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 ročník 21/číslo 1060 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 
 

9:00 hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy on-line 
téma úkolu: „Smlouva na Sínaji a Boží zákon“ 
• Sobotní škola – třídy 1. a 2. začíná od 900 hod. 

https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh vede Miloš Pařík 
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 Robert Heczko 
• Společná píseň č. 11 „Vzdávejte chválu" (v sedě) 
• Přivítání  
• Společná píseň č. 8 „On je slávy Král" 
• Modlitba  
• Oznámení  
• Sbírka pro sbor a misii 

• Dětský příběh – Petra Bulejčíková 
• Píseň „Své oči k nebi pozvedám“ – Smíchovský pěvecký sbor 
• Čtení textu Bible – Skutky 1,1-12a; Židům 4,14-16  
• Tichá modlitba   
• Kázání – Miloslav Žalud 

Téma: „Viděli ho odcházet vzhůru" 
• Chvíle ke ztišení – hudební přednes – Jan Hušek 
• Závěrečná modlitba – Miloslav Žalud 
• Společná píseň č. 173 „Oslavujme Krista Krále" 

• Rozloučení  
• Společná píseň č. 180 „Blaze nám“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

     22. květen 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, 22. 5. 2021:  
SŠ bude přenášena on-line od 900 hod.  

Od 1045 hod bude bohoslužba probíhat naživo za dodržení pravidla 6R  
 

- Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

- Dnes, 22.5., bude slovem z Písma sloužit bratr Miloslav Žalud. 
 

- Příští sobotu, 29. 5., kázáním z Písma bude sloužit bratr Vítězslav Vurst.  
 

- Další online setkání ve Smíchovském foyer bude  
v pátek, 28. 5., od 2000 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 

 
-V pátek, 28. 5., se uskuteční další ročník akce „Noc kostelů“ 

Náš sbor bude otevřen pro veřejnost od 1900 do 2200 hod 
 

- Pomoc starším členům a přátelům našeho sboru je stále aktivní. 

Kontakt skrze e-mail sona.silova@seznam.cz nebo na telefonu: 724 130 602. 
 

-Archa pomoci zve na výlet pro seniory na zámek Konopiště  
a na Konferenci pro neformální pečující  

(bližší info dále ve Zpravodaji) 
 

- 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.  

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

V období 23. – 29. 5. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Dolejšová Veronika (25.5.); Mašek Stanislav 25.5.); Pačes Zbyněk (25.5.); 
Jetelinová Irena (26.5.); Skalická Lenka (27.5.);  

Havlová Alena (29.5.); Voleský Martin (29.5.) 
 

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


 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Pravidelné sborové sbírky 
 

Účel: sbírka misie 
Bankovní účet: 5053339/0800 
Variabilní symbol: 11106 
Částka: dle vašeho uvážení 
Děkujeme za váš dar. 
------------------------------------------ 
 

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

 
 
 



VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

Zpráva z jednání výboru sboru 13.5.2021 
Jednání výboru sboru bylo zahájeno zamyšlením z Božího slova nad textem Jer 2,12, 
kterým posloužil br. V. Vondrášek a modlitbou.  

• Od soboty 22.5. je účast na bohoslužbě možná bez rezervace a to od 10,45 
hod. za dodržení 6R. Sbor bude otevřen v 10,30 hod. Sobotní škola bude 
zatím probíhat pouze online, počet tříd a dobu začátku jednotlivých tříd 
určí vedoucí sobotní školy dle aktuálního zájmu členů. Kuchyňka bude 
nadále uzavřena, modlitebnu je třeba opustit do 20 min. po ukončení 
bohoslužby. O dalších případných změnách ohledně konání a průběhu 
bohoslužby bude operativně rozhodovat rada starších z pověření výboru 
sboru. 

• Br. V. Vondrášek informoval o práci jmenovacího výboru, který se dosud 
sešel čtyřikrát a to online. 

• Akce "Noc kostelů", která se v naší modlitebně uskuteční v pátek 
28.5.2021, je organizačně i materiálně zajištěna. 

• Památka večeře Páně v sobotu 22.6. se uskuteční bez umývání nohou, víno 
bude podáváno pouze s použitím kalíšků. 

