
J
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ročník 21/číslo 1067 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9:00 hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy on-line 
téma úkolu: „Putování pouští – neklid a nespokojenost“ 
• Sobotní škola začíná od 900 hod. vede Marek Trněný 

https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh  
• 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. 174 „Můj Pane milý" (v sedě)  
• Přivítání  

• Společná píseň č. 96 „Duchu svatý rádce náš“ 
• Modlitba  
• Oznámení  
• Sbírka pro sbor a misii 

• Dětský příběh  
• Píseň, hudební přednes, varhaní hudba 
• Čtení textu Bible – Izajáš 30.9-13,15 
• Tichá modlitba   
• Kázání – Václav Vondrášek 

Téma: „Když Boží dech řekne nejvíc …“ 
• Chvíle ke ztišení – hudební přednes – Vilém Pícha 
• Závěrečná modlitba – Václav Vondrášek 
• Společná píseň č. 159 „Jezu, drahý Jezu" 
• Rozloučení  
• Společná píseň č. 220 „V Tvou milost Pane“  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

  10. červenec 2021 

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


Oznámení 
 

Studium Sobotní školy 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, 10. 7., bude slovem z Písma sloužit bratr Václav Vondrášek. 
 

- Příští sobotu, 17. 7., kázáním z Písma budou sloužit bratr Miloslav Žalud. 
  

- Studium Skutků – prázdninová přestávka od 30. 6. do 8. 9.  
Znovu se sejdeme 15. září 2021 

 

- 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 červenci mysleme na svých 
modlitbách na: Sborové společenství. 

 

- 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. 
  

 
 

 

 

 
 

 
 

Sobotní škola on-line od 9:00 hod. 17.července 2021 
https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh 
 
Téma: Pokoj Vám (13 lekcí) 
Lekce 3: Kořeny nespokojenosti (11.-17.7.2021) 
Chceme, co nemáme chtít, a nechceme, co máme chtít 
I. Možné příčiny neklidu a nepokoje 
• Mt 10,34–39: Setkání s Ježíšem (neděle) 
• L 12,13–21: Sobectví, touha mít stále víc (pondělí) 
• L 22,24–27: Nezdravá ctižádost (úterý) 
• Mt 23, 23–29: Pokrytectví (středa) 
II. J 14,1–6: Ježíšův lék na náš nepokoj (čtvrtek) 
 
PDF lekce: https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/03.pdf 
Audio lekce: https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-
isg/featured 
Bible pro dnešek s teoložkou Soňou Sílovou - pořad HopeTV inspirován tématem lekcí 
sobotní školy https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek   
 

V období 11. – 17. 7. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Nohejlová Vladěna (14.7.) 
 

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

 

Blahopřejeme  
 

 

 

 

Narodil se nám syn. 
Jmenuje se Simon (Kolorenč) 

a na svět přišel 18.6.2021. 
 

Dnes už Simonkovi jsou tři týdny  
a ty utekly jako voda – jak to 
ostatně s miminky asi bývá. 

 
Marcela K. 

 
 
 
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. 

Za VS J. Bartoš 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 53. kapitola 

Pozdravy z dovolené 
 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 

prvních čtrnáct červencových dnů mám dovolenou, a i když je to konečně prostor 
udělat si pořádek na pracovním stole a všude, kam až se po bytě rozlezly knihy a 
papíry, podařilo se nám s manželem Radkem taky po nevím, jak dlouhé době vyrazit 
sami jen ve dvou na výlet na kolech. Už to bylo samo o sobě krásné. Ale opravdový 
zážitek se z výletu stal, když jsme v Proseči jeli kolem evangelického kostela, za nímž 
stojí mně velmi známý domek, ve kterém prožila poslední čtyři roky svého života 
spisovatelka Teréza Nováková. Zastavili jsme, protože u domku byla nová moderní 
přístavba, kterou jsme obdivně prohlíželi a v tom z domku vyšel mladý muž a jestli 
nám prý může nějak pomoci. Tak jsem se vytasila svým letitým obdivem k Teréze a 
on jestli se chceme jít podívat dovnitř na dvě zachovalé místnosti - spisovatelčinu 
pracovnu a pokoj její dcery Lily. Moje nadšení neznalo mezí! Ty dvě místnosti 
dokonale vystihovaly tuto neskutečně zajímavou ženu: mnoho knih, pracovní stůl, 
obrazy a fotografie rodinné i mnoha významných osobností té doby – doklad 



