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 ročník 21/číslo 1086 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Robert Heczko 
Téma úkolu: „Zvol si život“ 

 společná píseň č. 156 „S Ježíšem chci věrné" 
 modlitba 

studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
 sbírka pro potřeby misie 
 společná píseň č. 186 „Ježíši svému díky zpívám" 
 modlitba 

 

10,3o – 10,45 hodin  

Přestávka 

10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Petr Bezděkovský 
 

 Společná píseň č. 248 „Nechci víc než tebe, Pane" (v sedě)  
 Sborová oznámení  
 Společná píseň č. 309 „Veď mne, mocný Hospodine" 
 Modlitba  

 

 Sbírka pro potřeby sboru 
 Příběh pro děti – Vlastimil Kubový 
 Píseň - Smíchovský pěvecký sbor  
 Čtení textu Bible – Žalm 122 a Jan 2,18-25 
 Tichá modlitba   
 Kázání – Robert Řehák 

Téma: „Budování Jeruzaléma v době krize“ 
 Chvíle ke ztišení – píseň – Barbora Loudová, Barbora Bezděkovská 
 Společná píseň č. 254 „Lásko věčná, čistá“ 
 Modlitba – Robert Řehák 
 Společná píseň č. 284 „Kéž nás vede“ 

 14:oo hodin 

Bohoslužba rozloučení s bratrem Ladislavem Píchou 
 
 
 

 
 

 
 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

   20. listopad 2021 



Oznámení 
 

- Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

- Dnes, 20. 11., kázáním bude sloužit bratr Robert Řehák. 
 

- Příští sobotu, 27. 11., slovem z Písma bude sloužit bratr Jiří Beneš.  
 

-Dnes, v sobotu, 20. 11., proběhne od 1400 hod bohoslužba rozloučení  
s bratrem Ladislavem Píchou. 

 

-Vzhledem ke zhoršující se covidové situaci Klub zdraví  
prozatím do konce roku 2021 nebude. 

 

-Naplánované setkání Generace 50plus+ se uskuteční v náhradním termínu 
(více informací u vedoucího Generace 50plus+ Josefa Prokopa) 

 

-V neděli, 21. 11., se uskuteční výlet T.O.M. „Kolem Rokytky“ 
(více info dále ve Zpravodaji) 

 

-V sobotu, 4. 12., jste zváni od 1400 hod na „Adventní scrapbooking s Jitkou 
 

-Tuto sobotu, 20. 11., od 1700 hod se uskuteční on-line vysílání pořadu  
Achillovy paty evoluce – 5. Geologický záznam 

 

-Páteční Smíchovské foyer, s ohledem na aktivity sboru, v pátek od 2000 hod  
na linku https://meet.google.com/pmm-urpx-wnw 

 

- 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 listopadu mysleme na svých 
modlitbách na: zachování bohoslužeb na živo 

 

- Bankovní účet sboru: 5053339/0800, do textu jméno a účel. 
Na tento účet je možné poslat případné dary (sbírku) pro potřeby sboru. 

 

 
 

 
  

 
 

 

 

 

Pravidelné sborové sbírky 
Účel: sbírka misie 

Bankovní účet: 5053339/0800 
Variabilní symbol: 11106 

Částka: dle vašeho uvážení 
------------------------------------------ 

 

Účel: sbírka pro sbor 
Bankovní účet: 5053339/0800 

Variabilní symbol: 777 
Částka: dle vašeho uvážení 

 

 

V období 21.– 27.11. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Prokopová Marta (22.11.); Gabriš Lukáš (23.11.); Jenčík Jaromír (26.11.) 
 

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

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

https://meet.google.com/pmm-urpx-wnw


 

 

 
 

 
 

   RESPIRÁTORY, ROZESTUPY, RUCE, RODINA, ROZUM, RADOST 

 

 

 

SOBOTNÍ ŠKOLA 
 

Sobotní škola v modlitebně  
Od 2.října 2021 je Sobotní škola v modlitebně od 9:30 hod. naživo ve standartním 
režimu za dodržení pravidla 6R. 
 

