
J
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ročník 21/číslo 1088 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Jan Kubík 
Téma úkolu: „Pamatuj a nezapomínej“ 

 společná píseň č. 273 „Chci, Bože, vzdát Ti chválu“ 
 modlitba 
 studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
 sbírka pro potřeby misie 
 společná píseň č. 204 „Neboj se a věř" 
 modlitba 

 

10,3o – 10,45 hodin  

Přestávka 

10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Jaroslav Bartoš 
 

 Společná píseň č. 1 „Vzdávej čest Tvůrci" (v sedě)  
 Sborová oznámení  
 Společná píseň č. 149 „Ztiš srdce mé " 
 Modlitba  

 

 Sbírka pro potřeby sboru 
 Příběh pro děti – Josef Dvořák  
 Píseň – „Adoramus Te“ - Smíchovský pěvecký sbor  
 Čtení textu Bible – Jan 1,1-9 – Jana Bezděkovská 
 Tichá modlitba   

 Kázání – Josef Dvořák 
Téma: „To světlo ve tmě svítí“ 

 Chvíle ke ztišení – hudební přednes – Jan Kubík 
 Společná píseň č. 49 „Ty lásko vzácná“ 
 Modlitba – Josef Dvořák 
 Společná píseň č. 280 „Králi věčný, žehnej nám“ 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

   4. prosinec 2021 



Oznámení 
 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

-Dnes, 4. 12., kázáním bude sloužit bratr Josef Dvořák. 
 

-Příští sobotu, 11. 12., slovem z Písma bude sloužit bratr Miloslav Žalud. 
 

-Tuto 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) 
 

- Dnes, 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 
 

-Ve čtvrtek, 9. 12., se uskuteční jednání Výboru sboru od 1830 hod. 
Forma a místo sektání bude upřesněno 

 

-Z důvodu covidové situace v ČR se ruší dnešní koncert Džembandu v Bethany 
 

-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 prosinci 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 5.– 11.12. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Drbohlav Martin (5.12.); Sórad Ondrej (7.12.);  
Boháčová Jitka (10.12.); Stejskalová Jana (10.12.) 

 

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 
 

Sobotní škola funguje i v rámci mládežnické třídy (tzv. M-třída). Studujeme pravidelně 
Markovo evangelium a to od 9:30 v pastorační místnosti kazatele. V případě (dopředu 
avizovaného) zájmu lze zajistit i připojení online. Bližší informace u Jana 
Bezděkovského (jan.bezdekovsky@seznam.cz ). 
 

V příštím týdnu (5.12.-11.12.2021) se podíváme na způsob, jakým se poselství (nebo 
jedinečné výrazy a koncepty) knihy Deuteronomium odrážejí na jiných místech Starého 
zákona. 
 

Texty:2Kr 22; Neh 9,6; Jr 7,1–7; Ž 148,4; Jr 29,13; Mi 6,1–8; Da 9,1–19 
 

Téma: Pravda pro dnešek v Deuteronomiu (13 lekcí) 
Lekce 11: Ozvěny knihy Deuteronomium ve Starém zákoně 

 2Kr 22,8–11: Nález „Knihy zákona“ v době Jóšijáše (neděle) 

 1Kr 8,27; Neh 9,6; Ž 148,4: Bůh, kterému patří „nebesa nebes“ 

(pondělí) 

 Jr 4,4; 7,5–7; 29,11–13: Ozvěny v knize proroka Jeremjáše 

(úterý) 

 Mi 6,1–8: Boží očekávání od jeho lidu podle Micheáše (středa) 

 Da 9,1–19: Danielova vzpomínka na „Mojžíšův zákon“ (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. 

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


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

Za VS J. Bartoš 
 

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  
 
Milé sestry a bratři starší/vedoucí sborů a kazatelé,  
vláda 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). 

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 – 74. kapitola 

SEDM Z DESETI 

Tento týden jsem slyšel v nějakém podcastu, že sedm řidičů z deseti se nechá 
vyprovokovat k nebezpečné jízdě, která ohrozí své okolí, a k vulgárním hlasitým 
výrazům na adresu silničního agresora, který je nějak poškodil, urazil či ohrozil… 

A jak je to s námi, kristovci, v dnešní době, která je tak plná pandemického strachu, 
napětí, vulgarit, slovní i jiné střelby od jednoho na druhého? Jako by ta havlovská 
„blbá nálada“ šla všude kolem nás do ještě větších otáček, a díky tomu se některá 
letitá přátelství a sbory dělí, rozhádávají se a nastalé napětí by se mnohdy dalo 
mezi námi krájet. 

