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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy on-line 
téma úkolu: „Boží smlouvy s lidmi (přehled)“ 

Sobotní škola – třídy 1. a 2.  

• https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh  vede Jan Kubík  

• https://meet.google.com/eqg-jjmi-xvv   vede Daniel Kubečka 
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 Petr Bezděkovský 

• Úvod  
• Společná píseň č. 19 " Buď Bohu dík vzdán "  
• Modlitba  
• Oznámení  
• Sbírka pro sbor  

• Dětský příběh – Jan Bezděkovský 
• Píseň „Můj Pán o mě ví“ - Smíchovský pěvecký sbor  
• Čtení textu Bible – Žalm 121 – Eva Bartošová 
• Tichá modlitba   
• Kázání – Vít Vurst 

Téma: „Odkud mi pomoc přijde?“ 

• Chvíle ke ztišení – píseň – Ladislav a Vilém Píchovi 
• Závěrečná modlitba – Vít Vurst 
• Společná píseň č. 43 „Jak vzácná milost“  
• Rozloučení – Petr Bezděkovský 
• Společná píseň č. 281 „Buď, mocný Bože, s námi“  

 
 

  

 

 
 
 

 

 
 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

     10. duben 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,  

budou přenášeny on-line od 930 hod SŠ a 1045 hod Bohoslužba 
SBOR BUDE PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN DO ODVOLÁNÍ! 

 

- Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

- Dnes, 10.4., bude slovem z Písma sloužit bratr Vít Vurst. 
Předseda Českého sdružení CASD  

 

- Příští sobotu, 17. 4., kázáním z Písma bude sloužit sestra Soňa Sílová  
 

-Oddělení KD2 zve dnes 10. 4. od 1830 hod k on-line setkání na meet 
(více informací dále ve Zpravodaji) 

 

- Další online setkání ve Smíchovském foyer bude  
v pátek, 16. 4., od 1900 hod, na společné povídání si a sdílení se 

(více informací dále ve Zpravodaji) 
 

-On-line modlitební schůzky našeho sboru pokračují opět  
ve čtvrtky od 2000 hod. https://meet.google.com/jdc-ozta-vij 

 

-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.  
 

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

Pravidelné sbírka 
Účel: sbírka pro potřeby sboru 
Bankovní účet: 5053339/0800 
Variabilní symbol: 777 
Částka: dle vašeho uvážení 
Děkujeme za váš dar. 

 

 

 

V období 9. – 17. 4. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Drbohlavová Eva (9.4.); Balcarová Renata (11.4.);  
Stejskal Roman (10.4.); Sugai Sergii (10.4.); Randýsek Vítězslav (11.4.); 

Černá Márija (14.4.); Kubíková Jana (12.4.); Trněný Radek (13.4.);  
Kronychová Hana (15.4.); Michalcová Jitka (17.4.) 

 

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

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

https://meet.google.com/jdc-ozta-vij


VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

Blahopřejeme 

Manželům Mikulášovi a Marii Joukl 

se narodil v pondělí 29. března 2021 
syn Mikuláš. 

Vážil 3,60 kg a měřil 50 cm. 

Malý Mikuláš i rodiče jsou v pořádku 

a všechny pozdravují. 

 

PS. Marie Joukl rozená Havlová 

 
KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 40. kapitola 

Řekněte něco konkrétního, pane faráři… 

Když jsem začal psát KAZATELSKÉ EPIŠTOLY, nechtěl jsem, aby to bylo a priori 
druhé či kolikáté kázání ve Zpravodaji, ale spíše takový malý postřeh z mého života, 
který se dotýká nejen mě osobně, ale i mé služby či toho, co společně jako sbor 
děláme nebo prožíváme. Jsem vděčný, že na podobnou „vlnu“ přistoupila i má milá 
kolegyně sestra Soňa. 

Je mi darem od Hospodina, že chodím do jednoho pražského domova důchodců 
sloužit bohoslužby slova. V místní, velmi hezky zařízené kapli prožiji vždy nějaký 
pro mě inspirativní okamžik, na který pak musím dlouho myslet. 