V příštím týdnu (21.11.-27.11.2021) se zaměříme na milujícího 
Boha, který zve hříšníky k pokání, protože je chce zachránit. Jedno z 
témat knihy Deuteronomium je pokání hříšníků, tedy jejich 
zastavení na cestě hříchu a zásadní změna životního směřování. 

 
Texty: Dt 5,26–29; Dt 4,29–31; Dt 30,3–10; Mk 1,14.15 
 
Téma: Pravda pro dnešek v Deuteronomiu (13 lekcí) 
Lekce 9: Navrať se k Bohu 

 

 Dt 5,26–29: Boží touha – proměněné lidské srdce (neděle) 

 Dt 4,29–31: Boží láska – zná naši slabost (pondělí) 

 Dt 30,6–10: Boží zaslíbení – odpuštění pro ty, kdo se vracejí (úterý) 

 Dt 30,3–6: Boží dar – změněné srdce, které umí milovat (středa) 

 Mk 1,14.15: Boží pozvání – „Čiňte pokání!“ (čtvrtek) 
 

PDF lekce: https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/02.pdf 
Audio lekce: https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-
isg/featured 
Bible pro dnešek s teologem Jiřím Moskalou – pořad HopeTV inspirován tématem lekcí 
sobotní školy https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek   
 

Mobilní aplikace Sobotní škola v češtině. 
 
 
V App Store vyhledat Sabbath School, v Google Play vyhledat Sobotní škola nebo 
Sabbath School. 

 
 

https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/02.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured
https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek


VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 

 

BOHOSLUŽBY V  NAŠEM SBORU  od soboty 1. října 2021 
 

Bohoslužby se mohou konat, počet přítomných osob je bez omezení kapacity míst 
k sezení v místě konání bohoslužby. Platí pravidlo 6R.  

Bohoslužby probíhají od 9:30 hod. studiem Sobotní školy ve třídách a od 10:45 hod. 
Bohoslužbou slova. Dětská sobotní škola bude probíhat presenční formou v určených 
prostorách sboru. 

Za VS J. Bartoš 

Milé sbory v Českém sdružení, 
Vláda ČR schválila ve čtvrtek 18. listopadu 2021 nové opatření č. 1028 
  

Navzdory průběžně měnícím se pravidlům pro osobní kontakt, je stále řada možností 
jak tvořit obohacující sborová společenství bratří a sester, jak sobě a svému okolí být 
podporou, jak sdílet svoji víru. 
  

Chceme Vám proto pro vaši činnost opět zprostředkovat to, co se případně dotýká 
života sborů. 
  

Stále zůstává povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve vnitřních prostorách na 
bohoslužbách a jiných akcích (Usnesení č. 948 ze dne 25. října). 
  

1. Bohoslužby zůstávají beze změny – bod 15 b): 
1. koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí 

dodržovat, s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 1,5 
metru a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, 

  

2. Ostatní hromadné akce  (viz bod 14 opatření) a svatby, pohřby – ( bod 14 b, iii) 

 

kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít, 
a žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. 

Jan 11, 25-26 
 

S bolestí v srdci, ale s nadějí na budoucí shledání  
oznamujeme všem příbuzným a přátelům, že nás opustil 

náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, bratr a švagr, 
 

pan Ing. Ladislav Pícha 
 

Zemřel po dlouhé nemoci v pondělí dne 15. listopadu 2021 
ve věku 81 let. 

 

S naším drahým zesnulým se rozloučíme 
v sobotu dne 20. listopadu 2021 ve 14.00 hodin 

v modlitebně Církve adventistů sedmého dne na Smíchově, 
Peroutkova 2482/57, Praha 5. 

 

Děkujeme za projevy soustrasti. 



