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 ročník 21/číslo 1061 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 
 

9:00 hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy on-line 
téma úkolu: „Znamení smlouvy“ 
• Sobotní škola začíná od 900 hod. 

https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh vede Josef Havlíček 
• 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 
• Společná píseň č. 84 „Ať jméno Ježíš zazní všem" (v sedě)  
• Přivítání  

• Společná píseň č. 24 „Bůh je má píseň“ 
• Modlitba  
• Oznámení 
• Blahopřání k jubileu – starší sboru, první diakon 
• Sbírka pro sbor a misii 

• Dětský příběh – Luděk Bouška 
• Píseň „Jen v Kristu“ – Smíchovská mládež a KD 
• Čtení textu Bible – Nehemiáš 2:11-13,16-18.; Žalm 119:65-68.71 
• Tichá modlitba   
• Kázání – Vítězslav Vurst 

Téma: „Pandemie (snad) pomalu končí – a co dál?" 
• Chvíle ke ztišení – hudební přednes – Eva Vurstová 
• Závěrečná modlitba – Vítězslav Vurst 
• Společná píseň č. 206 „Jen tvou cestou dál" 

• Rozloučení  
• Společná píseň č. 280 „Králi věčný, žehnej nám“  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

     29. květen 2021 

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


Oznámení 
 

Studium Sobotní školy a Bohoslužby od soboty, 29. 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, 29.5., bude slovem z Písma sloužit bratr Vítězslav Vurst. 
 

- Příští sobotu, 5. 6., kázáním z Písma bude sloužit bratr Václav Vondrášek.  
 

- Poslední online setkání ve Smíchovském foyer bude  
v pátek, 4. 6., od 2000 hod, ke společnému povídání si a sdílení se 

(více informací dále ve Zpravodaji) 
 

-V pondělí, 31. 5., proběhne v našem sboru od 1500 hod.  
smuteční rozloučení s panem Juliusem Kisem 

 

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

 

-Od 2. 6. každou středu vždy od 1800 hod budeme studovat knihu Skutky 
 

-Počínaje úterkem, 1. 6., budou standardně probíhat oddílové schůzky KP 
 

- 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 a KC Petrklíč zvou na výlet pro seniory na zámek Konopiště  
a na Konferenci pro neformální pečující  

(bližší info déle ve Zpravodaji) 
 

-Výlet TOMu „Na zámek Konopiště“ se uskuteční v neděli 13. 6.  
ve spolupráci s APP a KC Petrklíč  

 

- 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 30. 5. – 5. 6. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Slavíček Jaroslav (1.6.); Kostan Maryana (2.6.);  

Bartošová Zuzana (3.6.); Poldaufová Iva (4.6.) 
 

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… 
 

   S účastí na smutku zarmoucených Václav Vondrášek 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 47. kapitola 

Ztráta nebo zisk? 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 
možná jste v pondělí zaznamenali zprávy o tragické nehodě na dálnici D 11, která na 
několik hodin ochromila provoz minimálně na posledních osmnácti kilometrech ve 
směru do Prahy. Ten den jsem byla s mladším synkem u zubaře, kde podstoupil své 
první vrtání zubního kazu. No, a protože jezdíme na zubní k mému kamarádovi do 
Chocně, spojujeme pochopitelně tyto cesty s pobytem u milovaných babiček a dědy 
(a taky čerstvě dvou koťat, bratranců a sestřenice, strýčků, tet, pumptracků u 
Paletínské kaple, krmení jelena, sekání trávy, lovení žoužele v řece, hledání čolků a 
mloků, sledování i hraní fotbalu a hokeje s dědou a co všechno je pro kluky 
důležité…). Tak jsme učinili i toto pondělí. Já měla ještě domluvenou návštěvu u 
Zdendy, kterého už znáte z mé minulé kazatelské epištoly. Plán vyrazit na cestu zpět 
do Prahy v sedmnáct nula nula jako obvykle nevyšel, ale skoro o hodinu se posunul 
(kluci aspoň měli dost času na pizzu u babičky).  

