
J
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ročník 22/číslo 1093 
 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Jan Kubík 
Téma úkolu: „Ježíš – hlavní postav listu Židům“ 
 

 společná píseň č. 328 „Ó pojďte, chci vám říci“ 
 modlitba 
 studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
 sbírka pro potřeby misie 

 

 společná píseň č. 109 „Důvěřuj vždy v Pána" 
 modlitba 

 

10,3o – 10,45 hodin  

Přestávka 

10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Jaroslav Bartoš 
 

 Společná píseň č. 102 „Ty Pán jsi můj" (v sedě)  
 Sborová oznámení  
 Blahopřání k jubileu – první diakon, starší sboru 

 Společná píseň č. 137 „Přijď Jezu drahý" 
 Modlitba – Jan Špinar 

 

 Sbírka pro potřeby sboru 
 Příběh pro děti – Jaroslav Skála 
 Píseň - „Alleui“ - Smíchovský pěvecký sbor 

  

 Čtení textu Bible – Galatským 3,26.-29 – Barbora Bulejčíková 
 Tichá modlitba   
 Kázání – Václav Vondrášek 

Téma: „Kašna a střed mého života“ 
 

 Chvíle ke ztišení – hudební přednes – Jan Kubík, Lukáš Turoň 
 Novoroční verše 
 Společná píseň č. 186 „Ježíši svému díky zpívám“ 
 Modlitba – Václav Vondrášek 
 Společná píseň č. 269 „Bože svatý“ 

 
 

 

 

 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

          8. leden 2022 



Oznámení 
 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

-Dnes, 8. 1., slovem z Písma bude sloužit bratr Václav Vondrášek. 
Součástí bohoslužby bude rozdávání Novoročních veršů. 

 

-Příští sobotu, 15. 1. 2022., kázáním bude sloužit bratr Jiří Beneš.  
 

-V sobotu, 15. 1., se uskuteční setkání „Klubu zdraví“ od 1400 hod  
v učebně sboru na téma „Hubneme zdravě“. 

 

-V neděli, 16. 1., jste zváni T.O.M. na procházku zimní Prahou 
(více informací dále ve Zpravodaji)  

 

-V sobotu, 22. 1., jsou zváni všichni vedoucí oddělení sboru  
na setkání od 1430 hod v učebně sboru 

 

-Ve čtvrtek, 13. 1., se uskuteční jednání Výboru sboru od 1830 hod 
 

-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 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 

 
 
 

 
 

 

 

V období 9. – 15.1.2022 oslaví narozeniny: 
 

Hudziecové Dana (9.1.); Kafková Dana (13.1.); Vytlačil Josef (15.1.) 
 

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

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

QR Platba - Misie QR Platba - Sbor 

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


 
 

 
 

 
 

  RESPIRÁTORY, ROZESTUPY, RUCE, RODINA, ROZUM, RADOST 

 
 

SOBOTNÍ ŠKOLA 
 

Sobotní škola v modlitebně  
 

Od 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 
probíhat také Sobotní škola on-line 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 ). 
 

Lekce 3: Ježíš – zaslíbený Syn 
Texty: Žd 1,1–5 
Téma 1.čtvrtletí 2022: S pohledem upřeným na Ježíše, Poselství listu Židům  
 

V příštím týdnu můžeme přemýšlet nad chvalozpěvem o Ježíši, „Božím Synu“ a nad tím, 
čím je tento „Syn“ tak jedinečný, že jeho příchod do našeho světa překonal vše, co 
lidstvo do té doby zažilo. 
 