1. je zakázána účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění 
covid-19 

2. Při účasti vyšší než 30 osob (u svateb a pohřbů) resp. 20 osob (u ostatních 
hromadných akcí) musí všichni starší 12 let splňovat jednu z následujících 
podmínek (= podmínky stanovené v bodu I/17): 

 dokončené očkování proti COVID-19 

 prodělání COVID-19 v posledních 180 dnech 

 dítě mladší 18 let při předložení PCR testu mladšího 72 hodin 

 osoby se zahájeným COVID-19 očkováním s PCR testem mladšího 
72 hodin 

 osoba s kontraindikací očkování (potvrzeno lékařem)  
 

3. Organizátor musí splnění těchto podmínek kontrolovat a osoby, které toto 
nesplňují, nesmí na obřad vpustit. 

  

Uvědomujeme si, že situace, ve které žijeme, není jednoduchá.  
Děkujeme vám za vaši zodpovědnost a rozumný přístup. 
Jsme vám dispozici k vašim otázkám. 

Ať vás Bůh vede Vít V., Jiří K. a David Č. 
 

Zpráva z jednání výboru sboru 4.11.2021 
 

Jednání výboru sboru bylo zahájeno zamyšlením z Božího slova (1. Kor 2,1-7), 
kterým posloužil br. V. Vondrášek a modlitbou. 
 Byl schválen rozpočet sboru na rok 2022 ve výši 420 000 Kč. 
 Výbor sboru souhlasí s nákupem jedné sady antigenních testů, tj. 25 ks v 

případě potřeby pro zpěváky, kteří se připravují na vánoční koncert 18.12. 
 Z rozpočtu sboru bude ročně uvolněno 10 tis. Kč na květinovou výzdobu na 

kazatelnu. 
 Výbor sboru se zabýval otázkou, jak postupovat, pokud se zpřísní 

protiepidemická opatření a vyjádřil vděčnost za to, že jsou při bohoslužbě tato 
opatření dodržována. Byla zaznamenána shoda udržet sbor otevřený co 
nejdéle, jak to bude možné. 

 Hledáme dobrovolníky, kteří by byli ochotní občas přivézt na bohoslužbu a 
odvézt potřebné členy našeho sboru. Zájemci se mohou hlásit br. M. Balcarovi.  

 Společné setkání členů výboru sboru a vedoucích jednotlivých oddělení se 
uskuteční v sobotu 22.1. 2022. ve 14,30. Budou diskutována témata o tom, jak 
vnímáme duchovní potřeby sboru, prožívání víry, kam se chceme posunout 
apod. 

 Součástí bohoslužby bude blok vyhrazený přímluvným modlitbám, zatím s 
frekvencí jednou za čtvrtletí. 

 Ses. Eva Picková ze sboru Zlín požádala o převod členství do našeho sboru. 
Výbor sboru tento převod doporučuje. 

Příští jednání výboru sboru se uskuteční 9.12. 2021. 
Zapsala Anna Boušková 

 
 



KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 72. kapitola 
 

NEJDĚSIVĚJŠÍ MÍSTO V PRAZE 
 

Jsem velmi vděčný za to, že jsem mohl vzít svého syna na mimořádný svátek naší 
republiky, na Výročí sametové revoluce ve středu 17.listopadu na místo, které je 
pro mě nejděsivějším místem Prahy, možná celé naší republiky – na Ďáblický 
hřbitov. Byla pořádána komentovaná hřbitovní prohlídka s pí. Kateřinou Konečnou 
(jen shoda jmen s předsedkyní KSČ), kde nejsilnějším místem byla bezesporu 
severní část hřbitova, kde se pohřbívaly od r.1943 do společných hrobů nejen 
ostatky neidentifikovatelných osob, sebevrahů a ostatky zesnulých novorozenců, 
ale i ostatky popravených hrdinů protinacistického odboje. Kdyby tady výčet 
pohřbených končil, už tak by té hrůzy bylo dost. Ale ve hromadných společných 
hrobech jsou i těla hrdinů popravených a umučených komunisty v 50.letech 
(nedávno zde byl r.2014 exhumován farář Josef Toufar). Do sametové revoluce to 
bylo místo, kam se odvážel hřbitovní odpad, až po sametové revoluci se díky Jiřímu 
Stráskému udělalo z tohoto místa mimořádné pietní místo. 
 

