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 ročník 21/číslo 1056 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 
 

9:00 a 9:30 hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy on-line 
téma úkolu: „Abram – věčná smlouva“ 
Sobotní škola – třídy 1. a 2.  

• 900 hod  https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh vede Josef Havlíček  

• 930 hod https://meet.google.com/eqg-jjmi-xvv vede Robert Heczko 
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 

10:45 hodin 

Bohoslužbu vede Marek Balcar 

• Úvod  

• Společná píseň č. 201 „Před tvář tvoji"  
• Modlitba – Magdalena Müller 
• Oznámení a blahopřání 
• Sbírka pro sbor  

• Dětský příběh – Richard Klíma 
• Píseň „Žalm XXIII“ - Smíchovský pěvecký sbor  
• Slovo kazatele – kazatel, starší sboru 
• Hudební přednes – varhany 
• Čtení textu Bible – 2 Kor. 5,17-20   
• Tichá modlitba   

• Kázání – Václav Vondrášek 
Téma: „Když je život na draka“ 

• Chvíle ke ztišení – píseň „Hudba doznívá“– Džemband 
• Závěrečná modlitba – Václav Vondrášek 
• Společná píseň č. 234 „Bůh syna dal“  
• Rozloučení – Marek Balcar 
• Společná píseň č. 280 „Králi věčný, žehnej nám“  

 
 

  

 

 
 
 

 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

     24. duben 2021 

https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh
https://meet.google.com/eqg-jjmi-xvv
https://meet.google.com/kfc-xwrv-zhe


Oznámení 
 

-------POZOR ZMĚNA-------- 
Studium Sobotní školy a Bohoslužby od soboty, 24. 4. 2021:  

SŠ bude přenášena on-line. Jedna třída od 900 hod a druhá třída od 930 hod.  
Od 1045 hod bude bohoslužba probíhat naživo v hlavním sále sboru 

za dodržení pravidla 9R  
 

- Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

- Dnes, 24.4., bude slovem z Písma sloužit bratr Václav Vondrášek. 
 

- Příští sobotu, 1. 5., kázáním z Písma bude sloužit bratr Zbyšek Jonczy.  
 

- Další online setkání ve Smíchovském foyer bude  

v pátek, 30. 4., od 1900 hod, ke společnému 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 25.4. – 1. 5. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Nohejl František (26.4.); Kapounková Kristýna (28.4.);  
Komárek Jaromír (28.4.); Oczko Vít (29.4) 

 

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

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 42. kapitola 

„ZASE OTEVÍRÁME…“ 
 

Tak tu máme opět, už napodruhé, otevření našeho sboru – cca po více než půl roce. 
Mnozí víte, jak jsme těžce jako výbor sboru „rodili“ toto rozhodnutí – naplnit touhu těch, 
kteří se touží vrátit na osobní bohoslužbu, a zároveň vyslyšet hlasy všech, kteří vnímají 
silný apel zodpovědnosti. I o tom je církev, abychom se společně připravili na nekonečno 
v nebi – třeba i tím, že budeme hledat společná řešení a konsenzy. 

Byť se v naši první sobotu budeme scházet jen na druhou část bohoslužby, přesto je to 
mimořádný okamžik, který si zaslouží (v duchu posledního foyer s bratrem Slávkem 
Vurstem) rituál, který by měl hodnotu, účel i emoci. Když jsme spolu s mou milou 
nejbližší spolupracovnicí, sestrou Soňou, hledali text Písma, přišel nám velmi příhodný 
Žalm 136. v podobě responzivního čtení. 

Tento Žalm 136. se dle staré židovské Gemary (součást Talmudu) mluvilo jako tzv. 
„velkém Halelu“, který se každoročně zpíval nebo recitoval při hodu velikonočního 
beránka. 