• Žd 1,1.2: Bůh k světu promluvil „v posledních dnech“ (neděle) 
• Žd 1,1–4: Bůh k světu promluvil „skrze Syna“ (pondělí) 
• Žd 1,2.3: Tento Syn je „odleskem Boží slávy“ (úterý) 
• Žd 1,2.3: Tento Syn je původcem stvoření (středa) 
• Žd 1,4.5: Tento Syn má jedinečný vztah k Otci (čtvrtek) 

 

PDF lekce:  
https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/2022_1/03.pdf 
Audio lekce:  
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured 
Bible pro dnešek s teologem Oldřichem Svobodou - 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://meet.google.com/bnz-rbdr-iqb?hs=224
https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/2022_1/03.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured
https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek
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) probíhá také Sobotní škola on-line od 9:00 hod.  

Za VS J. Bartoš 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 79. kapitola 
 

CHVÁLA KAŽDODENNÍ VŠEDNOSTI… 

Tak už máme za sebou poslední dny roku, kdy jsme je většina z nás díky adventu, 
Vánocům, dovoleným i Silvestru prožili určitě tak nějak jinak než běžný rok. Mám 
ty chvíle velmi rád, protože do toho všedního života vnesou příjemnou změnu. 
Zvlášť na ty letošní „svátky“ jsem myslel dlouhodobě dopředu, abych je dobře 
naplánoval, a myslím, že se to v mém osobním i rodinném životě letos – díky Pánu 
– velmi povedlo. Pán nás tak prostě stvořil, že jsme nastavení na „svátky“ – 
pravidelná sobota i starozákonní židovský kalendář jsou toho dobrými svědky. 

A tak je dnes pondělí 3. 1. 2022 a já mám zase obyčejný „všední“ pracovní den, jako 
většina z vás. A k tomu patří ranní modlitby, v 6 hodin budík, kdy se probouzí 
manželka a vstává do práce – což pro mě znamená vstát a jít běhat nebo plavat 
(kdybych nešel ráno, přes den se už nepřinutím). Pak sprcha, horký čaj, 
inspirativní četba křesťanské knihy či Písma, zamodlit, dva řádky do deníku a pak 
už kancelářská „hoblice“, tzn. přípravy setkání, výborů, telefony, diář, plánování 
atd. A odpoledne po návštěvách, biblických hodinách, poradách, většinou až do 
pozdního večera… Často je tam nějaká najde výjimka díky nenadálým událostem, 
ale takto vypadá můj kolorit „všedního dne“. 

Dříve jsem to vnímal jako „nutné zlo“, kdy jsem se těšil na dovolenou, na sobotu, 
nebo na nějakou mimořádnost. A pak mi došlo, že těch běžných „všedních“ dní je 
v životě naprostá většina, a proto jsem svůj postoj změnil – začal jsem se učit mít ty 
běžné „šedivé“ dny rád a nacházet v nich barvy (viz naše novoroční PF)… Nejlépe si 
to uvědomím, když přijde nějaká nemoc, ztráta vztahů, lidí či věcí – cokoliv, co 
zasáhne do „všednosti“ a vykolejí nás. Když si člověk uvědomí, jak jsou ty „všední 
obyčejné dny“ s tím, s kým žijeme a co máme, vlastně nevšední a vzácné (což si žel 
většinou uvědomujeme až zpětně)… Poslal jsem své mamince z dnešního ranního 
běhání tři fotky rozsvícených lamp ranního parku a ona mi odpověděla: „Děkuji 
Bohu za krásu všedních dnů.“ A to bych chtěl popřát každému z nás, protože „pod 
šedí života každého z nás jsou ukryté nádherné barvy“, jenom je vidět… 

  Otevřené oči nám všem přeje váš kazatel Vašek Vondrášek 



Klub Zdraví v lednu 2022 - Hubneme Zdravě! 
 

Pokud nám to situace dovolí, chceme začít s Klubem Zdraví v lednu. 
Sejdeme se v sobotu 15.1.2022 od 14:00 v učebně sboru. Téma je po vánočních 
dobrotách a novoročních předsevzetích aktuální - Hubneme Zdravě. Jedná se o 
představení programu, který je založen na nejaktuálnějších vědeckých poznatcích. 
Účastníci kurzu ztratí za první měsíc v průměru 6 procent svojí váhy. Kurz je zdarma a 
má pozitivní účinky na zdraví. Kurz nám představí dva certifikovaní lektoři a účastník 
kurzu, který shodil za dva a půl měsíce 12 kg. 

