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 ročník 21/číslo 1087 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Anna Boušková 
Téma úkolu: „Navrať se k Bohu“ 

 společná píseň č. 174 „Haleluja jitro krásné" 
 modlitba 

studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
 sbírka pro potřeby misie 
 společná píseň č. 190 „Já vím, že Spasitel můj žije" 
 modlitba 

 

10,3o – 10,45 hodin  

Přestávka 

10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Alena Heczková 
 

 Společná píseň č. 132 „Hlas Pána slyšel jsem" (v sedě)  
 Sborová oznámení  
 Společná píseň č. 96 „Duchu svatý, Rádce náš" 
 Modlitba  

 

 Sbírka pro potřeby sboru 
 Příběh pro děti – Luděk Bouška 
 Píseň – „Svatý je Beránek“ - Smíchovský pěvecký sbor  
 Čtení textu Bible – Iz 55,8-11 
 Tichá modlitba   

 Kázání – Jiří Beneš 
Téma: „Co léčí naší duši?“ 

 Chvíle ke ztišení – „Buď, Bože se mnou“ – Fides 
 Společná píseň č. 87 „Přijď k nám již, Duchu pravdy“ 
 Modlitba – Jiří Beneš 
 Společná píseň č. 308 „Jak rychle míjí ta sobotní chvíle“ 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

   27. listopad 2021 



Oznámení 
 

- Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

- Dnes, 27. 11., kázáním bude sloužit bratr Jiří Beneš. 
 

- Příští sobotu, 4. 12., slovem z Písma bude sloužit bratr Josef Dvořák. 
 

- V sobotu, 4. 12. ve 1230 hod se sejde KD1 v učebně.  
Je pro vás, a všechny ostatní zájemce, připraven kvíz z Bible a jiných témat.  

(více informací u vedoucího KD1 Samuele Ballangó) 
 

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

-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 

 

 
 

 

 
 

 
 

   RESPIRÁTORY, ROZESTUPY, RUCE, RODINA, ROZUM, RADOST 

 

V období 28.11.– 4.12. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Matoušková Eva (2.12.); Bartošová Martina (3.12.) 
 

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


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. 
 

Souběžně se Sobotní školou v modlitebně bude od 4. 12. 2021 probíhat také Sobotní 
škola on-line.  
Sobotní škola on-line bude od 9:00 hod.: meet.google.com/bnz-rbdr-iqb 
 

V příštím týdnu (28.11.-4.12.2021) se zaměříme na důležitý princip vyjádřený v 
Deuteronomiu. Podíváme se, jak nezapomínat a jak pamatovat na to, jak Bůh pracuje v 
našich životech. 
 

Texty: Gn 9,8–17; Dt 4,36–40; 4,9.23; 8,11–18; 24,18.22 
 

Téma: Pravda pro dnešek v Deuteronomiu (13 lekcí) 
Lekce 10: Pamatuj a nezapomínej 
 

1. Úvod: Bůh pamatuje na člověka 

 Gn 9,8–17: Duha – ujištění, že Bůh na nás pamatuje 

(neděle) 

2. Bůh touží po tom, aby člověk pamatoval na něj 

 Dt 4,36–40: Vzpomínka na velké Boží činy (pondělí) 

 Dt 4,9.23.24; 8,11–18: Nebezpečí zapomnětlivosti (úterý, středa) 

 Dt 24,18.22: „Pamatuj, že jsi byl otrokem“ (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   
 

 

VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

 

BOHOSLUŽBY V  NAŠEM SBORU  od soboty 1. října 2021 do odvolání 
 

Bohoslužby se mohou konat bez kontroly očkování, je potřeba dodržovat rozestupy, 
roušky a dezinfekci. Počet přítomných osob je bez omezení kapacity míst k sezení 
v místě konání bohoslužby. Pro Smíchovský sbor 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. 
 