Vše začíná tím, že se dostaví nejdříve pár seniorů – někdy sami „po svých“, někdy za 
pomoci pojízdných chodítek. Následně pečovatelky, jejichž nelehké práce si velmi 
vážím, svezou na invalidních vozíčcích zbytek klientů, kteří si také přejí dorazit na 
bohoslužbu. Zpoza kazatelny je to pro mě vždy fascinující pohled na skupinu těch, 
kteří toužili dorazit – někteří jsou zřetelně u konce své životní cesty, někteří 
odevzdaní, někdy až nepřítomní, někteří v pozdním věku, s očividně unavenou 
tělesnou schránkou, ale s mimořádně živou jiskrou v oku.  

Protože se střídám s římskokatolickým kolegou, snažím se přizpůsobit formu 
bohoslužby tomu, na co jsou klienti zvyklí – tzn., že si beru talár (jako na naší 

poslední bohoslužbu 😊), začínáme zapálením svíčky (protože Ježíš je Světlem 
světa), následuje vyznání Creda, pokračuji čtením Písma, kázáním a končíme 
společnou modlitbou Páně a požehnáním na cestu… Obvyklý pořad bohoslužby byl 
i dnes, text i kázání bylo na téma VZKŘÍŠENÍ z 1K 15. kap. (promýšleli jsme společně 
při modlitební chvíli v neděli ráno).  

Po skončení si se mnou většinou chtějí účastníci bohoslužby aspoň krátce pohovořit, 
tak se často ještě notnou chvilku zdržím… Dnes se ale stalo něco zvláštního – když 
skončila bohoslužba a pohovořil jsem s pár klienty, předtím, než odešli, poprosila 



mě pečovatelka, jestli bych mohl zajít za jednou paní na vozíčku, jež na mě čekala u 
vchodu do kaple a kterou bych jinak asi přehlédl.  

Sedl jsem si k paní, která měla tak zvláštně živé oči, a čekal jsem, co má paní na srdci. 
Paní se mi dlouze dívala do očí a pak mi říká: „Pane faráři, mluvíte jako kniha, bylo 
to všechno moc hezké, co jste říkal, a děkuji vám za to.“ Cítil jsem, že to ale není 
hlavní obsah sdělení, který pro mě má, a že sbírá odvahu mi to sdělit. Pak 
následovala sada omluv, že mě zdržuje a že neví, jestli mi to může říct…  

Po mém ubezpečení, že mě zajímá, co má tak moc na srdci, že se jí chtělo tak 
poměrně dlouho na mě čekat, opět dlouho mlčela, dívala se mi upřeně do očí a pak 
říká: „Pane faráři, byla to moc hezká slova, ale působí to na mě jako svaté fráze a 
svaté divadlo – mně tam schází něco konkrétního, co s tím evangeliem, jak vy říkáte, 
mám dělat, co to pro mě prakticky znamená.“ No a teď jsem zase zalapal po dechu 
já… Vlastně to byla taková poctivá ozvěna dvou míst Písma, která dobře známe ze Sk 
16,30 a 22,10, kdy tato otázka sleduje praktický důsledek poselství evangelia v mém 
životě, aby to nebyly jen svaté „třesky plesky…“.  

Paní hledala, kde by bylo její místo a jak by mohla být užitečná a potěšit, povznést 
její spolubydlící v domově, když se zdá, že se může tak málo. Po velmi „plnotučném“ 
upřímném a delším rozhovoru jsme přišli na to, že paní má moc ráda poezii a že se 
pokusí dát nabídku společného čtení básní do kroužku poezie. Jsme domluveni, že 
na každé příští bohoslužbě, kterou budu u nich v domově důchodců sloužit, bude 
mít připravenou k recitaci nějakou z křesťanských básní z knihy „Modlitby žáby“. Po 
našem srdečném rozloučení ve mně zůstává povzbuzení ze setkání s poctivým 
člověkem, který nechce vést jen svaté „řeči“, ale snaží se – byť v omezených 
možnostech své nelehké životní situace – najít „ventil“ své křesťanské lásky. 