• Br. P. Bezděkovský informoval o průběhu obnovy techniky. Nové zařízení, 
které je již v provozu, bylo nakoupeno asi z 90 %. Na instalaci bylo dosud 
odpracováno 176 hodin šesti dobrovolníky. 

• V rámci programu BanglaKids budeme sponzorovat ještě jedno dítě, a to 
vzhledem k již naspořeným finančním prostředkům pro tento účel. 

• Br. S. Dolejš informoval o přestěhování materiálu klubu Pathfinder do 
skladu na Praze 10. Převezeny byly věci, které se využívají zřídka, např. na 
tábor nebo víkendovky. Spotřební materiál potřebný na pravidelné 
schůzky zůstal na Smíchově. 

• Sobota 16.10. 2021 je v rámci plánu sborových akcí rezervována pro 
oddělení služby žen. 

Příští jednání výboru sboru se uskuteční 10.6.2021. 
Zapsala Anna Boušková 

 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 46. kapitola 

Rušíme čtvrteční modlitební setkání? NE!!! 

Mám velmi rád aforismy Pavla Kosorina, které jsou někdy velmi trefné – kdy krátkou 
větou řekne všechno… Jeden z takových aforismů zní: „Máme-li jít od vítězství k 
vítězství, je dobré občas projít nějakou porážkou.“ 

Měli jsme se Soňou i s vedením našeho sboru velkou radost z toho, jak jsme se jako 
sbor účastnili modlitebních setkání v rámci duchovní přípravy na VELIKONOCE v 
pašijovém týdnu… Někteří ráno, někteří večer, někteří ráno i večer – a z vašich 
reakcí jsem cítil radost z toho, že jsme se mohli společně modlit a prožívat přitom 
společenství. Radost z toho, že jsme jako jednotlivci i jako skupina prožívali 



společnou blízkost našeho Pána. Dávalo mi smysl, či tajně jsem doufal, že tato 
setkání budou startérem našich dalších setkávání aspoň jednou týdně ve čtvrtek 
večer. No ale realita byla jiná. Nejednou se pak stalo, že jsem byl ten večer „na 
příjmu“ jen já či Soňa sama s bratrem Antonínem, který večery propojoval a vzal si 
je jako svou službu sboru na starost… 

Na jedné nedávné biblické hodině se mě jeden mladý člověk ptal, jestli je modlitba 
POVINNOST, kterou když člověk nedělá, tak „hřeší“. Automaticky ze mě „na první 
dobrou“ vypadlo, že NE, protože jsme spaseni milostí a modlitba jako „výkon“ nemá 
v Božích očích hodnotu. Na druhou stranu modlitba patří do osobního duchovního 
života (i do života zdravého sboru) jako živá voda – to by asi každý z nás doufám 
podepsal vlastní krví… Nechávám stranou skutečnost, že mnozí z nás hodně bojují o 
čas s Pánem, ale jen pevně doufám, že tento boj nikdy nevzdáme, abychom duchovně 
nevyschli – a nakonec si s Pánem neměli co říct… Jako jednotlivci – i jako sbor – i 
jako církev… 

Podobně jako nevzdávám svůj osobní modlitební život (protože bojuji jako každý z 
vás), podobně nechci vzdát naše modlitební sborová setkání. Kdo mě zná blíž, tak ví, 
že jsem rád, když lidé dělají věci rádi + protože jim dávají smysl – než to dělat s 
nechutí, tak to snad asi radši vůbec… Málem jsme totiž jako sbor prohráli jednu bitvu 
a čtvrteční „modlitebky“ pro nezájem modlitebníků… Volal jsem totiž bratru 
Antonínovi, že když se tam scházíme pouze ve dvou, jestli to má smysl. Velmi mile 
jsem byl překvapen, když bratr Antonín nesouhlasil a toužil dát modlitebním 
setkáním ještě šanci – že je vede rád, a i kdyby tam byl sám, nechce se jen tak vzdát… 
Je docela komické, že takovýto postoj má jeden z nejmladších duchovních dětí v 
našem velkém sboru „tradičních dlouholetých členů církve“ – ale DÍKY ZA TO!! Budu 
se modlit za to, aby nás každého jednotlivě Duch svatý pudil k tomu, abychom po 
takových setkáních více toužili… A proto pevně věřím v budoucí VÍTĚZSTVÍ… Budu 
vděčný, když mi pošlete svůj názor na dnešní epištolu, případně kdybyste měli 
jakýkoliv nápad na toto téma… Je to „náš“ sbor – tak sem s ním!! Epištola nemá být 
(podobně jako v Novém zákoně) jen poplácáním po zádech, ale má nám nastavit 
zrcadlo, jak jako sbor s Pánem nejen v sobotu žijeme, či nikoli… 