Souběžně se Sobotní školou v modlitebně (na žívo) bude od 4. 12. 2021 probíhat také 
Sobotní škola on-line od 9:00 hod. na odkazu: meet.google.com/bnz-rbdr-iqb 

Za VS J. Bartoš 

https://meet.google.com/bnz-rbdr-iqb?hs=224
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


 

Milé sbory v Českém sdružení, 
Vláda ČR schválila ve čtvrtek 25. listopadu 2021 nové opatření č. 1065 a č. 1066 
 

Církev adventistů   
sedmého dne  
České sdružení  

Praha 26. listopadu 2021  
Milé sestry a bratři starší/vedoucí sborů a kazatelé,  
vláda  včera  na  svém  zasedání  vyhlásila  nouzový  stav  a  přijala  nová,  přísnější 
opatření. Tato opatření platí od dnešní 18:00 hodiny (26. 11.), zatím do 25. prosince 
2021. V opatření jsou pro život církve nejdůležitější body 14, 15 a 17. 

Pro bohoslužby se zatím nic nemění, protože na ně lze vztáhnout zákon č. 84/1990 Sb.,  
o  právu  shromažďovacím.  Stále  tedy  platí  tzv.  3R  (respirátor,  rozestupy, 
dezinfekce rukou). Pozor, občerstvení po bohoslužbě ve sborových prostorách (tzv. 
agapé) již není bohoslužba a vztahují se na to pravidla pro ostatní akce (viz dále). 

Výrazněji jsou omezeny veřejné a soukromé akce kromě shromáždění konaných na 
základě zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím. Mimo vlastní bohoslužby do  
tohoto  okruhu  spadají  všechny  akce  pořádané  církví  (sbory).  Kapacita účastníků je 
omezena na maximálně 100 osob. Pokud se akce účastní více než 20 osob, je nutné se 
prokázat potvrzením o očkování nebo potvrzením o prodělání nemoci  covid-19  (O-N). 
Pro všechny účastníky nadále platí nařízení o ochraně dýchacích cest (respirátor). 

Pro svatby platí stejné podmínky jako pro ostatní akce jen s tím rozdílem, že pokud se 
svatby účastní do 30 osob, není nutné prokazovat potvrzení o očkování nebo prodělání 
nemoci covid-19 (O-N). Maximální účast je omezena na 100 osob. 

Pro pohřby také platí omezení maximální účasti na 100 osob. Na rozdíl od svateb a  
jiných  akcí  však  účastníci  pohřbu  nemají  povinnost  prokazovat  potvrzení  o 
očkování nebo prodělaném onemocnění covid-19. 

Bohoslužby stále spadají do výhodnější kategorie shromáždění než jiné akce, kde platí  
přísnější  početní  omezení  a  je  vyžadováno  potvrzení  o  očkování  nebo prodělané  
nemoci  covid-19  (O-N).  Prosíme,  dodržujme  platná  opatření.  V opačném případě 
by se snadno mohlo stát, že by bohoslužby byly přeřazeny mezi ostatní akce a začaly by 
pro ně platit přísnější podmínky. 
  

S přáním pokojných dnů  Vít Vurst, David Čančík, Jiří Komárek  
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 73. kapitola 
 

Listopadové přemítání 
 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 
 

zdá se, že listopadové pochmurno vede vaše kazatele na podobná místa. Minulý 
týden Vašek psal o tom, jak byli s Vaškem ml. na Ďáblickém hřbitově a já bych se s 
vámi ráda sdílela s tím, k jakým úvahám mne a mého Radka vedla návštěva dvou 
vesnických židovských hřbitovů. 



Na návštěvu toho prvního jsme se chystali už asi dva roky. Jenže znáte to, je to sice 
jen kousek od rodného městečka, ale vyšetřit si pár hodin času není úplně snadné. 
Před pár dny to klaplo a při podrobnějším zkoumání mapy jsem na ní ke svému 
úžasu objevila ještě další vyznačený židovský hřbitov asi jen dva kilometry od 
prvního. Jak je možné, že kraj, který jsem měla za prozkoumaný a známý, skrývá 
jen pár metrů od silnice, kudy jsem jela snad tisíckrát, takováto překvapení? Ale 
není to s námi samotnými vlastně podobné? Myslíme si, že se známe a pak 
zničehonic překvapíme sami sebe nějakou reakcí, pocitem, myšlenkou… A obvykle 
se nejedná o zrovna příjemná překvapení. Šalamoun ve své modlitbě v novém 
chrámu říká Hospodinu velmi trefně: „odpusť, odplať každému podle všech jeho 
cest, neboť znáš jeho srdce – vždyť ty sám jediný znáš přece srdce lidských synů…” 
(2 Par 6,30). A to je naše naděje: že Bůh je ochotný odpouštět nám ne protože nás 
zná, ale navzdory tomu, že nás jediný dobře zná. 
 