Když jej budete pozorně číst, neujde vám, že autor vždy v první části každého verše 
popíše všechny klíčové okamžiky dějin spásy, dějin Božího lidu. Podobně jako v modlitbě 
Otče náš se začíná vyznáním a chválou, tak i zde to nejpodstatnější je na začátku – a sice 
chvála Hospodinu. A pak se pokračuje u začátku všeho – u stvoření světa. Pokračujeme 
přes vyvedení z Egypta (které je úžasným symbolem záchrany člověka) na poušť a přes 
všechna pouštní dobrodružství. Končí vyznáním toho, že „veškerému tvorstvu dává 
pokrm“ – tzn., ať jsou jeho děti kdekoliv, tak je neopustí a spolehlivě dovede do zaslíbené 
země, která má v dnešní době pro nás podobu Božího království v nebi. 

Nedávno byl v televizi rozhovor s prof. Horáčkem o tom, že za posledních 20 let jsou lidé 
traumatizováni celosvětově a celospolečensky událostmi, které nás všechny přirozeně 
znejišťují. Máme za sebou celosvětovou krizi po 11. září, krizi oteplování, migrační krizi, 
kaskády ekonomické krize 2008–a posledním hitem je kauza „pandemie covidu“. Kdyby 
psal autor Žalm 136. dnes, předpokládám, že by všechny tyto krize určitě zmínil, protože 
jsme jimi všemi prošli – a zdaleka možná nejsou za námi, ale do této chvíle nás Hospodin 
jako jednotlivce, rodiny i církev provedl „pouští“ tohoto světa.  

Záměrně jsem nazval dnešní Epištolu „Zase otvíráme“, protože nikde nemáme záruku, 
že zanedlouho nebudeme zase zavírat… Ale i kdyby, jednu jistotu mám – že na základě 
Žalmu 136. se i v tuto chvíli nad každým z nás i nad naším sborem – ať otevřeným, nebo 
zavřeným – klene Boží milosrdenství.  

Už odpradávna se recitoval či zpíval Žalm 136. tak, že jeden zpěvák (či recitátor) přednesl 
první část a sbor mu odpovídal pravidelným refrénem „jeho milosrdenství je věčné“. 
Proto chceme dát každému z vás prostor k tomu, abyste vyznali svou osobní víru v to, že 
nad každým z vás a nade vším se klene Boží milosrdenství, které nás bude laskavě 
provázet až do druhého příchodu, či vlastně na celou věčnost. Jsem vděčný dobrému 



Hospodinu, že můžeme vyznávat něco, čím náš tak laskavě obdaroval – Jeho 
milosrdenství, které dává tomu všemu, co žijeme smysl. 

Proto věřím, že se k nám přidáte nejenom dnes ve sboru, ale i doma u svých obrazovek… 
Společně vzdáváme „chválu Bohu nebes, jeho milosrdenství je věčné“ (v. 26.). 
     

Váš předčítač první poloviny veršů Žalmu 136. Vašek Vondrášek 

Smíchovské foyer 30, 4. 2021 

Další foyer na téma JAK SE ŽIJE PŘEDSEDOVI MSS DANIELU DOBEŠOVI 

Jsme rádi, že Vás můžeme opět pozvat na další páteční večer. Naše pozvání přijal 
tentokrát předseda MSS Daniel Dobeš, se kterým si budeme povídat nejenom o jeho 
osobní cestě za Pánem (mnozí si jej budete pamatovat, když u nás na Smíchově 
bydlel dole ve sklepě s ostatními seminaristy), ale i o jeho současné služebnosti 
předsedy MSS – co mu dává a co mu bere. Zároveň je Moravskoslezké sdružení   sice 
sousedem našeho Českého sdružení, ale má svá specifika, na která bychom se také 
rádi určitě zeptali… Těšíme, že s námi bratr otevře místo Písma, které jej v poslední 
době motivuje… 

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

Sejdeme se tedy příští pátek 30.dubna od 19:00 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  
 