    Váš spolubojovník a kazatel Vašek Vondrášek  

Smíchovské foyer 28. 5. 2021 

Další foyer na téma KNIŽNÍ EVANGELIZACE 

Byť se nám pořád prodlužuje den, pořád se rádi scházíme na páteční foyer, kde se 
nejen potkáme, ale můžeme se dozvědět i něco nového a popovídat si na zajímavé 
téma se zajímavými hosty. Tentokrát bude hostem naše „domácí“ sestra Milada 
Macháňová, která (jak většina z vás ví) se už delší dobu věnuje KNIŽNÍ 
EVANGELIZACI.  

Budeme mít tedy prostor k tomu si nejen poslechnout, jak aktuálně toto oddělení 
církve pracuje, co dělá v této službě sestře Miládce radost a co starost, ale budeme 
mít zároveň prostor zeptat se na cokoliv, co nás z tohoto „ranku“ zajímá – protože 
teprve TO dělá z foyer foyer. Jako bonus bude vyprávění zkušeností „z terénu“ jedné 
z knižních evangelistek, sestry Jarmilky Šimkové. 



Na toto setkání se tedy sejdeme příští týden, 28. května od 20 hod. na Google Meet 
adrese:  
https://meet.google.com/bfr-migx-czk    

Věřím, že to bude setkání inspirativní a obohacující… 

      Za organizátory Vašek Vondrášek  
 

 
Bohoslužby v našem sboru  od soboty 22. května 2021 
Bohoslužby se mohou konat, počet přítomných osob je zatím omezen na 20 % 
kapacity míst k sezení v místě konání bohoslužby (660 míst k sezení – což je cca 130 
lidí). Platí pravidlo 6R. Bohoslužby probíhají od 10:45 hod. Sobotní škola a školky 
zatím zůstávají v režimu on-line. 

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

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


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

Během bohoslužeb je povolen hromadný zpěv přítomných v nasazených 
respirátorech. Zpěváci či sbor na podiu musí dodržet minimálně pravidlo 3R. 

Za VS J. Bartoš 

 
 

 
 
 
 

 

 

MACCABI FUN RUN 
běh pro židovskou komunitu 

 

30. května, 11:00, Na Folimance, Praha 2 
 

Registrujte se! 
Vyberte si osobní nebo virtuální účast! 

 

Trasy: 1,5 km, 5 km, štafetový běh 4x500 m   

 
Maccabi Fun Run 

DEN DOBROČINNOSTI 
100% ze startovného bude věnováno  

Fondu Marty Choděrové na podporu Šošanky Černé,  

aby se zotavila po těžkém úrazu. 
 

Dobrovolné startovné zasílejte na účet č.  2900409898,  
kód banky: 2010, variabilní symbol 02 

(do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení). 
Preferujeme platbu na účet. 

 

Užijme si společně zábavu! 

Překonáme osobní rekordy a zároveň přispějeme  
na dobrou věc!  

 

Vítáni jsou všichni! 

Běžci, chodci a diváci, 

dospělí a děti. 
 

Těšíme se na vás v neděli 30. května!  

 

mailto:sportovniklub.hakoach@gmail.com


K A Z A T E L N A – Z A M Y Š L E N Í 
 

ŠAVUÓT III  
Kázání ze soboty 15.05.2021 – br. Jiří Beneš  

Lk 17,11-19. 2 Moj 34,19-22. (Introit Žd 13,15-16).  

Dnes se scházíme mezi dvěma událostmi, o nichž mluví ve Starém zákoně Hospodin. 
Ve středu bylo novoluní neboli svátek Róš chodeš, který nás stejně jako sobota 
propojuje s budoucností, kdy se spolu se vším tvorstvem budeme chodit sklánět se 
před Hospodinem (Iz 66,23). Již dnes se máme učit na to nezapomínat a alespoň 
přemýšlet o tom, jaké dary bychom na tuto audienci mohli Pánu Bohu přinášet, když 
stanovené dary (4 Moj 28,11-15) přinášet nemůžeme. Ale můžeme trénovat třeba 
poděkování za to, že srpek nového měsíce nám signalizuje, že tma nebude trvat 
věčně, že zase bude vidět.  

