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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 
 

9:00 a 9:30 hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy on-line 
téma úkolu: „Abraham – čtyři velká zaslíbení“ 
Sobotní škola – třídy 1. a 2.  

• 900 hod  https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh vede Anna Boušková 

• 930 hod https://meet.google.com/eqg-jjmi-xvv vede Pavel Bláha 
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 Jaroslav Bartoš 
• Úvod  
• Společná píseň č. 121 „Jdu k Tobě, Pane můj"  
• Modlitba  
• Oznámení  
• Sbírka pro sbor  

• Dětský příběh – Milan Müller 
• Píseň „On Pán je můj“ - Smíchovský pěvecký sbor  
• Čtení textu Bible – Genesis 12,10-20 
• Tichá modlitba   
• Kázání – Zbyšek Jonczy 

Téma: „Abrahámův problém“ 

• Chvíle ke ztišení – hudební přednes – Jana Prokopčáková, Pavel Bláha 
„G. Ph. Telemann: Sarabanda z violové suity D dur“ 

• Závěrečná modlitba – Zbyšek Jonczy 
• Společná píseň č. 128 „Mé nesl hříchy Ježíš“  
• Rozloučení  
• Společná píseň č. 283 „Pane, dej nám požehnání“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

     1. květen 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, 1.5., bude slovem z Písma sloužit bratr Zbyšek Jonczy. 
 

- Příští sobotu, 8. 5., kázáním z Písma bude sloužit bratr Václav Vondrášek.  
 

- Další online setkání ve Smíchovském foyer bude  
v pátek, 7. 5., od 1900 hod, ke společnému povídání si a sdílení se 

(více informací dále ve Zpravodaji) 
 

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

 

-Výlet TOMů, 16. 5., již formou klasiky “K rozhledně Doubravka”  
(více informací 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 květnu mysleme na svých 
modlitbách na: Návrat členů do 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 2. – 8. 5. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Rašková Ester (2.5.); Volná Klára (4.5.); Bulejčík Marian (4.5.);  
Drejnarová Marie (5.5.); Čambor Radovan (8.5.) 

 

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 – 43. kapitola 

Nejen jaro si dává načas 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 
když jsem už před několika týdny reagovala na povzdech jedné mé kamarádky, že jaro 
ne a ne přijít, napůl v legraci jsem jí odpověděla, že to je kvůli mně. Velkou část března 
jsme s rodinou strávili v karanténě, a ještě delší dobu byl vyhlášen zákaz pohybu mezi 
okresy, což nejpřísněji dolehlo na nás, obyvatele Prahy. Prostě jsme po několik týdnů 
nemohli vyrazit na milovaná místa, a i jinam do přírody to šlo také jen omezeně. A přitom 
je pro mě jaro nejkrásnějším časem, který mi poskytuje doping v podobě nadšení z 
pozorování “kytiček” a ptactva. 

A tak já, notoricky a umíněně pozitivní jsem si řekla, že mi Pán Bůh s jarem čeká, abych 
si ho mohla trochu užít.  

Moje maminka tento týden zasela na záhonky letničky a čeká na déšť. Předtím zase 
dlouho čekala, až trochu oschne, aby bylo možné zahájit zahrádkářské práce. Jak známo, 
agrotechnické lhůty a počasí si jedou svoje a neberou na sebe ohled. 

Jako sborové společenství jsme dlouho čekali, kdy se už konečně rozvolní 
protiepidemická opatření a my se budeme moci zase sejít k bohoslužbám a jiným 
setkáním tváří v tvář, a nejen prostřednictvím techniky. Počty nakažených klesají, ale 
opatrnost je stále na místě. A tak jsme si už několikrát říkali: už je to na spadnutí, už za 
týden to půjde…, ale zase se muselo to, na co jsme se těšili, odložit. 

Máme velkou radost, že je nám už umožněno otevřít prostory našeho sboru, ale stále za 
mnoha omezujících podmínek. A těšíme se na čas, až i ta zbývající opatření budeme moci 
odložit nejen díky oficiálnímu vyhlášení uvolnění, ale také že nám to umožní naše 
svědomí a vědomí zodpovědnosti vůči druhým. 

Zkrátka a dobře, stále na něco zvlášť ten poslední rok čekáme a jediná možnost je: obrnit 
se trpělivostí. 