V posledních letech je mým nenahraditelným souputníkem navigace s aktuálními 
informacemi o provozu. Ale protože wifi byla nestabilní, vypotřebovala jsem si data 
v telefonu na dvou online setkáních, a tak jsem na začátku cesty jen matně 
zaznamenala, že na dálnici je nějaká větší nehoda. To bude určitě už dávno 
odklizené, než tam dojedeme! A tak na cestě, odříznuta od aktuálních informací jsem 
vesele přejela poslední volný sjezd 18 a plynule vjela do kolony. Fakt, že další sjezd 
je za deset kilometrů a informace od manžela, že podle zpráv je to na několik hodin 
ve mně vyvolaly velmi expresivní popis toho, co si sama o sobě myslím a kluci se 
raději vmáčkli do sedaček co nejdál z mého dosahu…  

Následujících nejpomalejších 10 km na dálnici i vůbec v autě v trvání čtyř hodin mě 
naučilo toto: 

Za prvé, že je marné, zbytečné a hloupé plakat nad šlamastykou a vyčítat si 
donekonečna chybu. Za druhé, že mám skvělou mámu a kluci babičku, která si s nimi 
celou hodinu prostřednictvím telefonu povídala, aby se nenudili. Za třetí, že mám už 

Nyní pak zůstává víra, naděje a láska. To tré: ale největší z nich jest láska. 
1.Kor. 13,13 

 

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným a známým smutnou zprávu, 
že zemřel náš drahý tatínek, dědeček, bratr, švagr a strýc, 

pan Julius Kis, 
ve víře s nadějí v úterý 18. května 2021 po dlouhé nemoci ve věku 77 let. 

 
V pondělí 31. května proběhne v našem sboru od 15.hod. smuteční s panem 
Juliusem Kisem (tatínkem naší sestry Gabriely Bekové) 



velké kluky, kteří celou dobu vydrželi bez mručení, pošťuchování a občas mě 
pohladili po rameni, aby mě podpořili. Za čtvrté, že by mi příště nemuselo trvat tak 
dlouho, až se přepnu ze zlosti na všímání si druhých kolem mě. Těch, se kterými nás 
nedobrovolně, ale na celé čtyři hodiny spojilo čekání, ale především těch, kteří při 
oné nehodě přišli o blízkého člověka, těch, kteří byli zranění a těch, kteří o ně měli 
strach a také těch, kteří jim pomáhali – záchranářů, hasičů, policistů… A tak jsme se 
se synky modlili – nejen za průjezdnost, ale právě za ty, kteří prožívali těžké, možná 
nejtěžší chvíle svého života a za ty, kteří stáli kolem nás, aby je Pán Bůh všechny, i 
nás, chránil. 

Domů jsme dojeli po téměř šesti hodinách cesty před půlnocí naprosto unavení, ale 
živí a zdraví. 

Tak nevím, byly to ztracené čtyři hodiny? Ne, vím, že nebyly. 

Ježíšovými slovy: „Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, 
nalezne jej.” (Mt 10,39) Ztráta může být ziskem a zisk ztrátou, díky Bohu za to. 

Požehnanou sobotu, požehnaný týden, dobré zisky a dobré ztráty! 

Srdečně Soňa Sílová, vaše kazatelka 

Smíchovské foyer 4. 6. 2021 

Poslední foyer na téma HOSPODAŘENÍ V CÍRKVI 
Protože se nám pomalu daří potkávat se osobně v našem sboru, chceme vás před 
prázdninami pozvat na poslední setkání našeho smíchovského foyer. Pokud budeme 
vnímat zájem na podzim, možná budeme pokračovat – jen doufáme že k tomu 
nebudeme přinuceni další vlnou pandemie. 
 

Tentokrát bude naším milým hostem br. Jiří Komárek, hospodář ČS CASD, kterého 
sice mnozí potkáváme na chodbách, když jde do práce na sdružení, ale asi málokdo 
o něm víme něco více, než to že dojíždí z „perníkových“ Pardubic. Proto se těšíme 
nejen na vyprávění o jeho životě, ale i na problematiku hospodaření v naší církvi, 
protože to bylo vždy velmi horké a aktuální téma. Jako vždy budeme mít zároveň 
prostor zeptat na cokoliv, co nás z tohoto „ranku“ zajímá – protože teprve TO dělá z 
foyer foyer.  
 