Dnes je čtvrtý den měsíce Sívan a zítra je předvečer svátku Šavuót (týdny), neboť 
právě v pondělí je to 50 dní (tj. sedm týdnů) po svátku Pesach. Podle starozákonního 
kalendáře bude v pondělí šestý den třetího měsíce, který se jmenuje Sívan. My si 
tento Hospodinův sváteční den, přesněji Hospodinův výrok, kterým Bůh toto 
„provždy platné nařízení pro všechna vaše pokolení“ (3 Moj 23,21) zavedl, 
připomeneme v určitém předstihu již dnes.  

Svátek Šavuót je svátek, jehož slavení je ustanoveno Pánem Bohem. Není to 
židovský svátek, tzn., není plodem židovské tradice (jako např. svátek 
Chanuka). Je ohlášen jako Hospodinův výrok. A Hospodinovy výroky jsou 
sdělení té nejvyšší důležitosti ve Starém zákoně. Svátek Šavuót mají slavit 
synové Izraele, tzn., nové pokolení Boží lidu. Izrael není jen označení Židů, ale 
nové jméno, které Bůh dává Jákobovi poté, co s ním Jákob u Jáboku zápasil (1 
Moj 32). Izraelci tedy nejsou jen Židé, ale všichni ti, kterých se Pán Bůh dotýká, 
jimž (jako Jákobovi) změnil totožnost a jako znamení této proměny jim dal 
nové jméno. Jsou to všichni ti, kdo jsou Bohem proměněni a pojmenovaní, 
které si Pán Bůh označil. Svátku Šavuót se po smrti Ježíše Krista dostalo od 
Pána Boha mimořádného zhodnocení, když během tohoto svátku vylil Ducha 
svatého nejen na Židy, ale na všechny přítomné v Jeruzalémě (Sk 2).  

Na počátku třetího měsíce (Sívanu) uzavřel Hospodin se svým národem smlouvu na 
Sinaji (2 Moj 19,1), jejíž součástí bylo darování desek zákona. Boží lid dostal 
zaznamenané Hospodinovo slovo, které se dnes nachází ve dvou Mojžíšových 
knihách. Svátek Šavuót tedy připomíná tento Hospodinův dar: Hospodin k nám 
promluvil a dodnes víme, co řekl. A můžeme se k tomu vracet, abychom si mohli jeho 
slova připomínat.  

Svátek Šavuót je proto den připomínání. Připomínáme si, že nás, svůj lid pozval ke 
smlouvě. To znamená, že s námi Pán Bůh počítá. Jsme Hospodinovými smluvními 
partnery a připomínáme si to šabatem jako dnem odpočinku, neboť šabat je 
znamením této smlouvy. Připomínáme si Hospodinovu smlouvu. A připomínáme si 
Hospodinovu věrnost proto, že si při tom uvědomujeme i svůj závazek žít podle 
toho, jak to určil Bůh a jak to také od nás očekává. Při svátku Šavuót si tedy 
připomínáme, že chceme žít v souladu s Pánem Bohem. Že mu chceme být věrni a že 



si vážíme toho, co nám říká. Že pro nás jsou jeho slova vzácná a že se s ním cítíme 
být svázáni.  

Svátek Šavuót vychází sice z rolnického způsobu života, ale nese závažné sdělení 
platné dodnes. Je to den odevzdávání prvotin (prvních snopků) Bohu. 3 Moj 23,9-
12a.14.17.20-22. Prvotiny představují to, co stojí v našem životě na prvním místě. 
Při svátku Šavuót si uvědomujeme a slavením svátku Šavuót vyjadřujeme: (a) 
prvotiny neboli to co považujeme za nejlepší, patří Bohu; (b) to nejlepší si 
nenecháváme pro sebe.  

Bohu vracíme to, co jsme od něj dostali; (c) dáváme Bohu najevo svou závislost na 
něm, na tom, co nám dává – bez něj bychom nepřežili. 