Do této atmosféry zní blahoslavenství našeho Mistra: „Šťastní jsou ti, kteří působí 
pokoj, vždyť k těm se Bůh bude hlásit jako ke svým dětem“ (Mt 5,9). Určitě i vy jste 



slyšeli mnohokrát kázání na toto téma, zúčastnili jsme se mnoha diskuzí na toto 
téma – ale nyní je čas to společně znovu prožít. 

Věřit v budující sílu „šíření pokoje“ je jako věřit a nepodceňovat sílu semene, které 
později vyroste – a proto nevzdávat rozsévání semínek pokoje. Abych rozséval 
pokoj kolem sebe, musím jej mít nejdříve ve vlastním srdci, proto si zvlášť v této 
době hlídám svá osobní setkávání s Králem pokoje, abych se v Jeho blízkosti 
zklidnil, upokojil, srovnal si směr. Byl to právě On, kdo řekl: Pokoj vám 
zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce 
vaše nechvěje a neděsí! (J 14,27). S mnohými z vás sdílím své mnohé otázky, které 
mám kolem této doby; mnohému nerozumím a chování mnohých je mi velmi líto – 
zvlášť když ubližuje a poškozuje své okolí. Na vlastní kůži si uvědomuji, jak je lehké 
a přirozené být „sedmým z deseti“. Ale „tři“ zbývají – ti tři, kteří se nenechají unést 
okolnostmi, protože se drží Mistra. „Tři“ je v Bibli číslo Boží, tak kéž by mezi námi 
bylo toho „Božího“ v této nelehké době co nejvíce… Vždyť právě „ti, kdo rozsévají 
pokoj“, budou nazváni „syny Božími!“. 

S přáním pokoje váš kazatel Vašek Vondrášek 
 

AKTUÁLNÍ REŽIM SCHŮZEK KP PENGUINS V DOBĚ ZHORŠENÉ SITUACE 
PANDEMIE COVID 

Z důvodu aktuálně se horšící situace kolem pandemie COVID jsme se (i po předchozí 
konzultaci s rodiči dětí) rozhodli minimálně do konce letošního roku pozastavit 
organizaci pravidelných úterních schůzek družiny Kolibříků (mladší děti). Schůzky 
družiny Penguins Seniors (starší děti), které probíhají jednou za 14 dní, se zatím neruší. 
O případné změně Vás budeme včas informovat. Sledujte proto náš oddílový 
web: https://www.kp-penguins.cz, případně naši facebookovou stránku:               -       
https://www.facebook.com/038.penguins.  

Za vedení oddílu Penguins Honza Bezděkovský  

Spojení srdcí – střípky z monitorovací cesty po Bangladéši 

Sklonil jsem se k žebračce ležící na ulici a do ruky jí vložil 
pár taka. Ve snaze potěšit, jsem ji pohladil po černých 
vlasech a vyhublé tváři. Rozzářily se jí oči, usmála se, a 
pohladila mě nazpátek. Došlo ke spojení. Spojení srdcí. I 
taková byla letošní monitorovací cesta. 

Trvalo to dlouhých 19 měsíců, než jsem se 17. 10. 2021 
mohl opět vydat do Bangladéše, tentokráte s kolegyní 
Eliškou z Adry. Během tří týdnů jsme navštívili 8 

internátních, 7 vesnických a 3 městské školy ve všech oblastech Bangladéše, a také 
slum Čalantika v hlavním městě Dháce. 

Nejvíce jsme se těšili na setkání s dětmi a rodinami, jimž jste během uzavírky škol (17. 
března 2020 – 12. září 2021) a pandemie covid-19 pomáhali potravinovými balíčky a 
penězi na jídlo. Zajímalo nás, jak vše prožívaly. 