Iva Poldaufová, Klub Zdraví Praha Smíchov 
 

Práce pro mladého křesťana s vrozenou 
mozkovou obrnou 
Víte o práci, která by byla vhodná pro mladého 
křesťana Ondřeje, vystudovaného historika? Výborně ovládá německý jazyk a 
velmi dobře anglický jazyk, dále práci na PC a má řidičský průkaz skupiny B. Je 
pečlivý a dochvilný. 

Ačkoli mu start do života zkomplikovala dětská mozková obrna, která postihla jeho 
chůzi a řeč, Ondřej je dnes s pomocí dvou francouzských berlí soběstačný v pohybu 
a stačí mu trpělivost při komunikaci kvůli zadrhávání.  

Ondřej by rád uplatnil své schopnosti např. při sedavé práci na zkrácený úvazek, a 
to při práci s dokumenty, archivaci a katalogizaci knih apod. Má již zkušenost 
s prací v oblasti archivnictví a administrativy. Práci hledá v Praze či okrese Praha-
Západ směr Jíloviště, Vrané nad Vltavou, Dobříš či dle vlakového a autobusového 
spojení. 
 

Víte-li o nějaké práci, kontaktujte nás, prosím, na telefonu 737 385 530 nebo e-
mailu: archapomoci@petrklice.cz 

Jana Perdomo 
koordinátorka 

www.archapomoci.cz  

O sluníčkových Vánocích a malé Natálce 

Bylo krásné podzimní odpoledne, jako by léto zapomnělo, že už mělo dávno odejít ze 
scény. Seděl jsem v podzemní laboratoři elektronové mikroskopie. Přístroj po dlouhé 
opravě konečně klidně mžoural svými obrazovkami do tmy a tiché šumění klimatizace 
by uspalo asi kohokoliv. Natož moji maličkost po probdělé noci. Vzal jsem si plášť a 
vyrazil jsem se trochu probudit na čerstvý vzduch do parčíku před budovou nemocnice. 

Chvilku jsem mhouřil oči do sluncem zalitého okolí. Všude vládnul klid a pohoda, jen na 
trávníku před budovou si hrála skupinka malých dětí. Sednul jsem si na lavičku a 
pozoroval caparty, jak veledůležitě pracují. Jen mě překvapilo, jak jsou všichni hodní. 
Hlídající paní učitelka seděla klidně na protější lavičce a vůbec nevypadla na běžnou 
krotitelku podobně početné demoliční čety. 

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


Začetl jsem se do novin, když ke mně přišla malá holčička. Zatahala mě za plášť a 
podávala mi papír s nějakou čmáranicí. Uvědomil jsem si, že ji asi zmátl bílý plášť. 
Nebyla první, kdo považoval technika za opravdového doktora. Snažil jsem se jí to 
vysvětlit, ale ona se řekla, že jí to nevadí, že mi chce ukázat obrázek. Chvilku jsem 
váhal, jak si mám umělecké dílo otočit, ale Natálka, jak se malá malířka jmenovala, mně 
s tím ochotně pomohla. Vysvětlila mi, že budou Vánoce a tady má namalováno, co 
všechno by chtěla dostat pod stromeček. Na obrázku bylo plno sluníček, vánoční 
stromek, panenka, kočárek, domeček pro panenky a další nezbytnosti holčičího světa. 
Odkýval jsem jí její vánoční přání a jen jsem jí zkoušel vysvětlit, že Vánoce budou až za 
tolik a tolik dnů a týdnů. Podívala se na mě docela vážně a vysvětlila mi, že nemám 
pravdu, Vánoce už budou za chvilku a důležitě mi to počítala na prstech. Usmál jsem se 
nad kalendářem dětského vesmíru. Natálka se mě zeptala, jestli chci taky nějaký 
obrázek. Pokýval jsem hlavou, že určitě ano. Svět dospěláků je zvláštně hloupý. Lžeme 
skoro neustále. Já jsem nechtěl žádný obrázek, chtěl jsem se jen rychle dostat domů a 
hlavně dlouho spát. Jenže dětem se má dělat radost nejen o Vánocích... 