A když jsme pak četli jména na většinou povalených náhrobních kamenech, nedalo 
nám to neuvažovat o osudech sousedů našich předků, z nichž někteří měli to 
„štěstí” zemřít ještě před hrůzami nacismu, ale jejichž potomci byli většinou 
vyvražděni v nelidských podmínkách různých koncentračních táborů. A tak jsme 
přemýšleli, jestli stopa jejich a také našich životů vlastně něco znamená nebo jestli 
bylo a je jedno, zda oni žili a my žijeme teď a za pár let zmizí i jen vzpomínka na 
naše pobývání na tomto světě… Ještě ten den mi přišla odpověď z pera francouzské 
katolické myslitelky Madeleine Delbrêl, která zasvětila svůj život sdílení se s 
rodinami chudých dělníků na pařížském předměstí, kteří často sympatizovali s 
komunismem: „Kdybychom mohli prozkoumat svět a vidět, jak se dnešní den 
ustavoval a vznikal v hlubinách staletí, možná by nám došlo, jak důležitý je jeden 

každý lidský den. A 
kdybychom měli trochu 
víry, chtělo by se nám 
pokleknout před naším 
křesťanským dnem, který 
je kouskem Božího 
království, epizodou, v níž 
je vše připraveno, ale čeká 
na nás, aby se mohla 
odehrát.” Bylo to pro mě 
znovu ujištění o tom, že i 
když si připadáme a 
vlastně jsme nicotní, v 
Božích očích máme 
hodnotu, jejíž nesmírnou 
velikost ukázal Kristus 

svou ochotou za nás zemřít. Díky, Bože! 
 

Požehnanou sobotu, požehnaný týden i naše každodenní unikátní tady a teď přeje 
a srdečně zdraví 
 

Soňa Sílová, vaše kazatelka 



LISTOPAD  

je měsíc, lidmi vesměs charakterizovaný jako smutný, pochmurný, nostalgický… No, 
není divu, už na jeho začátku - hned druhý den - je Památka zesnulých.  

Myslím, že většina z nás vzpomíná na drahé zesnulé nejen v tento listopadový den, ale 
po celý rok…, jak léta běží… … … 

Avšak v přírodě je LISTOPAD spolu s měsícem říjnem a koncem září nádherné období 
plné barev konce léta, začátku a pokračování podzimu až do úplného vyčerpání zásob 
odstínů na paletě barev úžasného malíře-přírody. Pak teprve nastává období zimy. 
Období klidu v přírodě. Zimní čas, přikrytý bílou peřinou zvanou sníh. 

Zamysleme se při čtení těchto řádků nad tím, jak ten čas našeho života letí… Nejen 
proto, že se pravidelně střídají klimatická období v přírodě - jaro, léto, podzim, zima -
nám ten čas, myslím si, ubíhá mnohem rychleji než bychom si přáli. A ty světlé a 
nejsvětlejší až nejkrásnější okamžiky našeho žití nelze ani zastavit, ani pozastavit, a co 
je nejhorší - ony se už nikdy, žel, nevrátí, ani se nemohou opakovat! 

My adventisté, v Boha věřící lidé, máme - oproti v Boha nevěřícím lidem - výhodu 
v tom, že se umíme ze života radovat, že nacházíme sílu jak se vyrovnávat s těžkostmi, 
problémy a překážkami našeho života, tak i povzbuzovat druhé, že věříme ve všechna 
Boží zaslíbení, a proto umíme žít s nadějí na věčný život na Nové Zemi. Ale neměli 
bychom zapomínat, že k naší radosti ze smysluplného života, který je založen na naší 
víře v Boha, patří   ú s m ě v . 