 



Vděčnost rodičů za potravinovou pomoc během covidu-19 
Rodiče dětí s námi během osobních setkání sdíleli, jak 
těžké to bylo, když až 6 měsíců nemohli otcové rodin do 
práce. Mnozí lidé si brali půjčky, jedli jen jednou denně, 
nebo „prostě“ neměli co jíst. Vyjádření „v domě nebylo 
nic k jídlu“ si u nás asi nedokážeme představit. Jedna 
maminka se pravidelně postila a své jídlo dávala svým 
dvěma synům. Když mluvila, pocítili jsme něco z té 
zvláštní sebeobětavé lásky, která nikdy neselhává. 

Mnozí rodiče nám řekli, že bez Vaší podpory penězi a 
potravinovými balíčky by jejich děti trpěly hladem. Maminky měly slzy v očích a 
vděčnost přicházeli vyjádřit obyvatelé celých vesnic. Předáváme Vám ji s díky za Vaši 
lásku a solidaritu. 

Radostná setkání s dětmi, salto vzad i krteček 
Děti nás na školách přivítaly kulturním programem a kytičkou, dle velikosti školy i 
několika tanečními vystoupeními. Každá škola dostala od nás jako dárek pytel či dva 
sportovních potřeb, a každé dítě jablíčko nebo pomeranč, jako pamlsek. Večery jsme 
mívali improvizované „talk show“ i promítání několika dílů krtečka. 

Objevili jsme, že tím nejlepším prostředkem bořícím jazykové bariéry, je sport. S dětmi 
jsme hráli házenou (připomínající rugby :)), volejbal, anebo dováděli v rybníku. Mnohé 
z nich jsou pohybově velmi nadané. Nejvíce asi kluci ze školy GAPS, kteří v rybníku u 
školy skákali z bambusového kůlu, s odrazem z jedné nohy salto vzad. 

A měli byste vidět, jakým životem hýřilo dětské 
hřiště u vesnické školy Koligram, které jste 
financovali. To až člověku tečou slzy po tváři, když 
vidí, kolik radosti těm malým „capartům“ přineslo 
naše společné úsilí. 

Děti měly velkou radost, že mohou být opět ve 
škole. Během pandemie je na vesnicích 
navštěvovali učitelé v domácnostech. V omezené 
míře tak výuka probíhala i v době uzavírky škol. Pro 
některé z dětí je ovšem rok a půl mimo školu velkou ztrátou, a tak zřejmě budou muset 
opakovat ročník. Odhodlání jim nicméně nechybí. 

Lidé, bez kterých by to v Bangladéši nešlo 
Máte-li na cestách v Bangladéši ujet 1 500– 2 000 km, potřebujete skvělého řidiče. Byl 
jím muslim Jahid, otec dvou dětí. Bezpečně nás zavezl všude, kam jsme potřebovali, a 
znalostí cest nám ušetřil spoustu času v kolonách.  

Kolegové z partnerské organizace BCSS – Appolo, Milton, Shohag a, byli našimi 
průvodci, společníky a překladateli na cestách. Koordinátoři pomoci Biren, Mrinal, 
Richard a Timon,  zase nezbytnými spojenci s učiteli na školách. Další přátelé nám 
pomohli zajistit jídlo, SIM karty, povolení ke vstupu do nebezpečné oblasti a další věci. 
Moc jim za všechnu pomoc děkujeme! 



Na jihovýchodě Bangladéše nás na internátní školu HTSS doprovázeli policisté a vojáci. 
Je to proto, že oblast není příliš bezpečná a bez speciální povolenky a zmíněné eskorty 
se na místo nedostanete. Eliška se právě v této oblasti stala hvězdou volejbalových 
zápasů. Natáčela ji škola, policisté i vojsko! :) 

Setkání s učiteli a další výzvy programu BanglaKids 
Během setkání s učiteli jsme reflektovali všechna naše rozhodnutí během covidu-19, 
sdíleli příběhy rodin a povzbuzovali se navzájem. Řada internátních škol má nové, 
odhodlané vedení. Nastává generační výměna a všude je vidět snaha se s výzvami 
života poprat. 

Tou palčivou a aktuální jsou nedostatečné rozpočty na jídlo dětí, zejména na 
internátních školách. Ve snaze zlepšit kvalitu stravy dětí a naplnit jejich základní 
potřeby, budeme muset od 1. 1. 2022 navýšit dárcovské částky. O všem Vás budeme 
informovat. 