Holčička důležitě odkráčela k lavičce paní učitelky. Chvilku se přehrabovala v hromadě 
malovánek a za chvilku mi donesla barevně pomalovaný papír. Marně jsem si lámal 
hlavu nad skupinami barevných  objektů. "To jsou hvězdičky?" Snažil jsem se tvářit jako 
odborník. "Ne, to jsou buňky." Když sedíte v nemocničním parku, tak vás zase neudiví, 
když se mluví o buňkách. Nicméně u malého pacienta přece jen nečekáte podobný 
zájem. "Ty černé jsou zlé a požírají ty hodné." Malý prstík doplňoval výklad ukazováním 
na jednotlivé shluky buněk. 

Výklad přerušila paní učitelka, tedy dětská sestra: "Natálko, už musíme jít..." Holčička 
mi beze slova podala kresbu a spolu s ostatními dětmi pomalu odcházela k dětskému 
oddělení. V laboratoři jsem strčil počmáraný papír do šuplíku a konečně vyrazil domů. 

Každodenní starosti rychle vymazaly vzpomínku na malou malířku. Přešlo pár týdnů a  
pomalu začínalo vánoční šílenství nebo chcete-li trochu sladší výraz - svátky štěstí klidu 
a míru. Cesta odpolední městem v tomto období je jen pro silnější povahy a navštívit 
některé z obchodních center vyžaduje určitý druh osobní statečnosti. Přesto mě i tato 
radost postihla. Probíjel jsem se davem koupěchtivých spoluobčanů, abych po 
ukořistění několika drobností, byl vynesen jinou částí davu před budovu. Trochu jsem si 
oddechnul a vánočně šťasten jsem se zkoušel dostat do některé z nabitých tramvají. 
Leč marně. Tak jsem si čekání krátil pozorováním okolí. Zaujala mě mladá maminka 
ověšená dárky jak stromeček o štědrém dnu. U toho stihla vléct jedno dítko na kočáru 
a druhé za ruku. Leč dítka nesdílela vánoční nadšení své matky a drahně se vzpouzela. 
Matička ruce volné nemaje, použila tedy jedinou volnou končetinu a synka cvičeným 
nakopnutím postrčila potřebným směrem. Řvoucí rodinka pak zmizela v davu.  

Vánoce se pomalu chýlily k vyvrcholení. Lidé pobíhali z posledních sil po ochodech, aby 
uhnali dárek pro své milé nebo sobě infarkt. Sníh zmizel a s konečnou platností ho 
nahradilo každoroční vánoční bláto. Zachumlaný do kabátu jsem šel odpolední 
plískanicí do práce. Před pavilonem jsem narazil na známou tvář. Aha, usmál jsem se na 
příjemně vypadající paní - sestřička od dětí na trávníku. "Jak se má Natálka?" přidal 
jsem k pozdravu. 



"Natálka?"  
"No ta, co mi tehdy dala obrázek..."  
"Tak ta před týdnem zemřela - leukémie."  

Člověk čeká leccos, ale na některé věci nejste nikdy dost připraveni. Zablekotal jsem 
něco o tom, že je mi to líto, rychle se rozloučil a spěchal jsem do laboratoře. V podzemí 
tiše vrněl mikroskop a já jsem vytáhl ze zásuvky obrázek malé malířky. Najednou už to 
nebyla dětská mazanice plná barevných neumělých koleček, ale zpověď malého 
člověka, který snad i tušil, že Vánoce přijdou toho roku o něco dříve. Nevím, jestli se 
Natálce u nemocniční postýlky sešly všechny vytoužené dárky, snad ano, ale čas této 
nemoci je krutý pán, který nepřeje ani štěstí vánočnímu. 