Jako už mnohokrát jsem opět dnes více dostal, než daroval. Studium Písma a diskuze 
v sobotní škole mají v našem životě nezastupitelné místo a velký význam – ale pouze 
tehdy, když mají dobrou převodovku na náš praktický život, kde TADY A TEĎ 
SLOUŽÍM SVÉMU PÁNU, protože to chápu jako svůj úkol. Kéž by mi Duch svatý ještě 
mnohokrát připomněl v mém životě tento vzácný rozhovor. Díky za taková 
životodárná setkání i otázky… 

     Váš vděčný kazatel Vašek Vondrášek  
 
 

Pro pamětníky  

někdejšího libeňského sboru máme smutnou, ale nadějnou zprávu. V požehaném 
věku 93 let zemřela sestra, kterou jsme znali pod jménem Věra Chlubnová, a po 
ovdovění a novém sňatku Prokopová. V roce 1972 se odstěhovala do USA, kde byla 
s manželem a jeho dvěma syny členkou sboru v Chicagu. Poslední roky života strávila 
v adventním domovu pro seniory na Floridě.   

Život ukončila v klidném spánku, ze kterého bude probuzena při příchodu Pána 
Ježíše, který s pevnou vírou očekávala. 

Jiří Drejnar 



Další foyer na téma RITUÁLY V NAŠICH ŽIVOTECH 

Máme sice po Velikonocích, které tematicky určovaly programy našich minulých 
pátečních SMÍCHOVSKÝCH FOYER a jsme rádi, že Vás můžeme pozvat na příští večer. 
Naše pozvání přijal nám všem dobře známý bratr Slávek Vurst a budeme mít spolu 
v rámci našeho foyer rozhovor na téma RITUÁLY V NAŠICH ŽIVOTECH. Nedávné 
velikonoční svátky znamenaly vedle dnů různě prožitého volna také možnost uvažovat o 
rituálech, tradicích a zvycích. Jakou roli mají v našem osobním, církevním, popř. 
společenském životě? Kdy mohou být důležité, kdy naopak zatěžující a dokonce 
špatné?  A potřebujeme nějaké rituály? 

Po našem rozhovoru bude jako vždy prostor i pro vaše následné otázky, protože 
následná diskuze dělá z foyer foyer. 

Sejdeme se tedy příští pátek 16.dubna od 19.hod. na Google Meet adrese: 
https://meet.google.com/bfr-migx-czk    

Moc se těšíme na setkání s vámi všemi, naší sborovou virtuální rodinou… 
     Za organizátory Vaši kazatelé Soňa a Vašek  

 

ČTVRTEČNÍ MODLITEBNÍ SETKÁNÍ opět OD 20. HOD. 

Naši milí smíchovští, s vděčností vzpomínáme na společná předvelikonoční a 
velikonoční on – line MODLITEBNÍCH SETKÁNÍCH – sejdeme se tedy opět ve 
čtvrtek 15.dubna 2021.  od 20.hod. Odkaz platí stále stejný: 
 https://meet.google.com/jdc-ozta-vij 

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 

 

Oddělení KD2 zve na on-line setkání.  

Milé sestry, milí bratři, zveme Vás  
společné setkání a sdílení se v sobotu 
10.4. od 18:30 hod na meetu: 
https://meet.google.com/wiy-jcmq-xsn 
 

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

Mariana a Jarda Skálovi 
 

Pozdrav z mimiškolky 
Milá sborová rodino, zdravíme vás opět po nějaké době z mimiškolky, jejíž malí 
členové se schází v hojném počtu. Schválně, jestli uhodnete, jaké příběhy jsme 
probírali v březnu a první dubnovou sobotu? A jestlipak nás ještě poznáte?  
Těšíme se na shledání s vámi a do té doby vězte, že se máme čile k světu, učíme se o 
Pánu Bohu, společně (na dálku) tvoříme, hrajeme si i zpíváme (byť to online příliš 
nejde).  

https://meet.google.com/bfr-migx-czk
https://meet.google.com/jdc-ozta-vij
https://meet.google.com/wiy-jcmq-xsn


 

Johanka a Tinka jsou vnučky Stanislavy Mukařovské, 
která své sestry a bratry moc pozdravuje. 