Na toto naše poslední foyer se tedy sejdeme příští pátek, 4.června 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 29. května 2021 
 

Bohoslužby se mohou konat, počet přítomných osob je zatím omezen na 50 % kapacity 
míst k sezení v místě konání bohoslužby (660 míst k sezení – což je cca 330 lidí). Platí 
pravidlo 6R. Bohoslužby probíhají od 10:45 hod. Sobotní škola a školky zatím zůstávají 
v režimu on-line. 

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


Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry mezi sedícími v jedné 
řadě, s výjimkou členů jedné domácnosti. Během bohoslužeb je povolen hromadný zpěv 
přítomných v nasazených respirátorech/rouškách. Zpěváci či sbor na podiu musí dodržet 
minimálně pravidlo 3R. 

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.  

Za VS J. Bartoš 

Pozvánka na studium knihy Skutky  
 

Milé sestry, milí bratři, 
srdečně Vás zvu na pokračování našeho společného studia. Od 2. 6. 2021 každou 
středu vždy od 18 hodin budeme otevírat knihu Skutky a přemýšlet o jejím 
poselství. Věřím, že i tato setkání pro vás budou inspirativní a obohacující. Pokud 
nedojde ke změně, budeme se scházet on-line na adrese:  
https://meet.google.com/qrz-mspv-jvp. 

Jste srdečně zváni! Soňa Sílová 
 

Oddíl KP Penguins – aktuality 

Vážení přátelé oddílu Penguins, 
mám pro Vás dobrou zprávu. Tento týden jsme se rozhodli obnovit 
naší schůzkou činnost. Počínaje úterkem 1. 6. budou standardně 
probíhat oddílové schůzky družiny Kolibříků, na které Vás srdečně zvu. Pokud se nic 
nezmění, závěrečná schůzka proběhne v úterý 22. 6.  

Do kalendářů si pak zapište i termín předtáborového setkání, které plánujeme na 
víkend 25. - 27. 6. Přesné informace o předtáborovém setkání zveřejníme 10–14 dní 
před akcí. 

Schůzky standardně probíhají od 17:15 do 18:45 hodin. Chtěl bych Vás požádat, abyste 
dorazili s předstihem. Administrativa spojené s evidencí osob a testů nám může zabrat 
určitý čas a neradi bychom se zdržovali během samotné schůzky. Na místě budeme již 
od 17:00 hodin. 

Pravidla pro pořádání schůzek jsme zveřejnili na našem webu. Chtěl bych zdůraznit, že 
vzhledem k počtům našich družin budeme aplikovat postup týkající se skupin nad 10 
osob. Bude tedy nutné prokázat se negativním testem (či alternativami). Vše najdete 
přehledně popsané na našem webu https://www.kp-penguins.cz/news/pravidla-pro-
obnoveni-schuzek/. 

Pokud se plánujete přihlásit na naše letní tábory, je poslední chvíle – zbývají poslední 
místa. Kromě dvou táborů klasických letos organizujeme i tábor příměstský. Všechny 
informace včetně přihlašovadla najdete na našem webu https://www.kp-penguins.cz/. 

Těším se na viděnou! 
S pozdravem Jakub Fraj vedoucí oddílu Penguins 

https://meet.google.com/qrz-mspv-jvp
https://www.kp-penguins.cz/news/pravidla-pro-obnoveni-schuzek/
https://www.kp-penguins.cz/news/pravidla-pro-obnoveni-schuzek/
https://www.kp-penguins.cz/


Otevření charitativního obchodu ADRA Praha  
 

Milé sestry a bratři,  
blíží se otevření charitativního obchodu ADRA Praha – událost, o kterou jsme dlouhý čas 
usilovali. Prostředky získané z prodeje věcí, které ADRA obdrží od ochotných lidí darem, 
poslouží na podporu dobrovolnictví v našem hlavním městě.  
ADRA provozuje již 25 charitativních obchodů po celé České republice a tento provoz je 
možný jen se zapojením řady dobrovolníků a členů místních sborů – nižší náklady na 
provoz znamenají zprostředkování větší pomoci potřebným lidem. 
 