Za zdmi nemocnice řádily Vánoce ve své honbě za dárky a několika minutovým štěstím, 
těžce vykoupeným křikem unavených rodičů na zlobící děti. Svátky hádajících se 
manželů, kolik že si půjčí na dárky. Televizní guláš pohádek o štěstí, které v reálu 
vypadá tak nějak bolestněji. Prostě v životě nenajdete tolik happy endů. 

Možná, že Natálka vlastně objevila tajemství kouzla skutečných Vánoc. Nejde přece o 
štěstí jednoho dne v roce. Není důležité kdy, ale jak. Možná by stálo za to, rozdělit tu 
nesmyslnou hromadu dárků na na ty stovky všedních dnů v roce. Zkusit dávat radost, 
dokud je čas. Vždyť někdy přijdou Vánoce tak brzo... 

      Marek Škrla 

KAZATELNA 
 

DVĚ PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU 

Kázání ze soboty 1. 1. 2022 – br. Martin Pavlík 
Mt 5,14–16 

Milé sestry a bratři v Kristu, 
poslední týden v roce je většinou zvláštním časem všech různých tradic. Rádia hrají 
nejoblíbenější skladby roku, noviny a televize shrnují nejdůležitější události roku – ty 
šťastné i různé katastrofy. Vznikají recenze a žebříčky na nejčtenější knihy a filmy roku, 
volí se nejoblíbenější a nejméně oblíbení politici a samozřejmě sportovci a sportovkyně 
roku. Nevím, do jaké míry něco podobného děláte i vy sami, při pohledu na váš 
uplynulý rok. Možná bychom i v našem kostele mohli udělat žebříček 
nejnavštěvovanějších bohoslužeb, nejdelší diskuse v sobotní škole, nebo nejlepšího 
učitele dětské sobotní školky :‐). 

Četl jsem někde, že vedle Vánoc plných duchovních symbolů tu Nový rok stojí jako 
chudý příbuzný. Na rozdíl od Velikonoc a Vánoc to vlastně není nic víc než záležitost 
kalendáře a jednoduchého počítání dní. Můj oblíbený filosof Ladislav Hejdánek však 
v jednom rozhovoru říká: „A stejně největší dar je čas. To, že dostáváme stále nové 
příděly, to přece nemůže být jen tak samo sebou, ty stále nové dávky, které se zatím 
nevyčerpaly, to, že pořád máme k dispozici nový čas, to je nesamozřejmá nádhera.“ A 
tak, i přesto, že jsem o Novém roce před chvílí řekl, že vedle Vánoc vypadá trochu jako 
chudý příbuzný, souhlasím s Ladislavem Hejdánkem, že každý nový čas je také 
„nesamozřejmá nádhera“. Je tu nový rok a my darem dostáváme další čas. Nový rok 



můžeme brát jako nově darovaný čas, novou dávku času, nový příděl, za který vděčíme 
Bohu. Dnešní kázání jsem si proto dovolil formulovat jako přání do 

nového roku, do kterého dnes společně vstupujeme. 

Několikrát jsme během dnešní bohoslužby zaslechli z biblických čtení o světle. Než 
otevřeme text Matoušova evangelia, dovolte mi ještě na chvíli nahlédnout do Starého 
zákona. Víte, kde se nachází vůbec první zmínka o světle? 