Donobad (bengálsky) = Děkujeme (česky) 
Děkujeme Vám za Vaši vytrvalou pomoc bangladéšským dětem z chudých rodin. 
Dáváte jim šanci na lepší život a budoucnost. Bez Vás by možná skončily na ulici, jako ta 
vděčná žebračka z úvodu článku, na kterou nikdy nezapomenu. Spojení srdcí stále 
funguje! 

Kamil Kreutziger vedoucí BanglaKids 

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 



K A Z A T E L N A 
 

 

CO LÉČÍ NAŠÍ DUŠI?“ 
Praha Smíchov 27.11.2021 (Jiří Beneš) 

 

3 Moj 5,1-13 (Iz 55,8-11).  
 

Oddíl, kterým se budeme zabývat, je poslední část druhého výroku Hospodinova. 
Takových Hospodinových výroků je ve Třetí knize Mojžíšově 37. Však se také Třetí 
kniha Mojžíšova jmenuje hebrejsky vajjiqra „A zavolal Hospodin“. Je to kniha o 
volání Hospodinově, o tom, jak Bůh vychází svému lidu vstříc a mluví. Ve Třetí 
knize Mojžíšově se tedy učíme Pánu Bohu naslouchat, věnovat mu pozornost, brát 
vážně to, co nám říká a uvádět svůj život s jeho řečí do souladu. Ve Třetí knize 
Mojžíšově  máme to nejdůležitější – Hospodinovy výroky – co Bible obsahuje 
 

Druhý výrok začíná v 3 Moj 4,1 a Bůh v něm mluví o tom, co je hřích a jak bude 
jednat každý z Božího lidu, kdo si svůj hřích uvědomí, koho hřích tíží. Hřích je dělat 
to, co Hospodin dělat nedovolil. Hřích je přestupovat Hospodinovy příkazy. Hřích 
je jednat v rozporu s tím, co Bůh říká. To může postihnout jednotlivce i celé 
společenství. Ale hlavně to postihuje duši člověka. Hřích souvisí s duší (4,2.27) 
 

A v našem oddíle Bůh znovu o „duši“ mluví (5,1-2.4.17.20). Že je řeč o „duši“, na to 
nás z dostupných českých překladů upozorňuje jen ČSP a jen v poznámce. Ale my 
z toho budeme vycházet. „Duše“ tedy může hřešit a tím se dostat do situace, kterou 
neumí zvládnout a do které musí vstoupit Bůh. 
 

To, že „duše hřeší“ však „duše“ neví. My zřejmě o svém hříchu nevíme. To nám musí 
říci Bůh. Ten zde za hřích označuje naslouchání kletbě. To jsou patrně nějaké 
náboženské zaklínací či zaříkací formule týkající se uctívání jiných Bohů. Takovým 
slovům člověk („duše“) naslouchat nesmí. Určitá slova do sebe pouštět nesmíme – 
jsou pro nás nebezpečná. Je třeba na ně upozornit, aby se jim třeba i ostatní mohli 
vyhnout. Je třeba taková slova oznámit, zveřejnit. Kletbu je třeba udat. 
 

Tutlat je, nechat si to pro sebe a dělat, jakoby se nic nestalo nazývá Bůh vinou. A 
oznamuje nám, co všechno ještě za vinu považuje. Vedle neoznámení zaslechnuté 
kletby (5,1) je to dotyk toho, co Bůh považuje za nečisté (5,2-3). A pak i nerozvážné 
pronesení přísahy (5,4). Dotek a slova – jak zaslechnutá tak pronesená. Ten, kdo 
uctívá Hospodina si musí dávat pozor na to, co do něj ušima vchází a co ze svých 
úst vypouští. V Hospodinových očích jsou některá zaslechnutá i z úst vypuštěná 
slova vina, třebaže my bychom je za vinu asi nepovažovali a mávli bychom nad tím 
rukou jako nad prkotinou. Hospodinův výrok nás tak učí, jak rozdílná jsou naše 
hlediska a jak vůbec nezáleží na tom, jak situaci a dění vyhodnocujeme my. Možná 
je to test naší pokory: připustit, že věci mohou být jinak, než se nám jeví. A 
připustit, že to, co se nám jeví jako nepodstatné, může být velmi důležité. Jinými 
slovy: Hospodinův výroku nás učí brát zřetel na to, co o našem stavu soudí Bůh. 
Starat se o to, co k našemu chování říká Bůh. Jak se naše jednání jeví Bohu. Tedy 
stát o Hospodinův názor. Zde nám ho Bůh říká, ale v běžném všedním životě se 
Pána Boha na jeho názor musíme ptát. 
 