Pozvánka na Leviticus – změna začátku 
 

Milé sestry, milí bratři, 
srdečně Vás zvu na pokračování našeho společného studia. Na pravidelných setkáních 
každou středu od 18 hodin budeme otevírat knihu LEVITICUS a přemýšlet o jejím 
poselství. Příště se sejdeme ve středu 28. 4. 2021 od 18 hodin on-line na 
https://meet.google.com/qrz-mspv-jvp 
 

Jste srdečně zváni! 
Soňa Sílová 

Informace z Klubu Pathfinder 
 

Vážení přátelé oddílu Penguins, 
náš oddíl slaví již své 25. narozeniny. Oslavy si budeme muset prozatím odpustit a vyčkat 
na příznivější dobu, i tak bych Vám rád poděkoval za přízeň, kterou nám dlouhodobě 
prokazujete. Oddíl totiž není nějaká instituce, je to společenství lidí, které funguje díky 
každému z Vás. 
 

Pokud byste chtěli společně zavzpomínat, jak jsme oslavili naše 20. výročí založení, zde 
je odkaz na výroční bohoslužbu: https://youtu.be/KiPm2huUFbE. 
 

https://meet.google.com/bfr-migx-czk
https://meet.google.com/qrz-mspv-jvp
https://youtu.be/KiPm2huUFbE


Na našem webu www.kp-
penguins.cz nově najdete 
výroční zprávu za rok 2020, 
aktualizovaný seznam 
přihlášených a článek o 
aktualitách ohledně táborů. 
Usilujeme o získání mimořádné 
dotace MŠMT na tzv. letní 
kempy, která by nám významně 
navýšila příjmy. Již v tuto chvíli 
dochází ke změně ceny 
příměstského tábora, který 
bude pro účastníky ZDARMA. 

Během června pak případně zveřejníme informaci o snížení ceny klasických táborů (i 
proto zatím doporučujeme zasílat jen zálohu 600,- Kč). 
 

Ke včerejšímu dni máme zaplněno 29 z 50 míst na Táboře ZS, 20 ze 30 míst na Táboře ZS 
Speciál a 8 z 30 míst na Příměstském táboře Praha. Přihlašovat se na tábory můžete skrze 
tento odkaz: https://forms.gle/JbNJ9Xhyuo31NcNp7. 

Za oddíl Penguins Jakub Fraj. 
 

Sbírka MODLITBA PRO ADRU v sobotu 8. května 2021 

Spolu s Mediálním centrem církve (HopeTV) 
připravujeme pro tuto událost nový videospot, který 
bude obsahovat i potřebné údaje a výzvu ke sbírce 
(QR kódy pro ČS a MSS i čísla účtů obou sdružení). 

Link na tento spot vám bude zaslán po 1.5. 21. 

Vzhledem k tomu, že již neběží celostátní on-line vysílání sobotních bohoslužeb jako 
na jaře 2020, velmi vás prosím o zařazení připravovaného videa do vašich 
sborových vysílání či do průběhu živých bohoslužeb. 

V minulém roce jste někteří z vás potřebovali zařadit Modlitbu pro Adru (MPA) o 
týden později či jste výzvu uveřejnili dvakrát během dvou bohoslužeb nebo jste 
poslali odkaz na video svým členům e-mailem: nechávám na vašem uvážení 
formu zapojení. Jen vás prosím alespoň o jedno uvedení spotu k MPA – byla by 
škoda, kdyby úsilí i náklady na vytvoření videa pro tuto událost přišly vniveč. 
 

Bohoslužby a náboženská shromáždění  
Pravidla a doporučení na sobotu 24. dubna 2021 

Bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou konat, počet přítom-
ných osob je však omezen na 10 % kapacity míst k sezení v místě konání 
bohoslužby.  

Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry mezi sedícími 
v jedné řadě, s výjimkou členů jedné domácnosti. Není tedy třeba dodržovat 
rozestup od osob sedících před a za vámi. 

http://www.kp-penguins.cz/
http://www.kp-penguins.cz/
https://forms.gle/JbNJ9Xhyuo31NcNp7


Během bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor či chirurgickou roušku. 
Látkové roušky, šály či šátky nejsou nadále považovány za dostatečnou ochranu. 
Účastníci si před vstupem do vnitřních prostor musí vydezinfikovat ruce.  

Během bohoslužeb je zakázán hromadný zpěv přítomných. Zpěváci či sbor musí být 
případně ve stavebně odděleném prostoru např. na podiu. 

Dovolena je také individuální duchovní služba, tedy bohoslužby, obřady a duchovní 
doprovázení, kterých se kromě duchovního účastní jedna rodina, která sdílí 
společnou domácnost.  
 

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

 
 
 
 

 

 

 

 

TOM 10.4.2021 –cca 9,5 km 
Kolem Labe lužním lesem, 

Když kvetou sasanky. Nádhera 
D. a K. Srchovi 

 

 

 

TOM 11.4.2021 – cca 4 km 
Za krásnými výhledy na Závist 2 

(proběhl sběr kopřiv na salát, čaj a pod) 

Bartošovi  
 

 



Živý vztah s Bohem 

Srdečně vás zveme na zajímavý diskuzní pořad s názvem Živý vztah s Bohem, 

který hovoří o tom, co konkrétního udělat pro pozitivní změnu v našem životě. 

Pořad bude ke sledování živě na YouTube, tzn. bude možné reagovat a ptát se 

jednotlivých hostů pořadu.  

https://youtu.be/RQpE0kUB-5E 

Setkání je určeno pro všechny: - kteří touží po živém vztahu s Bohem 

- kteří chtějí někam patřit, kteří chtějí prožívat inspirující mezilidské budující 

vztahy, - kteří chtějí pomoci lidem, kteří se cítí sami, zraněně nebo nemilovaně, 

aby našli společenství, které je přijme a seznámí je s Bohem, který jim dá hodnotu 
 

 Hosty setkání jsou Hosté budou hovořit 

 Matěj Louda o principech fungujících skupinek,  

 Barbora Loudová o svých vlastních zkušenostech  

 Jaroslav Hejra z malých skupinek, 

 Jan Slavíček o přínosu skupinek pro život sboru, 

 Andrea Sabelová o tom, jak se skupinkami začít  

 David Kogut a co je třeba se naučit, 

o roli modlitby ve skupince 

Hostitelem je 

Jan Libotovský vedoucí odd. evangelizace ČS a koordinátor misie při ČSU, který 

bude klást otázky 

https://youtu.be/RQpE0kUB-5E


Součástí přenosu bude také diskuze, do které budete moci vstoupit svými 

otázkami položenými prostřednictvím chatu nebo mailové adresy misie@casd.cz 

Celý program bude možné shlédnout na uvedeném odkazu i později ze záznamu. 

Velice vás zvu na sledování tohoto programu a těším se na vaše dotazy. 
 

Za odd. evangelizace ČSU CASD Honza Libotovský 
 

 

K A Z A T E L N A 
 

ZJEVENÍ V JERUZALÉMĚ 
Kázání ze soboty 17.04.2021 – br. Michal Balcar 

 (Lk 24,36-49)  

Velikonoční pašijový týden jsme zde na Londýnské prožili jinak než obvykle. Každý den 
jsme společně četli o posledním týdnu Ježíšova života podle evangelisty Lukáše. A 
společné čtení jsme skončili Velkým pátkem. Dovolte mi dnes na toto naše společné 
čtení navázat a věnovat toto kázání perikopě Zjevení v Jeruzalémě:  