vzdělanosti, sečtělosti, setkávání a korespondence s nejzajímavějšími lidmi začátku 
20. století. A za dveřmi pokoj, ve kterém zemřelo další z dětí manželů Novákových… 

Proč vám to píšu? Teréza Nováková ve svých románech, povídkách i odborných 
pracích věnovala velkou pozornost náboženskému životu na východočeském 
venkově v okolí Litomyšle. Sama byla a zůstala celý život katoličkou, přitom měla 
velké sympatie k evangelíkům čili helvétům, z nichž mnozí pocházeli ze starých 
rodů, kde se od pobělohorské doby tajně udržovala bratrská víra. Z jednoho 
takového rodu pochází i můj muž. Ještě větší zájem v ní vzbuzovaly tzv. blouznivci – 
lidé hledající pravdu na vlastní pěst či pod vedením všelijakých písmáků, kteří sami 
četli a vykládali Bibli, ale mnozí z nich také přidávali všelijaká v té době populární 
proroctví. Nováková také zachytila začátky pronikání nových zámořských misií – 
svobodné reformované církve, dnes Církve bratrské, ale také adventistů, vždyť v 
nedaleké Luži vznikl sbor naší církve v roce 1908, ještě za jejího života. 

Toto vše je možná zajímavé, ale čeho si na Teréze Novákové cením asi nejvíce, je to, 
že nedělala rozdíly mezi náboženskou příslušností, ale vždy jen mezi tím, zda se 
jedná o člověka laskavého, moudrého, tolerantního a ochotného pomoci nebo zda 
jde o člověka prosazujícího jen svou pravdu a své chápání náboženství, často pak 
pomlouvačného a uštěpačného. Dokonce popisuje situaci, kdy kvůli věnu se 
nezřídka střídala církevní příslušnost jako kabát. 

A o toto jde. Pravda se nešíří výkřiky, přemlouváním ani strašením, ale jedině 
životem nesoucím ovoce Ducha. Co je platná správná věrouka, když chybí laskavost?  

„Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo 
v něho věří a činí, co je spravedlivé.” (Sk 10,34.35) - říká Petr, když je svědkem toho, 
že Bůh promlouvá i k těm, které měl Petr donedávna za nečisté, nehodné. 

Buďme i v létě, na dovolené a při odpočinku Bohu milí, věřme a čiňme, co je 
spravedlivé! 
 

Požehnanou sobotu a požehnaný týden přeje 
Soňa Sílová, vaše kazatelka 

 
 



Ohlédnutí za konferencí pro pečující doma 
 

 
V neděli 27. června 2021 se ve sboru na 
Lhotce uskutečnila Konference pro 
neformální pečující v domácím prostředí, 
kterou pořádalo Komunitní centrum Petrklíč 
v rámci projektu Archa pomoci. Akce byla 
určena pro všechny, kteří pečují o své blízké 
doma.  
Účastníci měli možnost blíže proniknout do 
tématu komunikace s tím, o koho pečují. 
Více se zamyslet nad jejími specifiky, 
výjimečností i náročnými chvílemi a 
situacemi, které se mohou objevit při 
dlouhodobé péči. Více se dozvěděli také o 
možnostech sociálních služeb, dávek, 
kompenzačních pomůcek a jiných 
praktických věcech, které mohou usnadnit 
péči. V závěru setkání se účastníci mohli 

sdílet o tom, co je pro ně při péči příjemné, důležité i náročné. 
 