Bůh ve svém výroku předpokládá, že jej jeho posluchači vezmou vážně a bude jim 
jejich vina vadit. Nyní bychom mohli být jeho posluchači my, pokud se nás jeho 
slova dotýkají, pokud to cítíme jako vinu, pokud nám naše vina vadí a pokud s tím 
chceme něco dělat. Bůh tuto očekávanou reakci jen popíše. Nic nenařizuje (v 
hebrejštině není konjunktiv, který by bylo lze překládat částicí „ať“). Ví, že 
přistižený viník bude chtít jednat podle toho, co Bůh říká. Že se bude chtít vrátit do 
stavu, ze kterého vypadal, uvést svůj život do souladu s Hospodinovými slovy.  
 

Bůh také předpokládá, že jeho posluchači vnímají svou „duši“ a registrují, když 
hřeší, když slyší kletbu (5,1), když se dotkne lidské nečistoty (5,3) a když přísahá 
(5,4). Například žalmista o své „duši“ ví, že se trpce rmoutí a úzkostně sténá (Ž 
42,6.12; 43,5). Dnes je to jinak. Když se chceme něco dozvědět o své „duši“, 
najmeme si experta, navštívíme psychologa, psychiatra či psychoterapeuta, 
protože svou „duši“ již nevnímáme – již o ní nic nevíme a předpokládáme, že naší 
„duši“ lépe rozumí cizí člověk. Jak je to možné, že jsme navzdory velkým 
vědomostem a velkému poznání mnohem méně citliví na to, co se děje v našem 
nitru, než byl tehdejší posluchač Hospodinova výroku? Nejsme na tom ve 
skutečnosti hůře, než byl on? 
 

Hospodin ovšem terapii „duše“ popisuje jinak. Když si Bohem oslovený a Bohu 
věřící člověk uvědomí, že jeho „duše“ zhřešila, slyšela kletbu, dotkla se lidské 
nečistoty a cítí-li to jako svou vinu (5,4-5), tak spontánně činí čtyři kroky:  
a) řekne to na sebe, zveřejní to, vyzná to jako hřích (5,5);  
b) zaplatí za to „pokutu“, jejíž výši ovšem neurčuje sám – to určuje Bůh (5,6-7). 

Hřešit je drahé. Vina něco stojí. Nelze ji bagatelizovat;  
c) nechá si pomoci jiným člověkem, aby se mohl vrátit zpět tam, odkud vypadnul 

(5,6nn). V Hospodinově výroku je to kněz. Návrat k Bohu s asistencí kněze 
totiž léčí duši od hříchu, neboť hřích je vypadnutí z role, do které nás Bůh 
postavil;  

d) dá svým jednáním najevo, že se podřizuje tomu, co Bůh říká. Učiní totéž, co 
radí Ježíš deseti malomocným: „jděte, ukažte se kněžím!“ (Lk 17,14), znamená, 
dělejte to, co vám Bůh říká. Uveďte svůj život do souladu s Bohem.  

 

Třikrát v ČEPu čteme, že „vykoná za něho kněz smírčí obřady“ (3Moj 5,6.10.13). 
V hebrejském textu je napsáno „a přikryje nad ním (na něm) kněz od hříchu jeho“. 
Kněz je zřejmě kompetentní k tomu, aby „hřích přikryl“. Vzpomeňte, co Ježíš říká 
Petrovi (Mt 16,19) i Božímu lidu: „cokoli odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi, 
a cokoli přijmete na zemi, bude přijato v nebi“ (Mt 18,18). 
 