Určitě ano a ani jsem se na to nemusel ptát. O světle čteme hned v úvodu v první 
kapitole první knihy Mojžíšovy, ve třetím verši: „Tehdy řekl Bůh: Buď světlo! A bylo 
světlo.“ Jakmile Bůh promluvil, je vidět – rozsvítilo se. Někteří starozákonní badatelé 
tvrdí, že to, co je v našem textu označeno slovem „světlo“, není světlo, jehož zdrojem 
je slunce nebo oheň. Zdrojem tohoto světla je Hospodinův hlas, a proto je výjimečné a 
jedinečné. Zajímavé je, že „světlo“ je první slovo, které Bůh vyslovil a které se k 
posluchačům a čtenářům Starého zákona dostává. První Hospodinovo slovo, které 
může člověk z Bible slyšet, zní: „Je světlo“. Na počátku byla tma. Světlo muselo teprve 
vzniknout. Ale Bůh tuto tmu a taky beznaděj přemáhá tím, že promluví. Už na úplném 
začátku Starého zákona se mluví o světle, a to velmi pozitivně. Je totiž něčím, co 
rozhání napětí a přináší naději. A jeho zdrojem a původcem je Hospodin, Stvořitel. 
Později Bůh také vedl svůj lid na poušti prostřednictvím sloupu ohnivého a oblakového. 
Světelný sloup na poušti představoval Boží přítomnost, jeho ochranu a vedení. 

Tohle měl rozhodně na paměti každý čtenář Matoušova evangelia, když slyšel Ježíšova 
slova, která tvoří základ k našemu dnešnímu kázání: „Vy jste světlo světa.“ Úvodní 
slova: „vy jste“ mě vždycky trochu mátly a říkal jsem si, jestli to Ježíš nepřehnal a 
zbytečně své následovníky nepřecenil. Než jsem pochopil, že jde o slova povolání a 
pověření. Neznamená to výsadu, kterou se učedníci a obecně církev má pyšnit a užívat 
k jakémukoli povyšování. 

Tato slova znamenají poslání, pověření k něčemu důležitému. Učedníci (a v kontextu 
Matoušova evangelia i obecně raná křesťanská církev) dostává pověření ve světě – 
tam, kde se nachází. Svým fungováním, jednáním a způsobem života má být světlem – 
odrazem toho, koho zvěstuje a následuje. Stejně jako výrok o světle i výrok o soli, který 
mu předchází, mluví o důležitém poslání. Vy jste sůl země; vy jste světlo světa. Tyto dva 
výroky, které stojí uprostřed páté kapitoly, představují přechod nebo možná jakýsi 
most mezi blahoslavenstvími a mezi závazky dalších Ježíšových výroků této kapitoly. I 
tyto výroky dělají z ostatních Ježíšových slov slova pověření. Rozhodně nejde o slova 
pasivity. Skupina těch, kteří Ježíše následují, žije tak, aby byla odrazem Boží milosti, 
přestože je chybující a zranitelná. V životě ale objevila něco hodnotného, co ji 
přesahuje a čeho si váží. Nehledá tedy slávu nebo pochvalu svou, ale Boží. 

Přesně k tomu odkazuje zdánlivý rozpor, na který zde můžeme narazit. V páté kapitole 
čteme: „Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu 
vašemu Otci v nebesích.“ A když koukneme o jeden odstavec dále, v první větě 
následující 6. kapitoly Ježíš říká: „Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim 
na odiv, jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích.“ Tyto texty jako by si 
odporovaly – na jedné straně máme být viditelní, máme dělat dobré skutky, na straně 
druhé si právě na to máme dávat pozor. Tento zdánlivý rozpor však řeší důležité 



dodatky obou textů. V 5. kapitole zní jak? (aby vzdali slávu vašemu Otci v nebesích) V 
prvním případě vidíme obraz světla, které nevlastníme, máme ho od Boha. On jediný 
může být jeho zdrojem. A z tohoto světla mají vycházet naše skutky. Zatímco dodatek v 
textu v 6. kapitole? Na prvním místě jsou skutky, naše skutky, které vycházejí z nás… I z 
nich jde možná nějaké světlo, ale to končí u nás, jeho výsledkem je naše vlastní chvála. 
A tak 5. kapitola mluví o světle, jehož zdrojem je nebeský Otec, a my svým chováním 
ho dokážeme odrážet, zatímco 6. kapitola varuje před skutky, které končí u nás… 
Exhibicí vlastní zbožnosti. Tohle je velká výzva pro každého věřícího, aby za jeho vírou 
byl vidět ten, komu věří. 