Když o tom mluvili, stál tu on sám uprostřed nich. Zděsili se a byli plni strachu, poněvadž 
se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim: „Proč jste tak zmateni a proč vám takové věci 
přicházejí na mysl? Podívejte se na mé ruce a nohy: vždyť jsem to já. Dotkněte se mne a 
přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jako to vidíte na mně.“ To řekl a ukázal 
jim ruce a nohy. Když tomu pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekl jim: 
„Máte tu něco k jídlu?“ Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a pojedl před nimi. Řekl jim: 
„To jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí naplnit všechno, 
co je o mně psáno v zákoně Mojžíšově, v Prorocích a Žalmech.“ Tehdy jim otevřel mysl, 
aby rozuměli Písmu. Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z 
mrtvých; v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, 
počínajíc Jeruzalémem. Vy jste toho svědky. Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; 
zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.“  

Jedním z velmi zajímavých fenoménů typických pro naše myšlení, je jeho schopnost a 
snaha vše harmonizovat. Proto si náš mozek neví rady se čtyřmi verzemi Ježíšova 
životopisu a neustále se snaží tyto verze uvést do souladu. A tak je velmi osvěžující 
přečíst si někdy jinou verzi, než je ta nejvýraznější. V případě závěrečných Ježíšových slov 
vše ‘válcuje' Matoušovo Velké pověření. Lukáš tato slova reprodukuje trochu jinak.  

Vše začíná poněkud rozporuplně. Na Ježíšův pozdrav: “Pokoj vám” nereagují učedníci 
jako ti, kdo obdrželi pokoj, ale tím, že se vyděsí a jsou zmateni. Proč? Protože se 
domnívají, že vidí ducha. Je příznačné, že se spoléhají více na to, co vidí než na to, co 
slyší. Kdyby naslouchali slovu Páně, nemohli by být vyděšeni. To platí ve všech dobách.  

Ježíš je následně napomene a doslova vlastně mluví o tom, že podléhají pochybnostem. 
Kraličtí zde překládají: Co se strašíte a myšlení vstupují na srdce vaše? A pak jim vyjde 
vstříc a strach odejme. Jak?  

Nejprve společným jídlem. Tahle chvilka je překvapivá, ba bizarní a šokující. 
Zmrtvýchvstalý Ježíš má hlad a jí pečenou rybu. Jako by z té vážné chvíle tenhle verš 
přímo trčel. Ale my, Londýnští, tomu přece strašně dobře rozumíme! Snad i vám vytanuly 



na mysli chvíle, které trávíme s pečenou rybou. Přesněji pečeným pstruhem, vyloveným 
Pepou Fuksou. Snad vám vytanuly na mysli vtípky při opékání, dohadování, kdo už ho 
má hotový, kdo spálený a kdo syrový. Snad vám vytanulo na mysli půjčování si různých 
propriet (všichni si to teda nakonec půjčujeme od Vládi). Ale doufám, že vám vytanulo 
na mysli, že je to chvíle, kdy jsme rádi spolu.  

A potom tělesným kontaktem. Dotkněte se mě! Naše tělesnost je to, co na sebe vzal, 
když se stal jedním z nás. Myslím, že je to strašně důležitý moment vystihující, že se k 
nám sklonil. Stejné sloveso se objevuje ještě v Sk 17,27. Pavel na Areopagu mluví o tom, 
že Bůh chce, abychom ho hledali, ale text doslova říká, abychom se ho dotýkali.  

Nakonec je zakotví svým poselstvím: Nejprve je vrátí k Písmu! Tak je psáno. Toho se 
držte. Ale k Písmu potřebujeme mít otevřenou mysl. Za tu musíme prosit v modlitbě. Pak 
konstatuje, že bude hlásáno pokání a odpuštění hříchů a Lukáš toto pověření formuluje 
v pasivu a pro mě je to úlevné. Není to rozkazovací způsob. Bude se to dít! A jaký je náš 

úkol? Být svědky! Mluvit o tom, co 
se nám s Bohem stalo ve vší 
pravdivosti. Svědek se řecky řekne 
martys (a my v tom slyšíme třeba 
martyrium), ale svědek nebyl jen 
mučedník. Svědek byl ten, kdo za 
svou víru ručil svým životem i smrtí.  