                                                         xxx   Požehnanou sobotu všem přeje Slávka Veselá   xxx 
 

Oznámení o zrušení adventního koncertu 
 

na základě rozhodnutí na čtvrtečním mimořádném jednání výboru sboru vám 
chceme oznámit, že kvůli pandemické situaci a očekávanému nepříznivému vývoji 
rušíme vánoční koncert, který měl proběhnout v našem sboru 18. prosince. Rádi 
bychom hledali náhradní řešení prostřednictvím online prostoru a budeme vděční 
za vaše modlitby a za jakoukoli inspiraci. Velmi si vážíme služby našeho 
smíchovského pěveckého sboru, zpěváků, dirigentů, hudebníků i techniků a těšíme 
se, že přijdou brzy nové příležitosti, kdy budeme moci prožít požehnání 
prostřednictvím sborových písní jak při bohoslužbách, tak i při koncertech a 
dalších programech. Pán Bůh vás všechny opatruj a dávej vám pokojné srdce a 
radost z Boží lásky. 

Za výbor sboru vaši kazatelé Soňa Sílová a Vašek Vondrášek 
 

Naši milí Smíchovští,  
 

určitě se vám dostal pod ruku dotazník z GK, který monitoruje názory a postoje nás 
Adventistů smíchovského sboru (a několika dalších vybraných sborů naší unie i na 
celém světě) ve 21.století. Rádi bychom se připojili k prosbě našeho prvního staršího, 
br. Milana Müllera, abyste využili tuto mocnost dát najevo své postoje a přesvědčení 
víry. Sami jsme zvědaví, k jakým výsledkům se dobereme. Byť je naše církev naším 



milovaným duchovním domovem už desítky let, v dotazníku byly otázky, na které jsme 
oba – poctivě přiznáno - nebyly schopni s čistým svědomím odpovědět „na první 

dobrou“. Už delší dobu přemýšlíme s mou milou kolegyní s.Soňou o tom, že bychom 

rádi mnohá z těchto témat otevřeli v bezpečném prostředí našeho sboru ke společné 
diskuzi, ke společnému studiu, ke společnému hledání… Budeme proto se Soňou a 
s vedením našeho sboru vděční, když mi na moji mailovou adresu vv@quick.cz pošlete 
své případné návrhy, která témata byste uvítali společně otevřít. Budou to témata, ve 
který možná nemáte jasno – nebo postrádáte biblický základ – nebo máte pocit, že už 
je to dneska v církvi „tak nějak jinak“ než když jste byli vyučováni „přítomné pravdě“ ve 
vašem mládí. 
 

Vaše maily s vašimi postřehy budeme vnímat jako důvěrné a budou pro nás k inspiraci, 
jaká témata spolu v budoucnu otevřeme. 
 

Velmi děkujeme za všechny vaše reakce, které budeme vnímat jako projev vaší aktivní 
spolupráce na tom, aby náš sbor nebyl zatvrdlým pomníkem „starých dobrých 
adventních časů“, ale abychom společně tvořili společenství víry, které je na společné 
dobrodružné cestě, která má odvahu dále hledat a ptát se. Jak říká klasik: „Co se 
nechvěje, není pevné“ – tak se ozvěte… Kéž nám na této cestě dává Pán odvahu, 
radost z poznání a tolik potřebnou moudrost z Ducha… 
  

Za vedení našeho sboru vaši kazatelé Soňa Sílová a Vašek Vondrášek 
 

 

K A Z A T E L N A 
 

CO KDYŽ HŘEŠÍ BOŽÍ LID? 

Kázání ze soboty 20.11.2021 – br. Jiří Beneš 

3 Moj 4,1-30; Lk 17,11-19; Am 5,20-25  

Třetí kniha Mojžíšova se v masoretském textu Pentateuchu jmenuje vajjiqra. V 
překladu „a zavolal Hospodin“ jde o uvozovací větu. Podobných vět je ve Třetí knize 
Mojžíšově 37. Třetí knihu Mojžíšovu tedy tvoří sbírka 37 Hospodinových výroků 
adresovaných Mojžíšovi.  