Koneckonců, my jako adventisté máme přece s čekáním bohaté zkušenosti. I Písmo nás 
k trpělivosti vyzývá: 

Jak 5:7: "Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká 
trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště." 

Mnoho trpělivosti, radosti, požehnaný sobotní čas i celý týden – to vám přeje a na brzké 
osobní shledání se těší 

Soňa Sílová, vaše kazatelka 

Smíchovské foyer 7, 5. 2021 

Další foyer na téma JAK SE ŽIJE našemu bývalému kazateli Josefu Ceplovi 
Jak všichni víme, většinou s přibývajícím světlem a teplem mizí lidé z kluboven 
biblických kurzů a ze sborových lavic (mimo sobotní bohoslužby). Přesto pořád 



vnímáme touhu nás „smíchováků“ se setkávat na patečním diskuzním foyer a 
tentokrát si zveme bývalého oblíbeného a dlouholetého kazatele našeho sboru br. 
Josefa Cepla (možná i s manželkou Květou). Naše témata budou z okruhů jako je 
fungování sborů v Podorlicku v době koronaviru nebo se budeme ptát na 
připravovanou stavbu českotřebovského sboru/zvýšení kapacity modlitebny či na 
specifika sborů Česká Třebová, Choceň, Svitavy. Dále v čem vidí bratr Josef 
pozitivum a negativum korona virové doby z pohledu kazatele… V neposlední řadě 
bychom se rádi dotkli témat, ve kterých byl vždycky bratr Josef mimořádně 
obdarovaný, totiž v tématech pastorační praxe v pandemické době (v krizi v 
důsledku úmrtí, v partnerských a rodinných krizích, po zjištění závažného 
onemocnění, při prožívání pochybností ve víře a ve vztahu k církvi, při stálých 
pocitech viny); + v čem nás období pandemie mění....... Určitě bude prostor i na 
bratrův osobní život – jakpak zvládá aklimatizaci jeho manželka sestra Květa, či jak 
se daří dětem a vnoučkům…  Vidíte, že témat je dost. Závěrem s námi bratr otevře 
místo Písma, které jej v poslední době povzbuzuje + bude prostor pro vaše otázky, 
protože teprve následná diskuze dělá z foyer foyer. 

Na toto setkání se tedy sejdeme příští týden, 7.května 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  
 

Výlet KD2 aneb „KAŽDÝ SÁM A PŘECE SPOLU“ 

 

Opatření se pomalu rozvolňují, a tak jsme se v KD2 dohodli, že už je čas se po dlouhé 
době setkat a vymysleli jsme výlet na Kokořínsko. Sraz byl v neděli 25. 4. v obci Želízy. 
Odtud jsme šli trasu po dílech sochaře Václava Levého. Abychom dodržovali hygienická 
opatření, chodili jsme po skupinkách, ale společnou fotku jsme udělat museli ☺. Všichni 
si výlet užili a měli jsme radost, že se konečně vidíme naživo.                                                                                                                     

Za KD2 Jarda Skála 

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


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. 
 

Bohoslužby v našem sboru  
Pravidla a doporučení na soboty 24. dubna až 15. května 2021 pro náš sbor 

Bohoslužby se mohou konat, počet přítomných osob je zatím omezen na 10 % 
kapacity míst k sezení v místě konání bohoslužby. Platí pravidlo 9R  

Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry mezi sedícími 
v jedné řadě, s výjimkou členů jedné domácnosti.  

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 bez nasazených 
respirátorů. Zpěváci či sbor musí být za dodržení minimálně 3R na podiu. 
 

Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion Praha 
 

Téma dubnového čísla je křesťan a konspirační teorie. Tato 
příloha obsahuje stručný, ale velmi výstižný článek od Michala 
Balcara, potom pohled lékaře Onřeje Fischera, a nakonec 
překlad zamyšlení Být nad věcí, Jak se vyhnout léčce falešných 
teorií – z časopisu Adventist Review. Ve všech článcích se 
objevuje velmi praktický pohled do křesťanské praxe – proto si 
zaslouží pozornost. V nové rubrice Letem adventistickým 
světem si povšimněte zprávy 
o tom, že naše církev vydala 
druhou verzi biblické 
počítačové hry (Heroes 2) – 

pro českou verzi se hledají dobrovolníci překladatelé. 
Potěší i zpráva o tom, že adventisté přeložili Nový 
zákon do gruzínské gagauzštiny, a další zajímavosti. 
Nelze zapomenout na zajímavá zamyšlení Bohumila 
Kerna (Pandémia osamelosti) a na kázání Martina 
Žůrka s názvem (Ve jménu Belzebula). Do tohoto čísla 
se vešlo ještě představení nových a velmi užitečných 
programů křesťanské organizace Hope4kids a 
podnětný článek Petra Hřiba o umírání a smrti. Dále 
chceme vzpomenout článek Evangelizace je zrušena nebo úvahu Jiřího Veselého. 
 