Jana Perdomo koordinátorka 
 

Jak mládež trávila začátek letošního léta   
 

Tak jako už loni vyrazila desítka našich 
mládežníků i letos začátkem prázdnin sjíždět 
vodu. Po loňské zkušenosti s Berounkou byla 
letos vybrána Sázava, konkrétně pak úsek 
ze Žďáru n. Sázavou do Českého Šternberka. 
Počasí nám sice na vodě moc nepřálo, přesto 
nám nechyběla dobrá nálada umocněná večer u 
ohně při zpěvu z nově sestaveného 
mládežnického zpěvníku pod vedením 
„vrchního“ kytaristy Vašíka Vondráška ml.  

I když jsme v pátek odpoledne byli už trošku 
mokří, věděli jsme, že nás čeká prima sobota 
v zázemí na chatě a zahradě mých rodičů 
v Dobřejovicích. Zde se na nás nejen konečně 
usmálo i sluníčko, ale mladí si snad užili i 
připravené jídlo (palačinky ke snídani, k obědu 
tortilly s masem a zeleninou a večer opékání 
buřtů), procházku v Průhonickém parku či večerní film „V jako Vendeta“. Mě se zas 
během těchto dnů vybavily krásné vzpomínky na sjíždění vody s mojí mládeží (mj. 
též na Sázavě) či některé akce s tzv. „Kunžak“ generací mládeže, která před cca 



deseti lety zavítala též k nám do Dobřejovic. Velké poděkování mým rodičům, že 
nám to tehdy i nyní umožnili!    

Věřím, že si to všichni zúčastnění užili, o čemž svědčí i to, že od mladých zaznělo, že 
za rok zase někam na vodu vyrazí. Třeba na Ohři…       

   

 

Honza Bezděkovský 
 

Milé sestry a bratři, ráda bych vám dnes oznámila dobrou zprávu: 

ADRA odesílá lidem po tornádu v tzv. první 
vlně finanční pomoc ve výši 31 milionů korun. 

To je zpráva, která těší nejen nás. Především je 
zhmotněním naděje – že bude zase lépe – pro obyvatele zasažených domácností. 

Co vše ale předcházelo odesílání peněz? Během prvních dvou týdnů po události tým 
ADRA s pomocí 50 lidí dům od domu zjišťovala v postižené oblasti rozsah škod. 30 lidí 
v zázemí organizovalo pomoc, komunikovalo s dárci a shromažďovalo potřebné 
podklady, aby mohla být finanční pomoc lidem co nejdříve odeslána.  

10 školených dobrovolníků z intervenčních psychosociálních týmů ADRA poskytovalo 
lidem v tornádem zasažených místech psychologickou první pomoc.  

ADRA provedla monitoring ve více než 700 domácnostech. Po přípravě a 
podepsání darovacích smluv pro 207 domácností, obdrží v nejbližších dnech každá 
z nich na svůj účet 150 000 korun. Jedná se o domácnosti v Moravské Nové Vsi, kterou 
měla ADRA přidělenu po dohodě s devíti neziskovými organizacemi, se kterými ADRA na 
jižní Moravě spolupracuje. 

V rámci první vlny finanční pomoci tak ADRA rozešle 31 050 000 korun. 
Ostatní potřebné domácnosti budou podepisovat darovací smlouvy s dalšími 
organizacemi, částku by měly po domluvě obdržet ve stejné výši. 

Ve druhé vlně finanční pomoci bude potřeba opět provést monitoring a zjistit, jaká je 
situace, v jaké výši domácnosti obdržely další finanční pomoc z jiných zdrojů a na základě 
těchto dat bude naplánováno konkrétní rozdělování pomoci.  



Jak je to s materiální pomocí? 
Stále jsou potřeba střešní krytiny a zednický materiál. Potřeba jsou stále řemeslníci.  

