyslyšel. Přicházela další zvířata, která žádala rychlé nohy. Mezi nimi byla 
antilopa a zkrátka další zvířata, která rychle běhají a živí se bylinami.  
Posledním ze zvířat, které přišlo za Bohem, byl beránek. Vyslovil však úplně jinou 
prosbu. 
„Bože, daruj mi, prosím, něco, čím bych uvedl svět zase do původního souladu, kdy 
nikdo druhému neubližoval.“ 
Bůh se beránka zeptal: „Také ty chceš zuby a drápy?“  
„Ne Bože,“ odpověděl beránek, „vždyť víš, že se zlem se nedá rvát. Vždycky se najde 
někdo silnější, kdo by mě přemohl.“  
„Chceš snad rychlé nohy, beránku?“ zeptal se Bůh. 
„Ne, nechci rychlé nohy,“ odvětil beránek, „vždyť víš, Bože, že před zlem se nedá 
utéct. Vždycky nás dožene.“ 
„Co si tedy, beránku, vyprošuješ?“ naléhal Bůh. 
Beránek odpověděl velmi pokorně a moudře: „Ty, Bože, jen Ty víš, čím překonám 
zlo tak, aby si už nikdo neubližoval, aby netrpěl žádný tvor na celé naší zemi.“ 

A Bůh beránkovi daroval tři vlastnosti. 
OCHOTU SNÁŠET KŘIVDY. 
OCHOTU K OBĚTAVOSTI. 
OCHOTU ODPOUŠTĚT.  
 

Pokojnou sobotu! 

PS.  „Nejmocnější zbraně“. In PAVLÁT, Leo. Osm světel: židovské příběhy. Praha: 
Albatros, 1992, s. 112:  
Na konci šestého dne stvoření k sobě Bůh svolal všechny živočichy. Přišla zvířata 
domácí i divoká, ptáci, ryby, plazi a společně se radovali, jak dokonale je Bůh stvořil. 
Každý tvor Bohu děkoval, ale ovce zůstávala před Stvořitelovým trůnem smutná.  

„Co ti chybí?“ promluvil k ní Bůh. „Proč se netěšíš jako ostatní zvířata?“ 
„Ráda bych byla veselá,“ odpověděla ovce. „Stvořil jsi mě však zcela bezbrannou. Jak 
uhájím holý život?“  
„Chceš, abych ti dal drápy, jako má medvěd či jestřáb?“ ptal se Bůh. 
Ovce zavrtěla hlavou. 
„Tedy ostré zuby, jako má lev nebo vlk?“ 
„Ne,“ řekla ovce. „Přála bych si takové zbraně, které by pomáhaly, a přesto nikomu 
neublížily.“ 

Bůh slova ovce zvážil a pak řekl: „Toužíš po životě v lásce a míru, a proto udělám, o co 
mě žádáš. Dám ti takové vlastnosti, se kterými obstojíš před každým zlem.“ 

A učinil ovci pokornou, oddanou a trpělivou. 



 

 

 

 

 

 

 

   
www.zivotazdravi.cz                         Praha Smíchov              

 

 
Vás srdečně zve na  

Co vám nikdo nenařídí,  

ale ani nezakáže? 
 

K podpoře vlastní imunity nepotřebujeme povolení! 
Dobrá imunita není zárukou, 
je však jedním z nejlepších 

předpokladů v úspěšném boji s nemocí... 
 

přednáší  

Roman Uhrin 
odborný poradce životního stylu,  

cvičitel zdravotní tělesné výchovy, masér,  
cvičitel a školitel metody Evminova, semináře zdravého vaření. 

 

úterý 6. dubna od 18:00 hodin 
 

odkaz 

https://youtu.be/y_hTxV0UOtY 
 
 

Přenos bude živě, tzn. bude možné pokládat přednášejícímu dotazy, 
a to buď přímo na chatu přenosu nebo přes mail klubyzdravi@gmail.cz 

 

 
 

 

https://youtu.be/y_hTxV0UOtY
mailto:klubyzdravi@gmail.cz


       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

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

 

 

Sraz: podle vašeho uvážení Cíl: dle vlastní vůle 
 

 

Trasa: 

Informace na: www.portalzp.praha.eu a www.praha-priroda.cz. 
 

prosíme, dodržujte nařízení vlády pro bezpečí své i vašeho okolí 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Design ® Jaroslav Bartoš 

? 

Tip na výlet:  
Studánky na Petříně 

 



 

 
 
 

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 
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