 Odevzdávání prvotin mělo v Izraeli svou formu 5 Moj 26,1-11. Vezmeš z toho, co ti 
Bůh dal a půjdeš na místo, které Bůh „vyvolil, aby tam přebývalo jeho jméno“. To ale 
napřed musí Izraelita vědět, kde takové místo je. Řeč totiž není o chrámu ani o 
Jeruzalému. Aby se to věřící člověk dozvěděl, musí se na to Pána Boha zeptat. Ptát se 
Boha znamená modlit se. A na tom je slavení svátku Šavuót podle 5 Moj 26 založeno. 
Podruhé je pak modlitba zmíněna 5 Moj 26,3b („vyprávím dnes Hospodinu Bohu 
svému“ znamená sdílím se s Bohem), potřetí ve vyznání v 5 Moj 26,5-10. A počtvrté 
gestem sebeodevzdání se Bohu, poklonění se mu v 5 Moj 26,10b. Svátek Šavuót je 
tedy den modlitby. U žádného jiného svátku není modlitba tak silně zdůrazněna.  

Svátek Šavuót je den, kdy přinášíme Bohu dar (3 Moj 23,14). Až dosud obdarovával 
on nás, nyní mu něco můžeme dát i my. Tím darem není jen to nejlepší, ale také 
samotné slavení jím nařízeného svátku. A modlitba, která má právě o tomto svátku 
rozměr poděkování. Je to den obdarovávání Boha a den poděkování za novou 
úrodu dříve, než se ní jí. Je to den, kdy se učíme uvědomovat si, za co všechno máme 
být Pánu Bohu vděční. Jak důležité takové poděkování je, víme z příběhu o Ježíšově 
uzdravení deseti malomocných (Lk 17,11-19).  

Hospodin nás obdaroval smlouvou a úrodou na poli a my zase Pána Boha 
obdarováváme prvotinami a díkůčiněním. To všechno vyjadřuje pro svátek Šavuót 
zvláštní oběť, která se hebrejsky jmenuje t-núfa a vyjadřuje rytmus, kterému je náš 
život podřízen. Slavením tohoto svátku vyjadřujeme, že si tento rytmus 
uvědomujeme a že mu přitakáváme a podřizujeme. Je to rytmus: přijmout a 
odevzdat, dát a vzít, nadechnout a vydechnout. Nelpět, nechtít si pro sebe ponechat, 
ale poslat to dál, sdílet dary. Nechat se obdarovat a také jiné obdarovávat. Proto je 
součástí Hospodinova výroku o slavení svátku Šavuót připomenutí paběrkovacího 
zákona (3 Moj 23,22). A proto je také v 5 Moj 16,9-12 je řečeno, že se tento svátek 
slaví radostným sdílením se s přebytky, které jsme dostali. A ti, pro něž je naše 
sdílení určeno, jsou syn a dcera, otrok a otrokyně, lévijec, bezdomovec, sirotek a 
vdova. Tedy lidé, kteří to nejvíce potřebují. Z tohoto důvodu se stalo v židovské 
komunitě zvykem číst si během slavení tohoto svátku svitek Rút. Jednak se jeho děj 
v době slavení svátku odehrává a jednak je zde důraz na sdílení se velmi silně 
vyjádřen (paběrkování). Hospodin stanovil svátek Šavuót, abychom si připomínali, 
že jsme na Pánu Bohu naprosto závislí. Že bez jeho darů nemáme nic. A že on od nás 
také nemálo očekává: chce, abychom s ním sdíleli jeho požehnání: 5 Moj 16,9-12  



Modlitba. Děkujeme za příslib světla, kterého se nám o každém novoluní dostává. 
Když před Tebe předstupujeme před svátkem Šavuót, uvědomujeme si, že jsi nás až 
dosuds obdarovával. Děkujeme, že s námi počítáš a připoutal jsi nás k sobě svou 
smlouvou. Děkujeme, že Ti můžeme odevzdávat to nejlepší, co máme, svůj život a 
spoléhat tak jenom na Tebe. Děkujeme, že se chceš s námi setkávat na místě, které 
ty vyvolíš, aby tam přebývalo Tvé jméno. Děkujeme, že jsi našemu životu vtiskl 
rytmus, že nás učíš přijímat darované a odevzdávat požadované. Děkujeme, že 
máme dostatek a můžeme se sdílet se vším, co jsme od Tebe dostali. Děkujeme, že 
jsi nás neopustil a provedl jsi nás nesnadnými dny pandemie. Uzdravuješ nás tak z 
rozmařilosti. Děkujeme, že jsme to přežili a při tom si uvědomili, že to jsi Ty, kdo 
nám vládne. Děkujeme, že jsme ve Tvých rukou. Víme, že Ty všechno řídíš. A je jen 
to, o čem Ty rozhodneš. My se dnes učíme to také tak s vděčností přijímat. A 
vyjadřujeme to slovy, které nám do úst vložil Tvůj Syn: Otče náš ... 