Kolik bolesti, bezpráví, hořkosti, zklamání a beznaděje je ukryto na tomto místě, 
kde se odhaduje cca 16 až 20 tisíc těl… Společně jsou zde mimo jiné hrdinové 
druhého i třetího odboje, ale i mnoho německých zločinců z druhé světové války. 
Hlavou se mi honilo mnoho myšlenek a dojmů… Kolik zla dokážeme jako lidé 
udělat jeden druhému… Jak velkou cenu má svoboda, kterou nyní prožíváme v 
našem státě – i jak lehké je svobodu někdy zneužít k malicherným hádkám a 
kauzám… Jak jsem vděčný, že poslední slovo v životech všech těchto mnohých 
nevinných a nedoceněných hrdinů nebude mít popravčí puška, ale Bůh, který 
spravedlivě a milosrdně posoudí každý z těch příběhů… 
 

A nakonec poslední velká touha. Jako je severní část Ďáblického hřbitova dle mého 
mínění tím nejděsivějším místem Prahy – JAK MOC BYCH SI PŘÁL, aby náš 
smíchovský sbor byl přesným opakem ďáblické hrůzy – tím nejpřívětivějším, 
nejlaskavějším a nejbezpečnějším místem široko daleko. Kéž by si pro to dobrý 
Bůh mohl použít každého z nás, kteří čteme tyto řádky… 
    

S vděčností za každého z vás váš kazatel Vašek Vondrášek 
 

Ohlédnutí za setkáním pro neformální pečující 
 

Minulou neděli 14. listopadu 2021 jsme uspořádali 
setkání pro všechny, kteří pečují o své blízké v domácím 
prostředí. Na akci dorazily osoby z řad církve i široké 
veřejnosti. Daniel Hrdinka, vedoucí sociální služby při 
Českém sdružení CASD, jim názornou formou přiblížil, jaké možné zdroje pomoci lze 
využít a zajistit, když se člověk stará o druhou osobu doma. Poukázal na to, jak lze tuto 
péči co nejefektivněji rozdělit mezi více pečujících. Účastníci se měli možnost též sdílet 
a předat si zkušenosti z pomoci svým blízkým. 
 

Spolu s pomocí seniorům a osobám se zdravotním postižením se snažíme být oporou i 
lidem, kteří pečují o své blízké. Kromě setkání provozujeme celoročně on-line poradnu, 
kam mohou položit dotaz ze sociální oblasti i pečující osoby. Najdete ji na našich 



stránkách: www.archapomoci.cz. Zkontaktovat nás můžete také na telefonu: 
737 385 530 nebo e-mailu: archapomoci@petrklice.cz. Jsme tu pro Vás každý všední 
den. 

 

Za projekt Archa pomoci Komunitního centra Petrklíč Jana Perdomo 
 

Dotazník GK CASD – prosba o spolupráci  
 

Vážení, obracím se na Vás za ČS, protože jste byli vybráni k tomu, abyste se 
zúčastnili celosvětového průzkumu CASD. Tento průzkum hodnot a postojů členů 
církve probíhá vždy jednou za 5 let. Jednotlivé sbory nevybíráme my, ale ten, kdo 
průzkum zpracovává, tedy GK. Cílem je, aby ti, co budou na otázky odpovídat, byli 
vybráni zcela nezávisle, pokryli celé území a zastupovali různě velké sbory. Je na to 
jeden měsíc. tedy nejpozději do 19.12. 2021.  
 