Autorská dvojice Michaela Hrachovcová a ilustrátorka Alice Danielovská je našim 
mladým čtenářům dobře známa z knih Kocourek se vrací a Zrzečka pod hvězdami. Nová 
kniha Hnědáček a nalezená podkova tak trochu navazuje na vyprávění o veverce. 

 

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

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOM 24.4.2021 – cca 8 km 
Na Jiřího u Jiřího z Poděbrad a 

Kunštátu! 
J. Michalcová 

 

 

 

TOM 25.4.2021 – 11 km 
Za hlaváčkem jarním do Českého 

krasu. Navštívili jsme 5 lokalit 
František a Tonda 

 

 



Co nového na síti a jinde 
 

Nadační fond Úsměv nejen pro Kryštofa – proč jsme vznikli. 
 

V srpnu 2018 byl našemu synovi Kryštofovi ve věku 20 let 
diagnostikován osteosarkom v koleni ve formě high grade – to 
znamená rychle rostoucí agresivní nádor. Kryštof si již od začátku 
roku 2018 stěžoval na bolesti v noze na různých místech, ale díky 
jeho věku, vysoké sportovní zátěži a samostatnému bydlení na 
studentském bytě tomu nepřikládal velkou váhu a lékaře začal řešit 
až na jaře. Tehdy bez jasného výsledku. Před letnímu prázdninami 
se mu už zhoršila hybnost nohy, bolesti se zvyšovaly. Objednal se 
na ortopedii a následně na CT. V tu dobu měl Kryštof hotový 
1.ročník VŠE. 17.srpna brzy ráno volal liberecký ortoped a oznámil nám, že na CT je velký nález a 
že nás posílá do Prahy na onkoortopedii na Bulovku. Ten den přestalo svítit slunce v naší rodině a 
od té doby již nikdy znovu nevyšlo. 
 

Následovala biopsie, která potvrdila lékařovu domněnku a po té série chemoterapií. V listopadu byl 
nádor odstraněn spolu s částmi holenní stehenní kosti. Dostal endoprotézu, kterou mu pojišťovna 
nejdříve odmítla schválit. Museli jsme se jakoby přimluvit, že syn je perspektivní, že se o něj dobře 
staráme a jako sportovci a mladému člověku se pojišťovna nemusí bát náhradu zaplatit. Možná to 
působí trochu vtipně, pro nás to ale byl jeden z mnoha šoků, které nás na naší cestě potkaly.  
 

Ze své původní váhy syn zhubl 20 kg až na 48 kg, což při výšce 185 cm nebylo mnoho. V průběhu 
celkem 10 operací a 24 cyklů chemoterapie měl Kryštof poměrně dost komplikací, a i následně 
byly krevní hodnoty často na hranici zachování životních funkcí. Přes to všechno byl na konci 
března 2019 propuštěn po léčbě domů.  
 

Postupně a pomalinku se zotavoval a rozhýbával nohu. Za 14 dní dostal vysoké horečky a v jeho 
těle byl zjištěn obrovský zánět. Implantát musel být odstraněn a nahrazen spacerem – tyčí s 
cementovou výplní, která byla napuštěna antibiotiky. Operace byla komplikovaná, bylo třeba velké 
množství krve a několik byl dní v umělém spánku. 
 

Spacer způsobil neohebnou nohu. Kryštof byl zesláblý, spolykal neuvěřitelné množství antibiotik. 
Po půl roce se spacerem, na den stejně jako předcházející rok, mu lékaři vrátili původní kolenní 
náhradu. Vše začalo znovu, všechna ta bolavá a vyčerpávající rehabilitace. 
 