Závěr Lukášova evangelia má pro 
nás poselství, které je aktuálnější 
než kdy předtím. Buďme nohama 
tady na zemi a buďme svědky, kteří 
jsou pravdiví. K tomu jsme povoláni.  
Pokoj vám, radujte se radostí 
velikou, protože Kristus přemohl 
smrt. 
 

 
 
 
 
 
 

 

NEVYMLOUVEJ SE (Proč se rádi vymlouváme?) 
Dětský příběh Josef Dvořák (6.1.2021 Praha – Krč) 

 

Milé děti, už jste někdy přistihly dospělé, jak se vymlouvají, jak vinu za nějaké své selhání 
svalují jeden na druhého?  

Hned na začátku Bible můžeme při takové situaci být. Když Bůh stvořil člověka jako muže 
a ženu, postavil je do krásné zahrady, kterou pro lidi vytvořil. První lidský pár se měl 



o zahradu starat, opatrovat ji. Přitom mohli mnohé, jen jedno Adamovi a Evě Bůh 
nedovolil. Bůh sám Adamovi i Evě řekl: „Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu 
poznání dobrého a zlého však nejez…“1 Jenže oni Boží zákaz neposlechli. Ze zakázaného 
stromu jedli. Kvůli tomu se začali Boha bát a schovali se před Ním. Však sami dobře víte, 
děti, že když něco vyvedeme, nechce se nám mamince či tatínkovi na oči. Říká se tomu 
špatné svědomí. Jenže Bůh se chtěl s lidmi setkat a muže i ženu v zahradě vyhledal. 
Oslovil nejprve Adama a pak Evu: „… ‚Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal 
jíst?‘ Člověk odpověděl: ‚Žena, kterou jsi mi dal, aby při mně stála, ta mi dala z toho 
stromu a já jsem jedl.‘ Hospodin Bůh řekl ženě: ‚Cos to učinila?‘ Žena odpověděla: ‚Had, 
mě podvedl a já jsem jedla.‘“2  

První příběh lidí v Bibli je o tom, jak Adam a Eva jedí zakázané plody v zahradě Eden. 
Adam pak obviňuje Evu a nepřímo Boha. Eva obviňuje hada. Žádná osobní 
odpovědnost. Jsou ne-odpovědní.  

Adam na Boží otázku odpověděl, ale vymlouval se při tom. Na otázku – „Nejedl jsi z toho 
stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?“ – měl říct jen: „Jedl.“ A třeba mohl dodat: „Nebylo 
to správné, vím, je mi to líto.“ Dokonce se neměl ukrývat, mohl Bohu vyjít vstříc a sám 
začít s omluvou. Tak Vás to, děti naše milované, učíme. Namísto toho Adam zdůraznil: 
„To Eva.“ Eva na Boží otázku odpověděla, a přitom se také vymlouvala: „Jedla.“ „To had.“ 
Děti, koho Vám připomínají tyto věty? „To ona.“ „To on.“ „Já za to nemůžu.“ Samozřejmě 
– malé děti. ☺ Výmluvy, výmluvy, výmluvy.  

Další kapitola Bible vypráví o konfliktu dvou sourozenců, bratrů. Kain a Ábel přinášejí 
oběti Bohu, ale Bůh přijímá oběť pouze Ábelovu. V hněvu pak Kain svého sourozence 
zabil. Když se ho Bůh zeptá, kde je jeho bratr, Kain odpoví: „Jsem já strážce mého 
bratra?“ Kain popírá, že má za svého bratra jakoukoli odpovědnost. Přitom Boží otázka 
již správnou odpověď obsahuje: Ano, jsme strážcem svého bratra. Jsme za druhé lidi 
odpovědní. 