Práce pro dobrovolníky – ne řemeslníky: obce jsou většinou již vyčištěny, nabízí se 
práce na polích při odstraňování nalétaných předmětů, to si koordinují obce v rámci 
svých infocenter sami. 

Chtěli bychom poděkovat všem dárcům za jejich dary, za veškeré nabídky pomoci i za 
slova povzbuzení a modliteb – jak pro pracovníky v terénu, tak především pro lidi 
z postižených oblastí.  

Velmi nám pomohlo pracovní zázemí, které nám vytvořil sbor CASD v Břeclavi. Členům 
sboru děkujeme za vydatné zásobování výborným jídlem.  

V Moravské Nové Vsi stále zůstáváme, práce nekončí, i když se náplň proměňuje.  

Veřejná sbírka humanitární organizace ADRA na pomoc lidem zasaženým tornádem 
také stále pokračuje. Přispívat můžete prostřednictvím portálu Darujme – SOS Tornádo 
v ČR či na číslo účtu 66888866/0300, variabilní symbol 390.  

K 9. červenci se podařilo vybrat přes 51 milionů korun. 

Děkujeme! Krásné letní dny vám srdečně přeje Martina Špinková 
 

Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion Praha  

Tématem červnového čísla je bohoslužba: Karel Bušta: Postavit chrám „jinak“, 
studie Marka Harasteje: Co je to bohoslužba? a článek Jacquese Doukhana Proč 

bohoslužba a jaká? (především starozákonní 
pohled na bohoslužbu). Téma je doplněno 
rozhovorem s Martinem Žůrkem a zprávou o 
„Atmosféře“ – jedné z forem moderních 
bohoslužeb. Nakonec anketa se zajímavými 
myšlenkami některých kazatelů. V úvodu je 
zamyšlení Dwighta Nelsona: Evangelizace 
potřebuje vynalézavost. Dále Rastislav 
Špalekklade otázku: Aký je tvoj životný cieľ? Ve 
zprávách ze světa se dočtete, že adventista se 
stal šerifem. Lze se zamyslet nad rolí přímluvné 
modlitby a nad vděčností jako receptem na 
samotu. Jana Krynská připravila další článek z 
řady NewstartPlus (tentokrát o vyváženosti, 
střídmosti). Nechybí aktuality z Adry, zprávy z 
domova i z Adventistické služby lidem se 
speciálními potřebami, Klub Pathfinder nás 
tentokrát vzal na Helfštýn. V rubrice 

evangelizace je rozhovor Jana Libotovského s Matějem Loudou. Josef Dvořák napsal 

https://adra.cz/o-nas/
https://www.darujme.cz/projekt/1480
https://www.darujme.cz/projekt/1480


recenzi na knihu Jiřího Beneše. Nezapomeňte se 
podívat i na vzpomínku Jana Fürsta se 
zajímavým názvem Od televize do vězení.  

Adráci zřejmě znají, alespoň podle jména, 
manželku ředitele pražské pobočky Martinu 
Špinkovou. To, že napsala knihu, je však 
bezpochyby novinka. Tajemný název Královny 
bílého prstenu přemýšlivému napoví, že kniha 
je určena dospívajícím dívkám. Téma lze uvodit 
takto: Je nutné se královnou narodit, nebo je 
možné se jí stát? Anna, Ella, Karolína a Tereza s 
pomocí nevyzpytatelného prstenu a upřímné, 
otevřené Průvodkyně odhalují, že cesta k srdci a 
vlastnostem královny není v dnešním světě 
vůbec snadná. Vyplatí se dívkám projevit 
odvahu, získat sebeúctu a zvolit si dobro?  

Ilustracemi příběhy doplnila Jitka Zajíčková  

Oddělení zdraví nabízí brožurku připravenou ve spolupráci s adventistickými lékaři 
z organizace AMEN (nezávislá 
misijní služba). V ní je 
předloženo několik 
jednoduchých a snadno 
dostupných, ale přitom účinných 
opatření, která funkci 
imunitního systému podporují a 
v případě onemocnění– včetně 
covidu-19 – pomáhají zvládat 
příznaky a snížit riziko těžkého 
průběhu.  