V září 2019 začal Kryštof znovu studoval VŠE a dodělal celý druhý ročník, následně začal studovat 
třetí a psát bakalářskou práci. V březnu 2020 přišel Covid-19. Pro nás se v podstatě nic nezměnilo, 
roušky a dezinfekci jsme běžně používali a nikam jsme z důvodu péče o syna vlastně nechodili.  
Na celý srpen 2020 se Kryštof objednal do rehabilitačního ústavu v Hostinném. Po mnoha dlouhých 
měsících už nepoužíval berle ani trekové hole, chodil i po schodech sám, bylo to úžasné. Byl 
šťastný. Našel si fajn přítelkyni Tinku a vrátil se na studentský byt. Od ledna chtěli bydlet společně. 
Mysleli jsme si, že máme vyhráno.  
 

Na začátku září byla plánovaná pravidelná kontrola s RTG kolene a CT plic.  Byla to první kontrola, 
které jsme se nebáli. 
 

Jeho lékař objevil nález na plicích a poslal ho na hrudní chirurgii do Motola.  Tam diagnostikovali 
neoperovatelné metastázy s enormní expanzí a poslali ho domů umřít. 
Syn Kryštof odešel 4.listopadu, naštěstí doma. My i Tinka jsme byli do poslední chvíle s ním, Kryštof 
nám dodýchal v náručí. 



Po celou dobu synovy léčby jsme řešili jen jeho a jeho nemoc. Vůbec nás nenapadlo hledat 
jakoukoli pomoc pro Kryštofa i nás a nikdo nám žádnou pomoc nenabídl, byli jsme v tom úplně 
sami a úplně ztracení. Netušili jsme, za kým jít, co všechno je možné a dostupné. Vše, včetně 
paliativní péče na závěr té hrůzné hry, jsme řešili intuicí a zbytky zdravého rozumu. 
 

Teprve následně jsme začali zjišťovat, jaká pomoc byla možná, a to nejen pro nemocné, ale i jejich 
rodiny. Celá situace je obrovsky fyzicky, psychicky i finančně náročná pro všechny zúčastněné. 
 

A proto jsme se rozhodli založit nadační fond, který bude lidem a jejich blízkým postiženým touto 
nemocí ukazovat možnosti, kde lze čerpat pomoc, pochopení a podporu. 
 

A proč tento název? Kryštof se mě po návratu z rehabilitace v Hostinném, kdy jsme trochu 
rekapitulovali 2 uplynulé roky, zeptal: „Mami, kdy jsi se naposledy usmála a kdy jsi naposledy 
udělala něco pro sebe?“  Tak právě proto, aby lidé měli důvod se i v takovéto těžké situaci usmát, 
aby nemuseli bloudit. Usmějeme se nejen na Kryštofa, ale na každého, komu bychom 
prostřednictvím našeho fondu mohli pomoci. 
 

Nadační fond Úsměv nejen pro Kryštofa – jak jsme vznikli. 
 

Těsně poté, co onemocněl náš syn, jsem se seznámil s Martinem a díky tomu i přítomným 
okamžikem. Byla to jediná možnost, jak zvládnout trvalý stres a napětí, ve kterém jsme přibližně 
od června 2018 žili. Může to vypadat jako velký paradox, ale těžká situace v rodině paradoxně 
zjednodušila žití v přítomnosti, žití bez posuzování. Ta situace je tak neuvěřitelně těžká, že vlastně 
jinak, než v přítomnosti žít nejde. Jinak zešílíte a nepřežijete to. Pravdou ovšem zůstává, že je 
něco jiného žít přítomnost intuitivně nebo mít znalosti a intuici ty znalosti doplnit. 
 

Pokud nebudete zde teď a tady, zešílíte z otázek typu: proč nás to nenapadlo dříve, co šlo udělat 
jinak a podobně, ale ještě více zešílíte při čekání na výsledky průběžných kontrolních scanů, MR, 
CT a dalších. V situaci, kdy má váš blízký namále (v našem případě 3x), nelze opustit JIP ve 22hod, 
nevědět, jestli syn dožije rána a nebýt celou noc jen teď a tady. Když intuice začne selhávat, 
pomohou znalosti, když přestanete věřit znalostem, pomůže intuice a minulá zkušenost. Když jsme 
mysleli, že máme vše za sebou, syn přežil a je zdráv a budete doživotně využívat zakotvené praxe 
žít teď a tady, přišla další zkouška.  
 

Na pravidelné onkologické kontrole, první, které jsme se nebáli, oznámili synovi, že je nádor zpět 
a že má 2 měsíce života. Najednou žijete život mezi nadějí a beznadějí. Nikdo vás nenaučil, jak 
doprovodit syna na smrt a opět přítomnost nás dovedla až k jeho smrti v našem náručí. I on se 
částečně naučil žít přítomně. Ještě večer před koncem jsme se dívali na jeho oblíbený pořad 
v televizi a smáli se. Za tři hodiny odešel. To už jsme se nesmáli. 
 