Druhý Hospodinův výrok začíná v 3 Moj 4,1 a končí v 5,13. Pisatel nás upozorňuje, 
že „Hospodin promluvil k Mojžíšovi“. To je zcela mimořádná událost, když Bůh 
promluví. Člověk, k němuž Bůh mluví, se nazývá prorok. A Mojžíš je prorok. Prorok 
však není konečný adresát Božích slov. Bůh k němu mluví, aby Hospodinova slova 
poslal dál. Bůh chce, aby jeho slova byla slyšet, aby jeho slova byla říkána. A 
označuje ty, k nimž mají jeho slova dolehnout, jimž jsou určena. Nařizuje tedy 
Mojžíšovi, co a komu má říkat: „mluv k synům Izraele a řekni jim!“.  

Všimněte si, že Mojžíš (a není Bohu bližšího člověka) nemůže říkat, co chce. 
Božímu lidu není možné říkat cokoli. Bůh mu nadiktuje, co má „synům Izraele“ 
říkat, s čím má Boží lid konfrontovat. Mojžíš má tedy Hospodinova slova „synům 
Izraele“ v podstatě jen zopakovat. „Synové“ označují novou generaci Božího lidu. A 
„Izrael“ je jméno, které dal Bůh člověku (Jákobovi), jehož se předtím dotýkal a tím 
změnil jeho totožnost (1 Moj 32). „Synové Izraele“ jsou tedy potomci otce, jehož 

mailto:vv@quick.cz


Bůh proměnil. Hospodinova slova, to nejcennější, co ve Starém zákoně máme, 
nejsou tedy určena komukoli. Bůh mluví ke společenství těch, které si připravil. 
Jsme to my? Máme právo Hospodinovým slovům naslouchat? A sneseme, že je to 
Bůh, kdo určuje, co je třeba říkat, co je třeba aby nová generace Božího lidu slyšela? 
Nevím. Přesto si dovolím vás tomu, co Hospodin říká, vystavit.  

Ve svém druhém výroku Bůh mluví o duši a o hříchu: „duše neúmyslně hřeší“ (4,2). 
Bůh tedy bude řešit problém „duše“, jímž je „hřích“ (4,27; 5,1-2.4.17.20). Hříchem je 
zde nežádoucí jednání vzhledem k jakémukoli Hospodinovu „přikázání“. To Bůh 
připomíná opakovaně (4,2.13.22.27). Pokud jde o „přikázání“, pak toto slovo máme 
spojeno s Desaterem. Ale v Bibli označuje výraz „přikázání“ všechno, co Bůh řekl. 
Bůh zde „hřích“ definuje jako jednání, které nemá být. Dělat něco, co se dělat nesmí. 
Dělat to, co Bůh nedovolil. Nejednat podle Hospodinových instrukcí. Nežít v 
souladu s Bohem. To je hřích. A z toho mrazí, protože v tomto stavu jsme 
permanentně. Možná je to ale záměr Hospodinových slov. Zde jde totiž o 
neúmyslný „hřích“.  

Kdo se takto může prohřešit? „Pomazaný kněz“, tj. mesiáš. Celá pospolitost. Její 
předák. Kdokoli z lidu. Co s tím? Řešení dává Bůh. Je zde čtyřikrát a je stále stejné. 
Nejprve „hřích“ musí vyjít najevo (4,14.23.28). Jak to nastane, není uvedeno zcela 
zřetelně. Zveřejnění hříchu je totiž v hebrejštině popisováno trpným rodem. Ten 
naznačuje, že hřích bude někým odhalen. Může to být samotný hříšník, nebo někdo 
z jeho okolí, ale nejspíše je to nepřímá výpověď o skrytém jednání Hospodinově. 
Už proto, že hřích je opakovaně definován jako nepřípustné jednání „proti 
některému příkazu Hospodinovu“ (4,2.13.22.27), tzn., že se to Boha týká a on jediný 
to vždy ví. Takže věta „když vyjde najevo hřích“ (dosl. „je známý hřích“; 3 Moj 4,14) 
nebo „je-li mu oznámeno, že se dopustil hříchu“ (3 Moj 4,23.28) znamená, že Bůh 
hřích obnaží.  