 

 

 

 

 
 



 

Výlety TOMů v 2Q2021        
„Z vlastní vůle“ důkazy – pokračování  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 
 

I proto spouštíme přihlašování na tři tábory, které letos budeme realizovat. Budeme 
rádi, když se rozhodnete na ně přihlásit. Přihlašovací formulář funguje přes tento 

 

TOM 2.4.2021 – 5,5 km 
po Prokopských luzích a hájích 

(Leontýna spící v kočáru) 
rodina Nohejlových 

 

 

 

TOM 2.4.2021 – 6 km 
Kolem Hvězdy 

 (na Medvědí česnek také) 
rodina Bartošových 

 

 

 

TOM 3.4.2021 – 3,5 km 
nedaleko Prokopského údolí, 

důstojným tempem. Leontýnka  
zrovna spí, my až po procházce :-) 

J+J+Z+J+V+F+L 

 



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 
 

Audiokniha – Na úsvitu dějin 
 

Po uvedení audioknihy Cesta lásky a Poslové naděje pokračujeme vydáním další části ze 
série Drama věků od Ellen Whiteové – Na úsvitu dějin. Díky sponzorům ji můžete zdarma 
poslouchat na různých platformách nebo stáhnout z našeho úložiště. Všechny odkazy 
najdete v popisu tohoto vysílání. 
 

Vraťme se do rajské zahrady, kráčejme po cestě praotců velkých národů a navštivme 
komnaty prvních izraelských králů! 
Štúdio Nádej 

https://forms.gle/JbNJ9Xhyuo31NcNp7
https://www.kp-penguins.cz/tabor-zs/
https://www.kp-penguins.cz/tabor-zs-special/
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/


Audiokniha NA ÚSVITU DĚJIN 
•  HopeTV.sk → http://hopetv.sk/na-usvite-dejin 
•  YouTube → https://bit.ly/youtube-na-usvite-dejin 
•  Spotify → https://bit.ly/spotify-na-usvite-dejin 
•  Google Podcasts → https://bit.ly/google-na-usvite-dejin 
•  Apple Podcasts → https://bit.ly/apple-na-usvite-dejin 
•  úložiště → https://bit.ly/drama-vekov 

 

K A Z A T E L N A 

 

V SOBOTU ZACHOVALY SVÁTEČNÍ KLID 
Kázání ze soboty 03.04.2021 – br. Michal Balcar 

Je za námi pašijový týden, který jsme jako sborové společenství prožili jinak. Sice 
jsme se nevídali osobně, ale o to častěji přes Zoom. A já jsem z toho měl radost. 
Společně jsme četli příběh pašijového týdne, jak ho popisuje evangelista Lukáš. 
Každý den byl plný akce. Od příjezdu do Jeruzaléma, přes všemožné spory, 
eschatologické kázání, poslední večeři, modlitbu v zahradě Getsemane až k Ježíšovu 
procesu a jeho smrti. Každý den se toho odehrálo tolik, jako jindy za celé měsíce. A 
v sobotu se najednou neděje vůbec nic.  

V sobotu zachovaly ženy sváteční klid podle přikázání.  

Jediná lakonická věta, ve které se ale skrývá více, než by se na první pohled zdálo. 
Ježíš předpověděl, že bude v hrobě tři dny a tři noci, což každému, kdo si toto 
proroctví dnes přečte, musí znít podivně, když zvážíme, že zemřel v pátek ve tři 
hodiny a vstal z mrtvých v noci ze soboty na neděli. Až úvod do hebrejského 
vyjadřování mě přesvědčil, že je to v pořádku. Ale přesto zůstává faktem, že jediný 
celý den (a noc), kdy byl Ježíš v hrobě, je sobota. Lukáš nám neříká nic o Ježíši ani o 
jeho učednících. Informuje nás pouze o tom, jak sobotu prožily ženy. Že se jedná o 



ženy, naznačuje i ČEP ypsilonem, který je na konci slovesa “zachovaly”. Muži se 
ztratili, zůstaly jen ženy. A ty chtěly jako poslední službu obstarat Ježíšovo tělo dle 
tehdejších pohřebních zvyklostí.  

Doslova je zde použit termín, který lze přeložit také jako “ztichly”. Vzpomínáte, o 
čem mluvil Maťo na Velký pátek? O velkém tichu. K tichu, jež nastalo po Ježíšově 
smrti se připojily i ženy. A v tichu sobotního dne truchlily pro svého Mistra.  