Opět to byla přítomnost, která nám umožnila přežít první vteřiny, minuty, hodiny a dny po jeho 
odchodu. Jakákoli myšlenka vpřed či vzad by nás zabila. Bylo opět teď a tady, nebylo před ani za 
minutu, včera ani zítra.  A pokud jsme na setinu vteřiny uhnuli a spadli do včera či zítra, zároveň 
jsme spadli do rozbouřené řeky, která nás házela na kameny a drtila. Jediná cesta z té řeky byla 
cesta zpět do teď. Teď nás vyvrhlo na břeh a zachránilo nám život. A když jsme konečně začali žít 
teď a tady, tak nám přišla do cesty sestra přítomného okamžiku a to moudrost, to velké Já v nás, 
náš duch, naše nehmotná a věčná osobnost, která je holografickou součástí vesmírné moudrosti 
či Boha.  
A tato vlastní moudrost nás nyní neomylně vede vpřed, kdy jsme bez jakýchkoli zkušeností a 
praxe založili Nadační fond Úsměv nejen pro Kryštofa. Tuto moudrost zaktivoval Martin jemným 
dotykem a povzbuzení: udělejte to a já vás zpočátku podpořím a pomohu. Vše ostatní už šlo samo 



způsobem, jako kdyby Vltava protrhla Orlickou přehradu a řítila se na Prahu. Přicházejí nám do 
cesty neuvěřitelně sympatičtí a srdeční lidé, kteří nabízejí pomoc, nebo rovnou pomáhají. My 
přesně víme, co máme dělat a jaký bude další krok, aniž bychom o tom jakkoli přemýšleli. Prostě 
jdeme a opona se sama rozevírá a cesta sama nabízí. 
 

K A Z A T E L N A 
 

PROSPĚJE VÁM, ABYCH ODEŠEL 
Kázání ze soboty 24.04.2021 – br. Martin Pavlík 

 

Milé sestry a bratři v Kristu,  

biblický text ke kázání je součástí nejdelšího bloku Ježíšových slov ve čtvrtém 
evangeliu. U Jana jsme zvyklí na to, že vyprávění Ježíšova příběhu častokrát přeruší 
některými dlouhými řečmi a dialogy. A v této části evangelia jde o tzv. „řeči na 
rozloučenou“. Jan jim věnuje pozornost od 13. do 16. kapitoly, a celý tento dlouhý 
oddíl vrcholí Ježíšovou modlitbou k Otci v 17. kapitole. Tyto řeči na rozloučenou 
pronáší Ježíš před smrtí v jistém smyslu jako závěť, která připravuje budoucí 
pozůstalé na život bez něj. Celá pasáž je vlastně výkladem jeho vrcholného činu – 
jeho odchodu. Přednedávnem jsme prožili i v našem kostele velikonoční události 
Ježíšovy smrti a vzkříšení, ale dnes bych se chtěl vrátit a naslouchat ještě jednou 
Ježíšovi, který odchází. To proto, že některé věci, které říkal, nám podobně jako kdysi 
učedníkům, docházejí teprve po uplynutí nějaké doby. Všimněme si tedy společně 
něčeho velmi důležitého a možná také přehlíženého v Ježíšových slovech na 
rozloučenou.  

Formu testamentu má v Novém zákoně např. 2. List Timoteovi (odkaz Pavlův), či 2. 
List Petrův (odkaz Petrův), ve Starém zákoně např. Gn 49 (Jákobova závěť), jako 
Mojžíšovu závěť bychom mohli chápat celou knihu Deuteronomium atd. Formálně 
jsou i Ježíšovy řeči na rozloučenou jakýmsi Ježíšovým testamentem, ale svým 
obsahem se docela odlišují. Překonání smrti v nich totiž není spojeno jen s nějakým 
duchovním odkazem, který by byl předán „pozůstalým“ k uchování. Ježíšovy 
závěrečné řeči pohlíží do budoucna jako do doby nové Ježíšovy přítomnosti. A jaké 
je jejich hlavní téma? Jaký bude nový způsob Kristova působení? Nový způsob jeho 
působení je nejvýrazněji vystižen v osobě „druhého Parakléta“ či „Přímluvce“, který 
je specificky janovskou výpovědí o Duchu svatém.  