Tím ale ještě není nic vyřešeno. Konečné slovo zde má skrytě jednající Bůh. Bůh 
svým výrokem celý problém odhalil, Bůh představil postup řešení a Bůh také 
problém vyřeší. Řešením je odpuštění. To je zaslíbení, které od Boha slyšíme 
předem. Mluví o tom ovšem trpným rodem: „bude mu odpuštěno“ (3 Moj 5,10.13). 
Komu? Tomu, kdo pochopí, kdo slyší, co Bůh říká, kdo vnímá problémy své duše, 
komu vadí jeho vina, kdo bere Boha vážně a podřizuje se mu, kdo jedná podle 
Hospodinových instrukcí. Pánu Bohu velmi záleží na tom, abychom mu věnovali 
pozornost a za směrodatná považovali jeho slova, nikoli svoje názory a úvahy. Pak 
svým odpuštěním celému dění přitaká. A co víc potřebuje „duše“ než odpuštění? 
Však nás o něj Ježíš učí ve své modlitbě prosit. 



 

Vidíte, že Hospodinův výrok nás ani neobtěžuje, ani nezatěžuje. Naopak. Bůh nám 
pomáhá upravovat naše chování, když se začne neúmyslně rozcházet s tím, co od 
nás Bůh očekává. Pomáhá nám řešit problémy, které jsme si způsobili. Pomáhá 
nám vracet se do jeho blízkosti a uvádět svůj život do souladu s tím, co od nás 
očekává.  
 

Kdo to pochopí, tomu Hospodinovy výroky dodají elán a energii. Toho 
Hospodinovo jednání (odpuštění) naplní vděčností Bohu stejně, jako toho 
malomocného, který za své očištění Bohu poděkoval. Když vám někdo pomůže 
vyřešit problém, který máte, udělá vám to radost. O radosti v Hospodinově výroku 
sice není zmínka, ale to, jak Pánu Bohu na nás záleží, jak nám vychází vstříc, jak se 
nás v našich problémech ujímá a zejména že nám posílá do cesty lidi, kteří nám 
pomáhají to zvládnout (jako zde kněz) a že nám odpouští – to je téměř 
nevyčerpatelný zdroj radosti. A takovou radostí jsou i další Hospodinovy výroky, 
které ve Třetí knize Mojžíšově čteme. Čtěme to, co Hospodin říká pilně, pozorně a 
berme to vážně. Ať můžeme mít radost.       

Amen 
 



 



 



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 TOM 
 

Výlet TOMu 19.12.2021 
“Vinoř – Kbely” 

 

Královská cesta – ( původní zemská stezka 10. stol.) 
Poutní cesta -  VIA SANCTA založena l.p. 1674 Jezuity - kapličky 

 

Sraz: v 10:45 hod Vinoř u hřbitova – parkoviště obchod. Domu NORMA. 
Doprava: Metro B–Vysočanská–BUS 375 směr Brandýs n. L 9:48 hod 

                 Metro C- Letňany-BUS 375 směr Brandýs n. Labem 9:58 hod  
Do stanice Vinořský hřbitov. ( 10:38 )  

 

Trasa: Hřbitov - Pakerská kaple – Velínskou ul. Na Vinořské náměstí - kostel Povýšení 
sv. kříže, Lípa Republiky, Fara – ul Mladoboleslavskou – Vinořský zámek, dále k 

Nicovské kapli, budované golfové hřiště, kolem Nezámyslické kaple do Komunitního 
centra „PRALES„ (možnost návštěvy) – Piknikové centrum, Bludiště, kolem Vinořského 

potoka do Centrálního parku, ul. Železnobroská k sousoší „ROZUM a CIT“, Památník ČS 
republiky, kostel sv. Alžběty, ul. Vrchlabská k soše sv. Vojtěcha do ul. Huntířovská. 

Stanice BUS.:  Huntířovská - všechny autobusy z této zastávky jedou na Prahu.  
Kdo zaparkuje ve Vinoři u obch. NORMA, bude ze Kbel převezen ke svému autu. 

 

prosíme, dodržujte nařízení vlády pro bezpečí své i vašeho okolí 
 

Délka trasy cca 3,9 (5,1) km 
 

Na výlet se s vámi těší Radek Zelenka 
 

Design ® Jaroslav Bartoš 
 



Poznej příběh a vybarvi 
 
 

 
 



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 

http://www.casdsmichov.cz/