Je nám jasné, že řada členů sboru nebude mít moc chuť se zapojit, přesto Vás o to 
prosím, protože je to jeden z mála způsobů jak i my můžeme do celosvětové církve 
snadno promluvit. Dát jí nahlédnout do toho, jak své víře rozumíme, jak ji 
prakticky žijeme. Výsledky tohoto průzkumu jsou důležitým podkladem, ze 
kterého celosvětová církev vychází. V neposlední řadě je i pro nás obrazem a 
přehledem toho, kde se jako církev nacházíme a kde se nacházíme my (adventisté v 
ČS) v rámci své církve. 
 

Dotazník lze vyplnit online na odkazu: www.gcms2021.eu     Heslo: 4711 
Případně je dotazník k vytištění. Ten nám pak prosím doručte na ČS nejpozději do 
10.12. 2021 (ať to stihneme zpracovat)  
Souhrn: 

 Dotazník vyplní co nejvíce členů sborů (ideálně všichni) 
 Dotazník lze vyplnit online nebo na papíře 
 Vyplnit nejpozději do 19.12. 2021 (v případě vyplnění na papíře do 

10.12. 2021 + dodat na ČS nebo ČSU) 
 

 

http://www.archapomoci.cz/
mailto:archapomoci@petrklice.cz
http://www.gcms2021.eu 


O dotazníku od bratra Pavlíka, předsedy ČSU: 
 

Dotazník poskytne aktuálne podklady pre zhodnotenie vieroučného smerovania 
i realitu praktizovania niektorých cirkevných zásad. Pred niekoľkými mesiacmi 
sme dostali zaujímavé výsledky predchádzajúcich podobných prieskumov, ktoré 
spracujeme a dáme ich k dispozícii zborom. Na poslednom výbore EUD nás 
v podnetnej prezentácii s najdôležitejšími zisteniami oboznámil aj tajomník našej 
divízie. Niektoré potvrdzujú, iné vyvracajú zažité predsudky o rozdieloch medzi 
jednotlivými úniami či divíziami našej celosvetovej cirkvi. Sám s výsledkami 
dotazníkov, ktoré ste v predchádzajúcich prieskumoch vyplnili a za čo vám 
úprimne ďakujem, okrem iného pracujem aj v rámci predmetu Súčasné otázky 
adventizmu so študentmi ATI. 
 

Vážení velmi Vám děkujeme, že nám pomůžete získat co nejvíce odpovědí, tak aby i 
náš hlas zazněl. 

S pozdravem David Čančík – tajemník ČS CASD 
 
 

 

P O Z V Á  N K A 
 
 

 



K A Z A T E L N A 
 

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 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 ... 

 
 



 



 



V SOBOTU 4. PROSINCE 2021 OD 14 HODIN 
VÁNOČNÍ PŘÁNÍČKA, CEDULKY, OBRÁZKY, SVÍCNY 

TO VŠE Z PAPÍRU! 
SEJDEME SE V JÍDELNĚ, ÚČAST DĚTÍ VÍTÁNA. 

Těší se na Vás Jitka Michalcová 

 
 
 
 
 



 
 

 
 



       Turistický Oddíl Malvazinky T.O.M. 
 

Výlet T.O.M. 21.11.2021 
“Kolem Rokytky” 

 

 

Sraz: v 10:00 hod metro "B" Vysočanská (východ směr Černý most) 
 

Trasa: Povede nás celým výletem modrá TZ a zároveň i NS – JV stezka. Začneme u 
rozcestníku Vysočany – náměstí OSNstart ulicí Prouzovou, Špitálskou, Zákostelní vpravo 
Nemocniční, Za Lidovým Domem k Památníku Ladislava Hindla2, dále doleva kolem Rokytky 
ke Kejřovu mlýnu3, kolem Hořejšího rybníka4, ulicí Pod Smetánkou kolem meandrů Rokytky5, 
Hrdlořezskou, Pod Táborem, U Tvrze na Malešické náměstí ke kapli sv. Václavacíl 
Návrat: MHD (např. 195, 155, 177) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Délka trasy cca 6,9 km 

 

Na výlet s vámi se těší Radek Zelenka 
Design ® Jaroslav Bartoš 



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 
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