V předvelikonoční době je nositelem Ducha pouze Ježíš sám, ale v řečech na 
rozloučenou svým učedníkům Ježíš zaslibuje Ducha svatého jako „druhého 
Přímluvce“. Tím prvním byl Ježíš, ale po svém odchodu určuje jako svého nástupce 
a zástupce u učedníků Ducha svatého. Po Ježíšově odchodu bude Duch svatý poslán 
v jeho jménu, aby byl na jeho místě „u nich“ a „v nich“. Ježíš ho ohlašuje také jako 
„Ducha pravdy“, který v době po Velikonocích uvede učedníky do veškeré pravdy 
(16,13). Paraklétos tedy pokračuje v tom, co činil Ježíš ve svých pozemských dnech. 
Tím, jak Ježíš pro dobu po Velikonocích zaslibuje parakléta jako svého 
reprezentanta, je Duchu svatému přiznáno mimořádné postavení. A vy víte, že tuto 
věc krásně ilustruje kniha, která v Bibli následuje po Janově evangeliu. Kniha Skutky 
apoštolů, která by se možná měla jmenovat spíš Skutky Ducha svatého. Lukáš v ní 



popisuje Ježíšovo nanebevstoupení a seslání Ducha a jeho působení, přesně jak o 
tom Kristus mluví v našem dnešním textu.  

Duch svatý a jeho budoucí působení – tak zní klíčová věc, o které zde Ježíš vyučuje. 
Ale pak je tady ještě jedna, o které jsem v úvodu řekl, že ji možná přehlížíme. Ježíš u 
Jana říká: „Neřekl jsem vám to na začátku, poněvadž jsem byl s vámi. Nyní však 
odcházím k tomu, který mě poslal, a nikdo z vás se mě neptá: Kam jdeš? Ale že jsem 
k vám tak mluvil, zármutek naplnil vaše srdce. Říkám vám však pravdu: Prospěje 
vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k 
vám.“ Prospěje vám, abych odešel. Je pro vás lepší, abych odešel. Postřehli jste to 
někdy v tomto textu? Co tím vlastně Ježíš říká? Že jeho odchod má výhody, které 
převažují nad vším ostatním, co u učedníků vyvolaly jeho závěrečné řeči? Vždyť 
učedníky přemohla úzkost, když se s nimi Ježíš začal loučit. Z Ježíšovy strany zde 
opakovaně nezaznívá náhodou: „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí“, „Nebojte se!“, 
„Ať se vaše srdce nechvějí a neděsí“. Učedníky jeho odchod děsí, tak jaké výhody? 
Jak by mohlo být pro učedníky lepší, aby odešel?  

Každé loučení doprovází vnitřní bolest, pocit nejistoty, opuštěnosti, osamění. A 
skutečně při tom můžeme zakoušet úzkost. Přiznám se, že zrovna loučení je věc, 
kterou snáším asi nejhůř ze všeho. Rád bych řekl nějakou veselejší osobní historku, 
ale velmi živě si vybavuji na jeden moment z dětství, kdy mě překvapil strach a 
obrovská úzkost při pomyšlení na to, co budu jednou dělat bez rodičů. Jak to jednou 
zvládnu? A každý dětský tábor mi tohle bolení žaludku připomínal. Na tomto místě 
tedy učedníkům velmi rozumím. Něco podobného a nejspíš mnohem horšího museli 
prožívat taky. Jejich Mistr je postupně připravoval na tuto chvíli rozloučení, ale oni 
stále jako by neslyšeli. Možná proto, že nechtěli nic z toho pro ně nepříjemného 
skutečně uslyšet. Tohle pro nás bývá často nejsnadnější obrana před nepříjemnými 
fakty, že je prostě nepřipustíme, neslyšíme. Ježíš, proto začíná mluvit otevřeněji a 
důrazněji, a tak to tíživé slovo k nim nakonec doléhá, a jejich srdce naplní zármutek. 
Ježíšův zvěstovaný odchod k nebeskému Otci pro ně znamená děsivou představu. V 
Ježíšově společnosti strávili tři roky plné nevídaných prožitků. Jak by tedy mohlo být 
lepší, aby Ježíš odešel?  