Máme chránit ty, kteří k nám patří. Máme se starat o své sourozence, ne je ohrožovat. 
Jsme odpovědní za svou rodinu, za své přátele, za naši komunitu víry, za život na této 
planetě. Co je to odpovědnost? Odpovídání. Všechno životodárné dobro a hojivá 
laskavost, každá pomoc v nouzi a lidské přijetí, každé takové chování a jednání, kterým 
odpovídáme na životní příběh konkrétního člověka a lidstva. Odpovědnost je odpověď 
na nouzi či potřeby člověka a světa. Jako třeba, děti, když se o Vás maminka stará celou 
noc a nespí, když jste nemocné. Péči odpovídá na Vaši potřebu i touhu uzdravit se.   

Až budete starší, vracejte se, prosím, k následujícím dvěma otázkám:  
 

Neodpovím-li sám za sebe, kdo za mě odpoví?  
Ale odpovídám-li jen sám za sebe, jsem to ještě já? 
(Talmud, Pirkej Avot 6a)  
  

Krásně prožívanou a pokojnou sobotu! 
 

 

 
1 1. Moj 2,15–17 
2 1. Moj 3,11–13 



Co nového na síti 

 
Rodina zmůže mnoho 
 

Právě na to se snaží upozornit téma letošního celosvětového Dne adventistické 
služby lidem se speciálními potřebami, který připadá na sobotu 24. dubna 2021. 
 

Zkušenost závažné nemoci, postižení nebo jakéhokoliv jiného znevýhodnění či 
mimořádné zátěže totiž obvykle nezasahuje pouze do života člověka jako 
jednotlivce, ale v menší či větší míře ovlivňuje také jeho nejbližší okolí, především 
rodinu. Rodiny, které si musí poradit někdy třeba i s velmi náročnou péčí o dítě, 
dospělého nebo seniora se závažným postižením či onemocněním, můžeme 
potkávat kolem nás i mezi námi – tedy i v našem církevním společenství. Život a 
služba takových rodin je často velmi zřetelným svědectvím o síle Kristovy milosti a 
lásky, která působí navzdory nepříznivým okolnostem a měla by se právě ve 
vztazích křesťanů a jejich rodin odrážet nejvíce. Je proto na místě, abychom takové 
rodiny nepřehlíželi a abychom byli schopni a připraveni jim také podle potřeby 
pomáhat a poskytovat podporu. 
 

Pokud byste měli zájem nahlédnout do skutečných příběhů několika pečujících 
rodin, doporučujeme vám ke zhlédnutí dokument „Péče není samozřejmost“, který 
je dostupný v archivu internetové televize HopeTv. 

 

 

https://www.casd.cz/rodina-zmuze-mnoho/
https://youtu.be/q-aTmbJFwuE


PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sborníky kázání N°1  

Mix kázání 

a N°2 

Miloslav Žalud 

jsou již k dispozici na 

www.casdsmichov.cz  

 

Pro seniory jsme připraveni 

tyto sborníky vydat 

 v tištěné formě.  

Stačí si o ně říct. 

Sborníky kázání N°3 

Radomír Jonczy 

a N°4 

Jiří Drejnar 

se pro vás připravují a 

budou k dispozici postupně 

v měsíci květnu. 

 

http://www.casdsmichov.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:  
https://www.pesistezky.cz/wp-content/uploads/2017/08/Roztyly-

Ka%C4%8Derov-Kunratick%C3%BD-les-86km-mapy.cz-vzd%C3%A1lenosti.jpg 
 

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 

https://www.pesistezky.cz/wp-content/uploads/2017/08/Roztyly-Ka%C4%8Derov-Kunratick%C3%BD-les-86km-mapy.cz-vzd%C3%A1lenosti.jpg
https://www.pesistezky.cz/wp-content/uploads/2017/08/Roztyly-Ka%C4%8Derov-Kunratick%C3%BD-les-86km-mapy.cz-vzd%C3%A1lenosti.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pátek 30. duben 2021 

19:00 hodin 

Daniel DOBEŠ 
JAK SE ŽIJE 

PŘEDSEDOVI MSS 
  

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

  

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


Kreslené příběhy Starého zákona 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

   Pokračování příště 
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