Jak se dá taková sobota prožít? Opravdu lze zachovat sváteční klid v akutní bolesti z 
nedávné ztráty? Prožily tu sobotu mechanicky? Uklidňovaly je stále se opakujíc 
úkony? Přinášely úlevu? A proč je vlastně ta “sobota, kdy se nic nedělo”, do toho 
příběhu zařazena?  

Text říká, že ženy zachovaly sváteční klid podle přikázání. A jak máme prožívat 
sobotu podle přikázání? Hlavně směrem k Hospodinu. S ním. Pro něj. To, že 
nepracujeme, je pouze první krok. Cílem není nepracovat, nýbrž být v Boží blízkosti. 
Co tahle myšlenka znamená pro tuto konkrétní sobotu? Že ženy nacházely v Boží 
blízkosti útěchu. Ježíš byl v hrobu v sobotu právě proto, že ten, kdo zachoval sváteční 
klid podle přikázání, mohl nalézt v Bohu útěchu ve svém truchlení. A navíc ženy 
netruchlily sami. Truchlil s nimi i Otec, který oplakával svého Syna.  

Předpokládám, že většina z vás byla někdy v posledních týdnech na Staroměstském 
náměstí. Sdružení Tisíc chvilek pro demokracii nechalo na jeho dlažbu namalovat 
kříže odpovídající každému člověku, který minulý rok zemřel na Covid. Na tohle 
gesto i Tisíc chvilek můžeme mít různé názory, ale nelze zpochybnit, že ten 
provizorní památník ožil vlastním životem. A nešlo necítit dojetí při pohledu na 
nápisy jako “táta” nebo “babička”, které ke křížům spontánně dopisovali lidé, kterým 

zemřel někdo z blízkých. Covid nám 
mimo jiné sebral možnost oplakávat 
své nejdražší. Rád bych toto své kázání 
věnoval právě těm z nás, kdo přišli o své 
milované. A nemusí to být na Covid, ale 
ze všech možných příčin. Dnešní sobota 
je sobotou truchlení, ale to truchlení lze 
snést, protože s námi truchlí i náš Bůh. 

Ženy sobotu zachovaly s důvěrou, 
kterou bych si dovolil nazvat 
abrahámovskou. Ony přece nevěděly, 
že Ježíš vstane z mrtvých. Ony 
nevěděly, že vše se děje podle Božího 
plánu. Neviděly v tom, co se stalo vyšší 
smysl, a přesto zachovaly v sobotu 
sváteční klid podle přikázání, protože 
věřily, že se Hospodinu svět nevymkl z 
rukou.  

Věřme tedy i my a zachovávejme v 
sobotu sváteční klid podle přikázání. 

Amen 



MAJÍ TO HEZCÍ LIDÉ V ŽIVOTĚ SNAŽŠÍ? 
Příběh pro děti – Josef Dvořák (13.3.2021 Praha – Krč) 

 

Milé děti, na Vás je úžasné, že jste každé krásné. A pro své rodiče i prarodiče jste 
nejkrásnější.  

V Bibli se dočteme o některých lidech, kteří byli hezcí, přímo se to o nich zmiňuje. 
Například Abram své ženě Sáraji řekl: „Hle, vím, že jsi žena krásného vzhledu.“ 
Jsou to první slova, která Abram své ženě Sáraji v Bibli říká. A první jeho slova 
vůbec. Co myslíte, děti, je výhodou či nevýhodou, když je člověk na pohled 
výrazně krásný? Kdyby Bible obsahovala obrázky (fotografie) svých postav, jistě 
by ty listy hezkých lidí patřily k nejosahanějším. Slečny by zajímalo, jak vypadala 
třeba královna Ester, chlapci by si často prohlíželi svalovce a siláka Samsona. Jakou 
odpověď na otázku – je krása výhodou či nevýhodou – dává Bible sama? 
Naslouchejme jí. 