amen 

Oheň z nebe na ně 
Vlastík Fürst – Brno Střední 

 

V poslední době se i v naší církvi opět objevují pokusy radikalizovat vztahy s těmi, 
kdo nežijí a nevěří stejně jako my. Připomíná mi to mé mládí, kdy jsem měl sám pocit, 
že pokud někdo nevěří stejně jako my adventisté, nemůže si myslet, že by Bůh 
odpovídal na jeho modlitby a už vůbec nemůže pomýšlet na to, aby ho Bůh použil 
jako svého služebníka. Dnes jsem rád, že mne Bůh z tohoto pokřiveného pohledu na 
ty druhé vyvedl a já se tak mohu radovat z každého člověka, který hledá Boha a 
postupně k němu přichází. 

Přesto, jak už jsem zmínil, znovu sílí hlasy, abychom se jako církev distancovali od 
každého, kdo se na Bibli a její poselství dívá jinak než my. Jakoby ti, kdo něco 
podobného tvrdí, zapomínali, že Ježíš učedníky vedl k tomu, aby se místo neustálých 
bojů s těmi, kdo to vidí jinak, raději radovali z toho, že jsou jeho následovníky. 

Nedlouho poté, co se Jan zúčastnil „setkání na hoře proměnění“, kde viděl svého 
Mistra v oslaveném těle, přichází velice rozrušený za Ježíšem: 

„Mistře, viděli jsme kohosi, jak v tvém jménu vyhání démony, a bránili jsme mu, protože 
tě nenásleduje jako my.“ Ježíš mu řekl: „Nebraňte mu! Kdo není proti vám, je pro vás.“ 

(Lukáš 9,49-50) 

Spasitel Jana uklidňuje a radí mu, aby v sobě neživil zlost vůči tomu, kdo ve jménu 
jeho Mistra pomáhá druhým, aniž by byl jedním ze dvanácti apoštolů. 

O něco později se Jan v Samařsku setkává s lidmi, kteří Ježíši odmítli pomoc: 

Vydali se na cestu a přišli do jedné samařské vesnice, aby pro něho vše připravili. Ale 
tam je nepřijali, protože jeho tvář byla obrácena k Jeruzalému. Když to uviděli učedníci 
Jakub a Jan, řekli: „Pane, máme přivolat oheň s nebe, aby je zahubil, jako to učinil 
Eliáš?“ Obrátil se a pokáral je: „Nevíte, jakého jste ducha. Syn člověka nepřišel lidi 
zahubit, ale zachránit.“ A šli do jiné vesnice. 

(Lukáš 9,52-56) 



Tentokrát má Jan pocit, že to Samařané přehnali a zaslouží si okamžitý trest. Nejlépe, 
kdyby okamžitě zmizeli z povrchu zemského. Ježíš ho znovu uklidňuje a říká mu, že 
pokud bude v nitru dávat průchod podobným pocitům, nebude jednat v jeho duchu, 
ale bude sloužit silám zla. 

Občas se mi stává, že mám chuť někomu přát něco zlého, protože se buď staví proti 
Bohu nebo odmítá něco z toho, čemu věřím na základě mého vnímání Bible. Přitom 
to nemyslím zle. Jen si v duchu přání Jakuba a Jana říkám, že kdyby ho Bůh trochu 
„přismahl“ ohněm z nebe, aby ucítil spáleninu, uvědomil by si, že musí v životě víry 
změnit směr, aby šel správným směrem tak jako já… 

Při čtení těchto textů si znovu uvědomuji, že podobné myšlenky nepřibližují k Bohu 
ani mne a ani toho, jehož jednání mi právě zvedá krevní tlak. Opět mi dochází, jaký 
kousek jsem od toho, abych v domnění, že sloužím Bohu, sloužil ďáblu. 