Britská teolog John Stott na tuto otázku odpovídá v jedné své knize, když říká: dejme 
tomu, že Ježíš je dosud v Jeruzalémě. Všechna letadla a všechny lodě by byly plně 
obsazené křesťanskými poutníky. A dejme tomu, že jste jedním z nich. S velkými 
obtížemi zakotvíte v přístavu nebo přistanete na izraelském letišti. Jenže všechny 
silnice jsou ucpané. Mezi vámi a Jeruzalémem se rozlévá obrovská kypící masa lidí. 
Přijeli jste se podívat na Ježíše, ale s velkou pravděpodobností ho ani nezahlédnete. 
Ježíš chtěl podobné frustraci zabránit. Proto odešel a poslal místo sebe Ducha 
svatého, díky kterému je Ježíšova přítomnost univerzální a přístupná všem lidem na 
každém místě. Působením Ducha svatého, o kterém Kristus řekl, že žije „u nás a v 
nás“, dosáhl toho, že jeho působnost už není omezena časem a prostorem. Takže 
Kristus přebývá skrze svého Ducha v našich srdcích a proměňuje nás do své podoby. 
Z toho důvodu je pro nás velkou výhodou, že Ježíš odešel a jeho místo zaujal Duch 
svatý.  

Význam Ježíšových slov „prospěje vám, abych odešel“, bychom nakonec mohli 
vnímat ještě v jednom smyslu. Řekli jsme, že loučení je složitá a bolestivá věc, ale to 



přeci neplatí jen pro jednu stranu – složité a bolestivé je to pokaždé pro oba či pro 
obě strany. A tak si říkám, že to možná stejně úzkostně prožíval i Ježíš, ale viděl dál 
a věděl, že své učedníky sice opouští, ale že díky tomu mohou ve své víře dospět. Co 
myslíte? Co když je to příležitost na cestě k dospělým lidem ve víře? Co když je to 
příležitost otestovat staré pravdy a všechno, co od Ježíše slyšeli. Kdybychom to 
přirovnali k výchově, víme, jak důležité je pubertální přebudování mozku. Důležité 
nejen proto, aby mladý člověk byl schopen otestovat staré pravdy. Staveniště v hlavě 
zároveň slouží k tomu, aby se uvolnila dosud silná emocionální vazba na rodiče. Tato 
úzká vazba je sice předpokladem toho, že rodiče jsou vůbec schopni převzít 
obrovskou námahu spojenou se zdlouhavou výchovou dítěte. Kdo má ovšem založit 
vlastní rodinu, ten musí své rodiče opustit a oni jeho. Jiná cesta není.  

Tuto možnost výkladu zmiňuji proto, že podobně přemýšleli někteří teologové i nad 
sekularizací a vůbec zesvětštěním naší západní kultury v uplynulých dvou staletích. 
Byli přesvědčení, že se to neděje ani náhodou, ani že to nepochází „od toho zlého“, 
ale že je to bohulibý proces na cestě člověka k dospělosti. Bůh si přeje, aby člověk 
dospěl, a naopak si nepřeje, aby zůstal infantilním závislým tvorem. Chce člověka 
schopného ateismu. Myšlenka, že Bůh si přeje zralost s dospělost svých dětí, má řadu 
stoupenců jak mezi křesťanskými, tak mezi židovskými mysliteli. A tak v návaznosti 
na úvahu, že dějiny jsou postupným procesem Boží výchovy a postupného zrání 
člověka k dospělosti, můžeme chápat i pokles společenského významu náboženství 
v Evropě jako chtěný zánik všech nezralých a dětinských forem víry. Někteří 
teologové proto navrhovali chápat sekularizaci, ono zdánlivé opouštění Boha z naší 
kultury, jako v konečném důsledku Boží dar lidstvu, za který můžeme být vděční. 
Bůh postupně vede člověka k dospělosti a předává mu stále větší díl zodpovědnosti 
za chod dějin. Dospělý člověk je konfrontován se skutečností bez Boha, zdánlivě bez 
Boha – a je to příležitost „očistit“ především všechny staré a mylné náboženské 
představy, které si člověk do Boha vkládal. A především příležitost hledat 
Hospodina nově a opravdově.  