Bůh předpokládá, že jeho posluchačům bude vadit, že jednají neřádně. Proto jim 
popíše jejich reakci. Nenařizuje jim to. Přistižený hříšník bude chtít jednat podle 
toho, co Bůh říká. Už pouhé rozhodnutí to udělat má uzdravující efekt, jak dokládá 
příběh o uzdravení malomocných: „a když tam šli, byli očištěni“ (Lk 17,14). To 
znamená vrátit se do stavu, ze kterého vypadal, uvést svůj život do souladu s 
Hospodinovými slovy. Tím se přiblíží Bohu. Pak Boha obdaruje tím nejlepším podle 
toho, jak to Bůh stanoví (3 Moj 4,3). Oběť dovede „před Hospodina“ (dvakrát v 4,4) 
a učiní to „pro Hospodina“. „Vloží ruku na hlavu býčka“ a vyjádří tím, že „býček“ 
umře za něj. Dává najevo sounáležitost s obětí – přijímá, že za jeho selhání platí 
někdo nevinný. Pak „býčka“ sám zbaví života a Bohu na očích vykoná všechny 
obřady, o nichž Bůh mluví. To znamená, že se musí pokořit a podřídit všemu, co 
Bůh říká. Musí dát veřejně najevo dvě věci, že (a) selhal; (b) má vůli to uvést do 
pořádku. 

 „krev“ u oltáře, ale trochou poznamená rohy oltáře a trochu stříkne „před 
Hospodinem“ na doslova „oponu Posvěcujícího“. Aktivní participium „Posvěcující“ 
označuje postavu, zde Boha disponujícího svatostí, na jehož pomyslném oděvu 
nyní lpí „krev“ oběti. Bůh se tedy jakoby nechává do celého procesu namočit, 
nechává se potřísnit a znečistit – kněz jej podle Hospodinovy instrukce do toho 
namočil.  



Pak Bůh opakovaně dodává, že „kněz vykoná smírčí obřady a bude jim odpuštěno“ 
(4,20.26.31.35; 5,10.13). Na „hřích“ člověk sám nestačí. Potřebuje pomoc a tu mu v 
postavě kněze posílá Bůh. Vykonat „smírčí obřady“ znamená jednat přesně podle 
instrukcí Hospodinových. Kněz zde působí jako prostředník, průvodce zbloudilých, 
který hříšníkovi pomůže vystoupit a vrátit se zpět do stavu, kdy nebude dělat to, co 
dělat nemá. Tento návrat k Bohu s asistencí kněze léčí duši od hříchu. Jednáním 
podle Hospodinových instrukcí kněz doslova přikryje (hřích) a proviněného tak 
uvede zpět do souladu s Bohem. To, co se děje, je akceptováno Hospodinem (v 
tomto smyslu viz Mt 16,19. 18,18), který do toho nakonec také vstoupí. Jeho 
jednání je znovu popisováno trpným rodem jako skryté: „bude mu odpuštěno“. Bůh 
do dění vstoupil na počátku obnažením hříchu a na konci jeho odpuštěním.  