Zveme ženy i muže, kteří by byli ochotní věnovat 1 dopoledne či odpoledne týdně a 
pomoci s tříděním a prodejem věcí v charitativním obchodu ADRA v Praze 3, ul. 
Roháčova.  
 

Odměnou vám bude dobrý pocit z pomoci, ale třeba i možnost získat nějaké pěkné, 
zachovalé věci zdarma nebo za symbolickou cenu.  
Máte ve svém okolí třeba kamarádku, sousedku, se kterou chcete strávit společně 
užitečný čas? Vezměte ji s sebou.  
 

Pro bližší informace se ozvěte, prosím, přímo paní Jitce Kolaříkové, manažerce obchodu, 
na adresu jitka.kolarikova@adra.cz nebo na tel. 606 620 905. 

 

Děkujeme. Vaše ADRA  

 

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 

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!  

Kontakt: sportovniklub.hakoach@gmail.com 
 

 
 

mailto:jitka.kolarikova@adra.cz
mailto:sportovniklub.hakoach@gmail.com


 

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sborník kázání č.4  

Jiří Drejnar 

jsme pro vás připravili a  

je k dispozici už v květnu. 
 

Pro seniory jsme připraveni 

tyto sborníky vydat 

 v tištěné formě.  

Stačí si o ně říct. 



K A Z A T E L N A  
 

ČTENIE NEDĚLE PRVĚ V ADVENT. 

Kazání mistra Jana Husa z posledního díla Postilla dopsaného ve vyhnanství  
na Kozím hrádku dne 27.října 1413 

Píše svatý Mat. v 21 kapitole, 1-9 verši. 
Když přiblížil sě Ježíš k Jeruzalému, a přišel jest k Betfage (té vescě] k hořě 

Olivetské, tehdy poslal jest Ježíš dva učedlníky (Petra a Filipa] svá, řka jim: 
Děte do hrádka (do Jeruzaléma], jenž proti vám (pléd vámi] jest, a ihned 
naleznete oslici přivázanú, a oslátko s ní; odvěžte a přiveďte mi. A ač kto vám 
co die, řcěte, že pán jich (oslicě a oslíka] potřěbie má (t. potřěbuje, aby naplnil 
proroctvie], a ihned nechá jich. A to všecko stalo sě, aby bylo naplněno, co 
řečeno jest skrze proroka [Isaiáše v 62 k. 11 v.], jenž die: Pravte dcercě Sion (t. 
lidu Jeruzalémskému]: Aj král tvój jde k tobě tichý, sedě na oslici, a na oslíku 
synu poddané [t. oslicě práci porobené]. A šedše učedlníci, učinili sú, jakož 
přikázal jim Ježíš, a přivedli sú mu oslici a oslátko; a vložili sú na ně (na oslici 
a na oslíka] rúcha svá, i kázachu jemu na ně vsiesti. A mnohý zástup stlali sú 
rúcha svá na cěstě, a jini řězáchu (neb sěkáchuJ ratolesti s stromóv a stláchu 
na cěstě. A zástupi, kteříž napřěd jdiechu, a kteříž po něm jdiechu, voláchu 
řkúce: Osanna (t. pane spas] synem Davidovým (t. skrze syna Davidova]! 
požehnaný, jenž jest přišel ve jmeno božie. 

A. Toto čtenie v skutku stalo sě na Květnú neděli, protož viece.  záleží k tomu dni ku paměti 
nežli k dnešniemu dni. Avšak   dnes je čteme, pamatujíce příchod jeho, kterýž dnes 
pamatuje sbor křěstanský, řiekajíce Čechové "Advent" po latinské řeči; neb latině 
adventus česky slove příchod neb navštievenie. A to pamatuje cierkev svatá od 
dnešnieho dne až do Kristova dne narozenie; a tak již ten vešken čas nazývají Advent, 
to jest čas, v němž pamatují Kristovo navštievenie. 