Podobně jako o Sáraji také o Rebece se v Bibli říká: „… byla půvabného (dobrého) 
vzhledu.“ A další ženou, u které Bible uvádí, že byla krásná, je Ráchel: „Ráchel byla 
krásné postavy, krásného vzhledu.“ A co nám o těchto ženách prozradí jejich 
jména? Hebrejské jméno Sáraj česky znamená „Má kněžna.“ Její muž, Abram, ji 
tedy oslovoval: „Má kněžno!“ V naší kultuře přibližně ve významu: „Má bohyně!“ 
Na Ráchel by česky manžel volal: „Ovce!“ „Ovečko!“ A Rebeku by manžel česky 
oslovoval: „Krávo!“ Přičemž u nás jde spíše o nadávku. Ale ve starých dobách, 
připomeňme si, na zdraví a vlastnostech oveček i kraviček závisel život celých rodin. 
Sára, Rebeka a Ráchel byly krásné ženy. Žily a působily životadárně. Všechny tři 
byly svými muži milované. Všechny tři se staly součástí jedné rodiny. Sáraj je 
prababičkou, Rebeka babičkou a Ráchel maminkou starozákonního Josefa. Své 
muže i své okolí tyto ženy dokázaly zaujmout tím, jak byly hezké. Ale každá se 
trápila s jednou z největších možných starostí žen. Potýkaly se s neplodností. Měly 
potíže otěhotnět a porodit miminko. V Bibli najdeme nejen krásné ženy, ale také 
pohledné muže: „… Josef byl krásné postavy, krásného vzhledu.“ Také o prvním 
králi starého Izraele – o Saulovi – se v Bibli praví, že měl krásné oči, vypadal hezky 
na pohled.  

Milé děti, až budete velké a zamilujete, Vaše nejmilovanější slečna či Váš 
nejmilovanější chlapec se stane také tou nejkrásnější, tím nejkrásnějším. Což říká 
jménem všech zamilovaných dívka svému milému v Písni písní: „Jak jsi krásný, milý 
můj, jsi líbezný…“ (Pís 1,16) To je dáno pohledem lásky. 

Ale být výrazně krásná či krásný podle Bible není jednoznačnou výhodou. 
Hezký vzhled může být důvodem velkých potíží. Vážné ohrožení pro svou krásu 
pocítila Sáraj, Rebeka, Josef i Saul. Oči lidi často klamou a mnohdy ke zlu svádí. 
Samotná krása člověka se může snadno okoukat a zprotivit. Jak praví biblická 
báseň vyjadřující chválu ženě statečné cennější než perly: „Klamavá je líbeznost, 
pomíjivá krása; žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály.“ (Př 31,30) 

Děti naše úžasné, dospělý člověk je tak krásný, jak krásný je jeho příběh. Krásu 
člověku dodávají hodnoty, které žije a uskutečňuje. O tom příště. 

Pokojnou a hezky prožitou sobotu! 
 



 

PŘIHLAŠOVÁNÍ: Pouze elektronickou cestou na 

www.biblickytyden.cz,  

bude spuštěno ve čtvrtek 17. června 2021 v 16:00 hodin. 



 

 

 

 

 

 

 

   
www.zivotazdravi.cz                         Praha Smíchov                             

FAKTA O ZDRAVÍ 

 VYSOKÝ KREVNÍ TLAK 
Víte o tom, že existují jednoduché a účinné 

přírodní léčebné prostředky na léčbu 
hypertenze, onemocnění, jímž dnes trpí většina 

populace?  

Vedle převážně rostlinného jídelníčku a omezení příjmu soli se zvlášť 
silné účinky na snížení krevního tlaku prokázaly u ibiškového čaje, řepné 

šťávy, lněného semínka či rýžové diety. :) Ti, kteří se chtějí dozvědět 
více, mohou nahlédnout na: 

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

uHLtg5NGBVQGOdIN5xrcTsW33.  

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

Srdečně zdraví a pevné nervy přeje,  
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-uHLtg5NGBVQGOdIN5xrcTsW33
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQKsFWG-uHLtg5NGBVQGOdIN5xrcTsW33
mailto:zizka@pramenyzdravi.cz
http://www.pramenyzdravi.cz/
https://faktaozdravi.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.prazskestezky.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:  
Keltská stezka 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pátek 16. duben 2021 

19:00 hodin 

Vítězslav Vurst 

RITUÁLY  
V NAŠICH ŽIVOTECH  
 

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

  

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


Kreslené příběhy Starého zákona 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   Pokračování příště 
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