(Brožurka je zdarma.) 

 
 

K A Z A T E L N A 
 

NEZAPOMEŇTE NA HOSPODINA 
Kázání ze soboty 19.06.2021 – br. Michal Balcar 

Text: Dt 6,10-12  

S úlevou a vděčností stojíme na konci (minimálně velké vlny) pandemie Covidu 19. Jen 
autoři sci-fi byli schopni predikovat, co společně za poslední rok a půl zažijeme. A 
nebylo to vůbec snadné. Mnozí přišli o své blízké. Další o práci. A teď všichni doufáme, 
že se život vrátí k normálu. Těšíme se na dovolené. Těšíme se na koncerty. Těšíme se, 
že budeme moci sportovat. Těšíme se, že budeme moci chodit do sboru. Buďme 
vděčni, že nás Hospodin tímto obdobím provedl.  



A právě pro takový čas úlevy a nového nadechnutí přichází Hospodinovo varování:  
Až tě Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země, o které přísahal tvým otcům Abrahamovi, 
Izákovi a Jákobovi, že ti ji dá, a dá ti veliká a dobrá města, která jsi nestavěl, domy plné 
všeho dobrého, které jsi nenaplnil, vykopané studny, které jsi nevykopal, vinice a 
olivoví, které jsi nevysadil, a budeš jíst a nasytíš se, pak si dávej pozor, abys 
nezapomněl na Hospodina, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.  

Šestá kapitola Deuteronomia obsahuje ty nejdůležitější texty, které jsou ve Starém 
zákoně. Tady najdeme Šma. Tady najdeme největší přikázání podle Ježíše. A pak taky 
výše uvedené varování.  

Nezapomeň!  
Téma zapomínání x pamatování je v Bibli i v judaismu velmi důležité. Není bez 
zajímavosti, že v Bibli zapomíná pouze člověk. Bůh zapomíná jediné, a to hříchy. 
Pamatování pak slouží jako přirozený protipól. Pamatovat je správné. Pamatování 
přináší člověku ukotvení. Kde je pokušení zapomínat? V prosperitě. Vždyť na co 
vlastně Boha potřebujeme? Na zdraví máme doktory, na pravidla máme právníky, na 
psychické problémy máme psychology a psychiatry. A chléb náš vezdejší dej nám 
dnes? Nedejte se vysmát. Za ten se nemusíme modlit.  

Na co nemáme zapomínat?  
a) bědné začátky, které nás učí soucitu. Když se nám dobře daří, nepřehlížejme ty, 
kterým zrovna osud nepřeje.  

b) Hospodina, kterého jsme tehdy potřebovali a teď už nepotřebujeme. Kde byli ti 
ostatní bohové, když jsme byli v „Egyptě“? Zájem mají jen teď, kdy jsme na vrcholu. 
Když jsme byli na dně, tak na vás prděli.  

Doslova jsme ovšem vyzýváni k tomu, abychom střežili, že nemáme zapomenout. 
Spojení těchto dvou sloves – střežit a pamatovat – upomíná na čtvrté, sobotní, 
přikázání. To je uvezeno v Exodu imperativem „pamatuj“, ale v Deuteronomiu 
„střež“. Sobota pak tedy slouží jako opakující se připomínka toho, na co bychom 
mohli zapomenout.  

A podobně je to s Večeří Páně, tj. lidově „památkou“. Kristus ale přece říká: „To čiňte 
na mou památku“. Vyzývá nás tedy k tomu, abychom skrze rituál Večeře Páně 
pamatovali. Na co? Na to, že Hospodin pamatuje na nás. 