Tu věz, že Kristovo navštievenie jest troje, jakož písmo ukazuje: Prvé v tělesenství. 
Tiem jest nás navštievil, když sě, jsa bohem, v životě panny Marie vtělil. O tom sám die 
v 16 kap. 28 v. S. Jana: Vyšel sem od otcě a přišel sem na svět. 

Druhé navštievenie Kristovo jest duchovnie, jímž navštěvuje milostí svú nás; neb on 
die, Joh. 14, 23: Miluje-li mě kto, řeči mé zachovává, a otec mój bude ho milovati, a k 
němu přídeme. To miení Kristus, že on a otec přídú k tomu člověku, kterýž Krista miluje 
a jeho řeči zachovává. A o tom navštievení die v zjevení S. Jana v 3 kap. 20 v.: Aj já stojím 
u dveří a tluku; uslyší-li kto hlas mój a otevře mi dvéřě, vejdu k němu, a budu s ním 
večeřeti a on se mnú. U dveří Kristus stojí, tak že hotov jest milostí vóli člověka 
navštieviti, a tluče, když napomíná vdechnutím, bolestí, hrózú neb nemocí, aneb 
dáváním daróv rozličných. A ktož uslyší hlas jeho přikázanie, a otevře dvéře Kristovi, 
hřiech opustě a vóli svú k dobrému plně obrátě, k tomu Kristus vejde, milostí svú jeho 
navštievě; a skoná-li v té milosti člověk, k hřiechu sě nenavracuje, tehdy bude Kristus 
s ním večeřeti a on s Kristem, to jest, radosti bude věčné požívati. A tak Kristus 
navštěvuje člověka duchovně, i kdy hřiechóv smrtedlných člověk nechá a on jemu je 
odpustí, i kdy zvláštní milostí jeho obdaruje, i kdy na smrti milostí svú k němu přichodí. 
A též také i zlé lidi navštěvuje hrózú, pomst ú a věčným zatracením, a zvláště na smrti. 
Protože die S. Mat. v 24 kap. 42 v.: Bděte, neb neviete, v kterú hodinu pán váš příde. A 



v zjevení S. Jana v 3 kap. 3 v. die: Protož nebudeš-li bdieti, přídut jako zloděj a nevzvieš, 
v kterú hodinu přijdu k tobě. 

Třětie navštievenie Kristovo jest budúcie v súdný den, o němž sám die v 25 k. 31-32 
v. S. Mat.: Když přijde syn člověka v oslavnosti své a všichni angelové jeho s ním, tehdy 
sedne na stolici královstvie svého, a sebráni budú přěd něho všichni lidé. O tom také 
příchodu hekáme u vieřě, že přijde súdit živých i mrtvých. 

Pak z toho dále máš, že prvnie navštievenie to sě jednú stalo, jakož jedinú sě vtělil; 
druhé to sě každý den děje, jakož každý den věrné svú milostí navštěvuje, a zlé pomstú 
neb napomínáním; třětie to sě má jedinú státi. Prvého navštievenie máme býti velmě 
vděčni, a tak mile je pamatovati; druhého máme býti pilni, aby s námi ráčil přěbývati, 
a aby nás zvláští milostí na den svého narozenie navštievil, máme sě nábožně mieti; 
třětieho máme velmě pilně čakati, neb velí nám velmě pilně bdieti, to jest od hřiechu 
sě ostřiehati a v boží milosti prospievati. A pro ta tři navštievenie ustavila cierkev svatá, 
abychom od dnešnieho dne pilnějie než prvé sě v ctnostech zpósobili, pamatujíce, že 
jest vtělením k našemu spasení přišel, a že milostí svú nás zvláště navštieví na den 
svého narozenie, a že třětie v súdný den přijda i dá nám věčné královstvie. 