Ježíšův výrok o světle, nad kterým dnes přemýšlíme, nás také nutí ptát se Boha i sebe, 
kdy jsme tím světlem, o kterém mluví? A kontext celého Kristova kázání ukazuje, že 
odpověď na tuto otázku souvisí s našimi bližními. Ježíš přece neříká, vy jste světlo, ale 
vy jste světlem světa. Církev a svět - v mnohém se rozhodně liší, sám Ježíš zde tyto dvě 
skupiny klade do kontrastu. Jeho následovníci jsou jiní než ostatní a mají být. Být jiný 
však nesmí znamenat uzavřenou společnost ani soukromé podnikání. Takové 
křesťanství by nedávalo smysl, podobně jako sůl, která by zůstala ve slánce, nebo jako 
lampa, která by svítila někde schovaná sama pro sebe. A měli bychom přiznat, že někdy 
jsme i takoví a někdy jsou takové i naše bohoslužby – samy pro sebe, nemastné, 
neslané. Ale smyslem křesťanova života ani bohoslužeb není stáhnout se ze světské 
oblasti do náboženské, ani unikat z tohoto světa do nějakého jiného, odtrženého od 
reality. My křesťané, naše skutky i bohoslužby musí stejně jako světlo přinášet užitek 
tam, kde jsou. Být ne uzavřeným, ale otevřeným společenstvím. Být ne privátním, ale 
veřejným osvětlením. Být prostě k prospěchu a měnit své okolí. S Kristem se totiž jeho 
následovníci, jak sám řekl, potkávají nejen v kostele a v modlitbě, ale především ve 
světě. V setkání s hladovými, nahými, s lidmi bez domova, s vězni a s dalšími různě 
strádajícími. Být světlem tedy znamená, že jsme jako křesťané poznat, že máme něco 
osobitého a právě tím měníme atmosféru kolem sebe. Církev a svět, to není jen „my“ a 
„oni“. Svítit totiž nejde bez světa. Světlem jsme právě a jedině tehdy, když jsme 
světlem světa. 

To, co kdysi vzniklo kolem Ježíše, je ze své podstaty otevřené společenství, které se 
dost dobře ani nemůže ukrýt a uzavřít před světem, a které se před světem uzavírat do 
sebe a ukrývat ani nechce, protože by to byl nesmysl. 

Když křesťané budou opravdu upřímnými křesťany, nemají se čeho bát, i kdyby byli jen 
menšinou – ti opravdoví ostatně vždy v dějinách menšinou byli. Záchrana křesťanství 
není v zabarikádování se před druhými, ale v přesném opaku – v prohloubení víry, lásky 
a naděje – v tom je přinášení světla do české společnosti. Ježíšova slova, která jsme 
dnes četli, naplňují nadějí, totiž že jsme světlem, jehož zdrojem je on sám. Ježíš si tento 
obraz vybral, aby ukázal, jakým vlivem mají jeho následovníci ve světě působit. Být 
světlem – tím jsme tehdy, když si uchováme svůj jas a lidem kolem nás dodáme naději, 
víru a vrátíme chuť do života. Takový byl Ježíš a k přinášení světla do světa, ve kterém 
žijeme, jsme jím povoláni i my. Já jsem světlo světa, řekl Ježíš, a proto může platit: vy 
jste světlo světa. My jsme světlem světa, pokud je naším světlem Ježíš Kristus. 