 
 

AŤ JE SMRT POHLCENA ŽIVOTEM 
Úvaha 25.06.2021 – Brno Střední 

V Bibli se opakovaně píše o tom, že „bezbožní“ budou „pohlceni ohněm“ a právě 
termín „pohltit“ je většinou používán ve spojení s něčím negativním. Zaznívá v něm 
obava z „temnoty“ na konci našeho bytí, strach z toho, že nás na Božím soudu 
dožene naše minulost a pak nás pohltí „plameny“ a my shoříme tak, že z nás nic 
nezůstane. 

Apoštol Pavel ale tento termín používá v pozitivním významu. Když hovoří o své 
touze být už s Bohem, poznamená: 



„Pokud jsme totiž v tomto stanu, sténáme pod těžkým břemenem, neboť nechceme, 
aby z nás bylo svlečeno naše pozemské tělo, nýbrž aby přes ně bylo oblečeno nebeské, 
aby to, co je smrtelné, bylo pohlceno životem.“ 
(2. Korintským 5,4) 
 

Naše obava z konce života je oprávněná. I když nás Bůh původně stvořil k životu bez 
konce, hřích nás o tuto možnost připravil. Navíc Pavel na jiném místě připomíná: 

„Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy…“ 
(Římanům 3,22+23) 
 

Všichni jsme hříšní, a proto, pokud s tím Bůh něco neudělá, všechny nás pohltí zničující 
oheň a pak temnota. 

V úvodním textu ale Pavel vyjadřuje naději, že naše smrtelné tělo může být „pohlceno 
životem“. Jak to myslí? Copak se můžeme nějak vyhnout Božímu soudu? Vždyť na 
něm nemáme žádnou šanci, protože, jak také píše Pavel, „mzdou hříchu je smrt“. 
(Římanům 6,23) 

Nebo snad máme nějakou šanci uniknout tomu, aby nás pohltil oheň a věčná 
temnota? Apoštol k tomu „A“ ohledně našeho stavu naštěstí dodává i to podstatné 
„B“, které pro nás dělá Ježíš Kristus. Ano, je pravda, že jsme všichni ušpiněni vlastními 
hříchy, a proto nás děsí Boží sláva. Ale pokud toužíme po změně a hledáme ji u 
Stvořitele, pak patříme do skupiny lidí, o kterých čteme, že „jsou ospravedlňováni 
zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.“ (Římanům 3,24) Je také pravda, že 
důsledkem hříchu je věčná smrt, současně ale platí, že „darem Boží milosti je život 
věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ (Římanům 6,23) 

Bible hovoří jasně o hříchu i o smrti. Pokud žijeme, můžeme pracovat, myslet a také 
milovat. Můžeme budovat, rozjímat a vnímat emoce. Jakmile ale umřeme, pak platí 
to, co napsal moudrý Šalomoun: 

„Živí totiž vědí, že zemřou, mrtví nevědí zhola nic a nečeká je žádná odměna, jejich 
památka je zapomenuta. Jak jejich láska, tak jejich nenávist i jejich horlení dávno 
zanikly a nikdy se již nebudou podílet na ničem, co se pod sluncem děje. … Všechno, 
co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky ani poznání ani 
moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš.“ 
(Kazatel 9,5-6+10) 
Pokud chceme něco změnit na naší budoucnosti, máme to udělat dnes, protože 
jakmile zemřeme, bude už na jakoukoliv změnu pozdě. Proto také Šalomoun tvrdí, 
že „živý pes je na tom lépe než mrtvý lev.“ (Kazatel 9,4) 

Zatím žijeme v tom „pozemském stanu“, jsme ve hříšném a smrtelném těle. Pokud 
toužíme, aby to vše, co je na nás a v nás smrtelné, bylo pohlceno životem, pak i dnes 
rádi přijdeme k Ježíši s prosbou o milost a dovolíme mu, aby v tom „převlékání“ 
smrtelného v nesmrtelné pokračoval. Nebojme se i dnes radovat z toho, že díky Boží 
milosti naši smrtelnost pohltí věčný život s Bohem. 

Vlastík Fürst 
 



Kreslené příběhy Starého zákona 
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