B. A k tomu navštievení jest troje příprava: Prvá, aby věrní, čakajíce svého pána, poctivě sě 
měli, a zvláště když sě blíží. A to záleží na onom slovu S. Isaiáše v 1 k. 16-17 v.: Přěstaňte 
zle činiti, učte sě dobřě činiti. A jakož die David, Žalm 34, 15 a 37, 27: Odchyl sě od zlého 
a čiň dobřě. Druhá příprava jest, abychom slyšiece, že tak veliký pán blízko jest, 
připravili sě, a to trojím obyčejem: Prvé, připraviece jemu dóm, to jest, vyčistiece jemu 
duši od hřiechóv; neb on die skrze Isaiáše v 1 k. 16 v.: Umyjte sě a čisti buďte, odvrzte 
zlost myšlení svých od očí mých! Druhé máme sě připraviti v rúcho krásné, jakož die 
Isaiáš v 52 k. 1 v.: Oblec sě rúchem oslavy své, Jeruzaléme, město svaté! Jeruzalém v 
tomto miestě znamená věrných sbor, jenž jest město svaté, v němž má král Kristus na 
věky přěbývati; a to město má sě obleci v rúcho oslavnosti, to jest v ctnosti, jenž činie 
člověka slavného. A to rúcho jest lepšie každé duši nesmierně, než všechna rúcha 
tohoto světa, jimiž sě tělo odievá: né jedna ctnost lépe odievá člověka, než které rúcho 
tělestné; a to rúcho má býti bielé, to jest hřiechem nezprzněné. 

C. Třětie máme sě připraviti, abychom hodnú krmi tak velikému pánu dali. Krmě hodná, 
jíž sě krmí Kristus, jest vóle jeho naplněnie, jakož sám die v 4 k. 34 v. S. Jana: Mój pokrm 
jest, abych činil vóli jeho, jenž mě jest poslal, abych dokonal skutek jeho. A opět die, Joh. 
6, 27: Připravujte pokrm, ne ten, jenž hyne, ale ten, jenž ostává u věčném životě, 
kterýžto pokrm dá vám syn člověka. Ti sobě připravují pokrm, jenž nezhyne, kteříž 
pinie vóli boží a v tom setrvají, neb na věky budú v radosti božstvie požívati. A tak věmí 
křěsťané krmie Krista každý den, když jeho přikázanie pinie. A to on sám vyzná v súdný 
den, když die spravedlivým, Mat. 25, 35: Lačen sena byl a nakrmili ste mě; žiezniv, a 
napojili ste mě. 

Aj tak sě máme připraviti, abychom hodně jeho svaté navštievenie prvnie pamatovali, 
k druhému a k třětiemu sě připravili, a tak dóstojně jeho svaté tělo na božie narozenie 
přijímali. Neb die svatý Augustin v kázaní: Bratřie najmilejší! z milosti božie již přišli 
sú nám dnové, v kterýchžto žádáme, abychom božie narozenie světili; protož prosím a 
napomínám, abychom jakož najlépe móžem pracovali, abychom na ten den s čistým 
svědomím, s velikú pilností, s čistým srdcem i tělem k oltáři božiemu mohli přistúpiti, 
a tělo jeho a krev jeho, ne k súdu, ale k uzdravení duše a k spasení hodni byli přijieti. 
Neb v Kristově těle život náš záleží, jakož on sám die, Jan 6, 53: Nebudete-li jiesti těla 
syna člověka a jeho krve píti, nebudete mieti života v sobě. Protož proměň život, ktož 



chce vzieti život; neb nepromění-li života, k súdu vezme život, a viece bude z něho 
porušen, než obživen. O kterak zčastná jest ta dušě, která s boží pomocí tak svój život 
jest zpósobila, že jest hodna, aby Krista hostí přijala! Též zasě, kterak nezčastné jest to 
svědomie a žalostivé, kteréž sě zlými skutky tak zprznilo, že v něm Kristus neráčí 
přěbývati, ale ďábel počne panovati! To vše die S. Augustin. 