Věřím, že v podobném smyslu můžeme rozumět i dnešním Ježíšovým slovům 
„prospěje vám, abych odešel“. Je to totiž sám Ježíš, kdo říká, že přichází hodina a již 
je tu, kdy ti, kteří Hospodina ctí opravdově, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě (J 
4). A všimněte si uvozovací věty i před naším dnešním výrokem – „říkám vám 
pravdu“. „Říkám vám pravdu“ znamená víc než jen ujištění, že Ježíše nelže. Pravda 
(alétheia) je významným pojmem janovského jazyka. Touto formulací Ježíš dává své 
řeči ještě větší váhu – zjevuje nám pravdu o sobě, a proto má smysl těmto slovům 
naslouchat.  

Sestry a bratři, sledovali jsme dnes odcházejícího Ježíše a přemýšleli jsme o jeho 
slovech o Duchu svatém a také o tom, že učedníkům Kristův odchod prospěje. Ježíš 
říká, že díky Duchu už nebude přítomen pouze místně, ale univerzálně, nebude 
omezen časem a prostorem, ale bude přebývat v našem nitru. Duch svatý všem nám 
věřícím všude na světě zprostředkovává přítomnost Ježíše Krista. Je to Duch, který 
oživuje. Jemu vděčíme za to, když je člověk znovuzrozen „shora“ (J 3). K tomu je nám 
Duch darován a spolu s ním a v něm jsme účastni také Boží výchovy a lidského zrání.  

Amen 
 



PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Biblický týden 2021 – pozor změna 
 

Vážení a milí, 
obracíme se na Vás s informací ohledně změny termínu přihlašování na letošní BT Českého 
sdružení. To bude spuštěno na stránkách www.biblickytyden.cz v záložce registrace, v pondělí 
17. května v 16 hodin. 
 

Vzhledem k novým podmínkám ze strany ubytovatele potřebujeme přihlašování ukončit záhy, a 
to hned v pondělí 24. května, a se zjištěným zájmem z Vaší strany pak dále pracovat. 
Nově s rezervací ubytování souvisí i storno poplatky, které budou dle následujících podmínek:  

• platba za pobyt bude uhrazena nejpozději do pondělí 12. července (na účtu sdružení) 
• odhlášení do 19. července 8:00 hodin bude bez poplatku 
• odhlášení od 19. července 8:01 hodin do středy 28. července 8:00 hodin bude 

zpoplatněno 30 % z ceny ubytování 
• odhlášení od středy 28. července 8:01 hodin bude zpoplatněno 100 % z ceny ubytování 
• bezplatné odhlášení stravy musí proběhnout 2 prac. dny (48 hodin) předem 

  

Pokud by došlo k situaci, že Immanuel nebude moci poskytovat ubytování, platby budou 
samozřejmě vráceny v plné výši. 
 

Sledujeme prozatím pozitivní vývoj covidové situace a budeme se snažit pružně reagovat na 
různá opatření. Je například možné, že budou vyžadovány respirátory/chir. roušky ve stanu apod. 
Navzdory všem překážkám a nejistotám se na letní BT velmi těšíme a radujeme se z Vašeho 
zájmu. 
 

Sborníky kázání N°3 

Radomír Jonczy 

a N°4 

Jiří Drejnar 

jsme pro vás připravili a 

budou k dispozici postupně 

v měsíci květnu. 

 

Pro seniory jsme připraveni 

tyto sborníky vydat 

 v tištěné formě.  

Stačí si o ně říct. 

http://www.biblickytyden.cz/


       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

     Výlet TOMu 16. 5. 2021 
“K rozhledně Doubravka” 

 
Sraz: v 9:45 hod – stanice metra Rajská zahrada 

 
Trasa:  

Ze metra Rajská zahrada kolem rybníku Aloisov ulicí Dobrovolného  
k rozhledně Doubravka (malý zázrak architektury) dale ke Kyjskému rybníku  

přírodním parkem Smetánka k Hořejšímu rybníku přes Vinici  
a vrch Třešňovka (vyhlídka) zahrádkařskou osadou Na Balkáně až Na Krejcárek.  

Cíl stanice MHD Ohrada v ulici Koněvova 
 

Délka trasy je cca 10km, na několika místech jsou v blízkosti zastávky MHD  
a výlet lze krátit. Náročnější chodci mohou jít až na Vítkov. 

 

 

 

 
Délka trasy cca 9,8 km 

 
 
 
 
 

Na procházku Vás zve Radek Zelenka 

Design ® Jaroslav Bartoš 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pátek 7. květen 2021 

19:00 hodin 

Josef CEPL 
JAK SE ŽIJE NAŠEMU 

BÝVALÉMU KAZATELI  

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/