Jaká jsou tedy má dvě přání pro vás i pro mě do nového roku? O milujícím člověku 
říkáváme, že vnáší světlo do našeho života. Přeju nám, aby tohle o nás lidé řekli taky. 
Ať všude, kam budeme přicházet, byl svět jasnější. Ať naše víra vnáší do životů našich 
bližních světlo, přináší užitek a proměňuje temné v nadějné. A druhé přání s tím souvisí 
– ať v novém roce uděláme co nejvíc dobrých skutků, za kterými lidé uvidí toho, který 
našemu světlu dává hořet. 

Amen 

NABÍDKA… 

10 DNŮ MODLITEB 

Ve dnech 5. až 15. ledna 2022 pořádá naše církev po celém světě Deset dnů modliteb 
za vylití Ducha svatého. Tématem setkávání v průběhu těchto dnů je „Výzva tří andělů 
k modlitbám“. 

Hlavním autorem příspěvků do modlitebních průvodců pro rok 2022 je Mark A. Finley. 
Je stále aktivní jako evangelista a představil více než 150 evangelizačních sérií v 80 
zemích světa. V našem prostředí jej také známe z vysílání NET. 

V rámci modlitebních setkání se můžeme zaměřit také na přímluvné modlitby ohledně 
Vašich osobních i sborových potřeb. Materiál, který zpracovává témata na každý den, a 
také pokyny pro vedoucí skupinek, je k dispozici mimo jiné v elektronické podobě. Tu a 
další potřebné informace najdete na webových stránkách www.adventorion.cz. 

Ježíš nás v této mimořádné době povolává nejen k modlitbám, ale i k praktické službě 
lidem kolem nás. Přemýšlejte nad tím, čím můžete jako sborové společenství sloužit 
ostatním. 

Závěrečná sobota 15. ledna může být vyjádřením vděčnosti za Boží požehnání, které 
přichází z Boží ruky jako odpověď na Vaše společné modlitby. Věříme, že tyto podněty 
pomohou, aby se Deset dnů modliteb stalo příležitostí pro prohloubení vztahu s 
Bohem pro Vaši modlitební skupinu či sborovou rodinu. 



 

 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společné pátky 2022 

20:00 hodin 

POJĎME SI SPOLU 

ZAČÍNAT SOBOTU 
NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ  
S KRÁTKÝM ZAMYŠLENÍM A PROSTOREM PRO 

VZÁJEMNÉ SDÍLENÍ  

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

pozor změna přihlašovacího linku 

  

SZ.4.9.21


  



       Turistický Oddíl Malvazinky T.O.M. 
 

Výlet T.O.M. 16.1.2022 
 “Pražské mosty a lávky 1” 

 

 

Sraz:  Metro „C“ Karlovo náměstí – východ E2 
Čas: 10:00 hod. 

Trasa:  

Od metra Karlovo náměstí
start

 parkem kolem pomníků K.Světlé, J.E.Purkyně a B.Roezla 
k Faustovu domu

2
. Dále ulicemi Vyšehradská, vpravo do Na Slovanech ke klášteru 

V Emauzích
3
. Do ulice Pod Slovany na náměstí Pod Emauzy

4
 Zítkovými sady na Rašínovo 

nábřeží vpravo na Palackého most
5
. Po Smíchovské náplavce k přívozu Smíchov - 

Podskalí
6 

na Železniční most
7
, Dále ulicí Strakonickou, Pod Tratí a Nádražní na 

Smíchovskou lávku vpravo Radlickou nad Tunel Mrázovka
8
 přes Zahradu Santoška do 

ulice Nad Santoškou a Na Pláni vlevo na Paví vrch
9
zpět do ulice Na Pláni do areálu 

Smíchovského hřbitova Na Malvazinkách ke kapli sv. Filipa a Jakuba
10 

do ulice 
Peroutkova - Sbor CASD Praha Smíchov

cíl 
- rodiště Tomíka (T.O.M.) s malým 

občerstvením a možná i víc… 

 

Délka trasy cca 5,5 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 infrmace naleznete na internetových stránkách sboru – www.casdsmichov.cz 

http://www.casdsmichov.cz/