Co když se ovšem např. provinilá pospolitost dopustí úmyslného „hříchu“? Co když 
se společnost uctívající Hospodina rozhodne dělat to, co se podle Hospodinových 
přikázání dělat nesmí? V 4,13 Bůh mluví o překročení „jednoho z přikázání 
Hospodinových“. Co když vyjde najevo, že tato pospolitost takových „přikázání 
Hospodinových“ ignorovala více? Nebo se dokonce programově rozhodla jít proti 
tomu, co Bůh říká, či to záměrně ignorovat jako dnes již neplatné a zrušené, tedy 
jen ceremoniální? Pokud by vás napadlo, že se to týká našeho společenství 
navzdory tomu, že se všemožně ujišťujeme o své výjimečnosti, pak v tomto 
Hospodinově výroku můžeme slyšet zaslíbení. Máme možnost uznat své provinění; 
pojmenovat svůj stav; připustit, že je špatně ignorovat či zpochybňovat jakékoli 
Hospodinovo přikázání (a je jich 613); vyznat to na sebe Bohu; vzít vážně to, co 
Bůh říká; požádat o odpuštění a doufat, že se Hospodin smiluje. Vždyť tím, co nám 
Bůh říká, nás nezatěžuje, ale pomáhá nám upravovat naše chování, když se začne 
neúmyslně rozcházet s tím, co od nás Bůh očekává. A pomáhá nám vracet se do 
jeho blízkosti, do jediného místa na světě, kde je bezpečí.  

Shrňme si to: když vypadneme z role, do které nás Bůh postavil, pak nám to Bůh 
dává vědět – obnažuje náš hřích. A očekává, že se budeme chtít do své role vrátit, 
tzn., hrát pouze podle režisérova scénáře. Při tom se očekává, že si své selhání 
uvědomíme, že pochopíme, jak jsme mu to zkazili. V takových chvílích chce člověk 
něco přinést na svou  omluvu. Režisér s tím počítá a očekává, že mu dáme jenom to 
nejlepší, co máme. A že náš další nácvik už bude „před ním a pro něj“ jen podle 
toho, co režisér říká. Režisér totiž náš problém dobře zná, sám se do toho namočil s 
námi a chce nás přijmout zpět. Stanoví proto jak postup návratu do role, tak nás 
obklopuje pomocníky, kteří nám náš návrat pomáhají usnadnit. Horší situace 
ovšem je, když z role vypadne celý ansámbl. To znamená, když dělají to, co režisér 
nechce, aby dělali. Ale i to má řešení, když si ansámbl uvědomí své selhání a má 
vůli vrátit se ke scénáři a k režisérově vedení, protože režisér předem deklaruje 
vůli odpustit. Ale za vypadnutí z role budeme muset zaplatit.  

Amen 

 



Největší pozornost je věnována „krvi“. Po vykrvácení „býčka“ nevyleje všechnu  

Drazí spoluvěřící:  
Mezi zasedáními Generální konference každých pět let celosvětová církev vyplňuje 
dotazník, aby vedení církve lépe porozumělo, čemu její členové věří a co praktikují. 
Otázky se týkají náboženských a duchovních postojů či chování, rodinného života, 
zapojení do komunity, a kromě jiného i adventního zdravotního poselství.  
 

Tento dotazník nám pomůže:  

 pochopit, čemu naši členové věří a co praktikují  

 a je velmi důležitý ve strategickém plánování našeho úsilí v oblasti evangelizace, 
učednictví a pečování o členy na úrovni místních sborů, sdružení, unií, divizí i 
celého světa.  

 Data z tohoto dotazníku budou velmi užitečná při posuzování potřeb členů 
církve a jak je může církev nejlépe naplnit.  

 

Následuje dotazník pro rok 2021. I když možná většině bude vyplnění dotazníku trvat 30 
minut, může se stát, že to bude trvat až hodinu. Vaší pomoci při vyplňování dotazníku si 
hluboce ceníme. Dotazník je zcela dobrovolný a anonymní.  
 

Prosím neuvádějte na formulář své jméno.  
 

Analýza dat se zaměří na celkové odpovědi, ne jednotlivce. Analýza bude provedena v 
každé divizi s celkovým vyhodnocením dat provedeným výzkumnými pracovníky na 
Andrewsově univerzitě.  
 

Děkujeme za Vaši pomoc!  
 

Kéž Bůh požehná Vaši službu a misii v Úplném zapojení členů, zatímco se přibližujeme 
brzkému Kristovu příchodu. 



 



 



 



 



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 

 

 
 
 
 
 

 

 

 



Kreslené příběhy Starého zákona 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Pokračování příště 
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