Prožil to například Petr, kterému Ježíš musí v okamžiku jeho „svatého horlení“ říci 
pěkně od plic: 

„Jdi mi z cesty, satane!“ 
(Marek 8,33) 

V podobném zastření mysli jednal i apoštol Pavel, když chtěl ještě jako Saul z Tarsu 
sloužit Stvořiteli tím, že vyhubí všechny křesťany. 

V okamžiku, kdy mám podobně jako Jakub a Jan chuť na někoho sesílat oheň s nebe, 
bych si měl připomínat dvě nejdůležitější přikázání: 

„‚Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a 
celou svou myslí‘ a ‚miluj svého bližního jako sám sebe‘.“ 

(Lukáš 10,27) 

Tak se projevuje jednání v tom správném duchu – v Duchu svatém a v lásce Boha 
Otce i jeho Syna, Pána Ježíše Krista. To má být také mým cílem. 

Pokud se setkám s někým, kdo věří jinak než já, mám s ním sdílet to, co mi Bůh 
ukázal. Stejně tak mohu jednat, když se setkám s někým, kdo možná nevěří vůbec, 
ale bez ohledu na to, jak zareagují, zůstávají oba dva mými bližními. 

 



Zaradoval jsem se  
Vlastík Fürst – Brno Střední 

 

Radujete se rádi? Máte rádi dobrou zprávu? O jedné takové píše David ve 122. 
žalmu: 

„Zaradoval jsem se, když přátelé řekli: Pojďme do domu Hospodinova!“ 
(Žalm 122,1-2) 

Podle Bible Kralické David zpívá: „Veselím se z toho…“ a v překladu B21 můžeme 
číst: „Raduji se, když slýchávám: Pojďme do domu Hospodinova!“ 

Tím domem v té době nebyl chrám, ten ještě nestál. Domem, o němž David zpívá, byl 
Jeruzalém, místo, kde se Izrael scházel ke slavení svátků, a David se na tyto sváteční 
dny vždy těšil. 

Při čtení dalších řádků pamatujme, že Jeruzalém je symbolem církve i našeho 
sborového společenství. Proč se v sobotu scházíme v naší modlitebně? Určitě proto, 
abychom naslouchali hlasu našeho Tvůrce. To bychom ale mohli dělat i doma. David 
proto připomíná něco, co sami dělat nemůžeme: 

„A nyní již stojíme v branách tvých, Jeruzaléme. Jak krásné a sjednocující město je 
Jeruzalém! Do něho vstupují kmeny Božího lidu, aby tu vzdávaly čest jménu 
Hospodinovu, na svědectví celému Izraeli. Tu zasedali soudci z Davidova domu. 
Modlete se o pokoj pro Jeruzalém! Ať žijí v pokoji ti, kdo tě milují! Nechť za tvými zdmi 
vládne mír a bezpečí ve tvých palácích.“ 

(Žalm 122,2-7) 

Ve sboru jsme každý jiný a možná se občas lišíme i v některých názorech na víru v 
našeho Boha. Přesto se můžeme sjednotit, abychom mu společně vzdávali chválu a 
čest. 

Můžeme sdílet o to, co prožíváme. Máme možnost si navzájem naslouchat, abychom 
pak v modlitbách mohli myslet jeden na druhého v duchu toho, čím David končí svou 
píseň: 

„Pro bratry a přátele své modlit se budu o pokoj v tobě. Pro dům Hospodina, Boha 
našeho, budu usilovat o tvoje dobro.“ 

(Žalm 122,8-9) 

Teď jsme se celkem dlouhou dobu nescházeli, protože nám v tom bránila 
omezení v souvislosti s pandemií Covid-19. Možná jsme si zvykli na to, že soboty 
prožíváme sami nebo se svými rodinami. 

Konečně se přiblížila chvíle, kdy se zase budeme moci vydat do „domu 
Hospodinova“. Je to dobrá zpráva? Pro mne ano. Už se na vás těším a doufám, že i 
vy se těšíte na své duchovní sourozence a na to, jak budeme společně svými 
zkušenostmi, zpěvem a modlitbami oslavovat našeho Spasitele. 



 



 



                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pátek 28. květen 2021 

20:00 hodin 

Milada 

MACHÁŇOVÁ 

KNIŽNÍ 

EVANGELIZACE 
https://meet.google.com/bfr-migx-czk 
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Kreslené příběhy Starého zákona 
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