Z té všie řeči, jakožť i svatý Pavel v dnešní epištole velí, vezměme naučenie, Římanům 
13, 12: Zavrzme skutky temnosti, to jest, odbuďme hřiechóv, jenž vedú k věčné 
temnosti, a oblecme sě v oděnie světlosti, to jest, přijměme ctnosti, jenž vedú nás k 
věčné světlosti. Neb tak jsúce živi, dobřě budeme pamatovati navštievenie Kristovo 
troje: budem hodni, aby nás zvláštní milostí navštievil nynie, potom na smrti, a konečně 
v súdný den. Již jest nás navštievil svým vtělením; to navštievenie pamatujme, že sě již 
stalo. Tak nás navštievil svú milostí na krstu, že nás hřiechóv zbavil; a ač sme po krstu 
hřěšili, ale navštievil nás milostí v pokání; pakli sú kteří nehřěšili smrtedlně po krstu, 
ale navštievil jest je zvláští milostí a navštěvuje. A třětieho navštievenie v súdný den 
čakáme, jehož čakajíce máme vždy hotovi býti, neb on sám die, Luc. 12, 40, Mat. 25, 13: 
Bulte hotovi, neb v kterúž hodinu nemníte, syn člověka příde. A máme tak býti hotovi, 
abychom mile, což nás potká, pro milého Krista trpěli, jakož on jest za ny za hřiešné, 
nejsa nám dlužen, za své protivníky, mile ukrutnú smrť trpěl; ke kteréžto smrti 
dobrovolně jest do Jeruzaléma přišel, a na oslíku přijel s velikým pláčem, ukazuje lidu 
Jeruzalémskému milostivé navštievenie. 

Protož čte sě čtenie to dnes o navštievení duchovniem, jímž jest navštievil věrné 
skrze své svaté utrpenie: ne aby jim zbožie pobral, ani aby je hrdloval, ale aby z smrti 
je výkúpě, jim věčné královstvie dal. Protož prorokuje svatý Zacharias, Zach. 9, 9, die k 
cierkvi svaté: "Aj král tvój přišel jest tobě spravedlivý a spasitel, on chudý sedě na oslici 
a na oslátku." V té řeči prorok těší cierkev svatú, řka: "Aj král tvój," král milostivý ku 
pomstě, mocný k obraně, múdrý k zprávě, bohatý k odplatě. Die: tvój, že tě stvořil, tvój, 
že tě živí, tvój, že tebe od dábla brání, tvój, že tě vykúpil smrtí, tvój, že tě do smrti 
miloval, tvój, že dá věčné královstvie, ač konečně budeš vděčen. Protož die: Aj král tvój 
přišel jest, neb přijel, "tobě spravedlivý," jenž dá každému vedlé jeho zaslúženie; 
"spasitel," neb jest přišel, aby spasil, jakož sám die, Joh. 3, 16-17: Tak jest bóh miloval 
svět, aby syna svého jednorozeného dal, aby každý, ktož věří v něho, nezahynul, ale měl 
život věčný; neb neposlal jest bóh syna svého na svět, aby súdil svět, ale aby svět byl 
spasen skrze něho. 

Aj ted máš jeho svědectvie, že poslán jest od otcě na svět tento, aby nesúdil světa, 
ale aby spasil svět, to jest, lid vyvolený k spasení z světa: nebt těch nebude súditi k 
věčnému zatracení. Protož die prorok cierkvi svaté: Aj král tvój jde tobě spravedlivý a 
spasitel! a "on chudý," aby tě chudobú svú zbohatil, jakož die S. Pavel, 2. Cor. 8, 9: 
Kristus pro ny chudý učiněn jest, abychom my jeho chudobú zbohatěli, to věz, nynie v 
ctnostech a potom v radosti nebeské; neb proto jest přijel on chudý "na oslíku," jakož 
čtenie svědčí, jehož nechci nynie vyložiti; neb lépe mi sě zdá, abych je zachoval k 
Květnie neděli, neb sě v tu dobu dálo, a také, abych již neprodlil.  

Protož, najmilejší! mějte na tom dosti, a připravte sě k navštievení druhému a 
posledniemu, želejíce hřiechóv, prospievajíce v ctnostech, plniece pokánie, a žádajíce 
srdečně jeho navštievenie. 

Načteno pomocí OCR bez korektur. Vzhledem ke kvalitní knižní předloze není 
v textu mnoho chyb. 
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