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 ročník 22/číslo 1095 
 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Anna Boušková 
Téma úkolu: „Ježíš – náš věrný bratr“ 
 

 společná píseň č. 182 „To jméno je Pán Ježíš“ 
 modlitba 
 studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
 sbírka pro potřeby misie 

 

 společná píseň č. 174 „Můj Pane milý" 
 modlitba 

 

10,3o – 10,45 hodin  

Přestávka 

10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Marek Balcar 
 

 Společná píseň č. 184 „Těším se na ten čas" (v sedě)  
 Sborová oznámení  
 Společná píseň č. 113  „Ježíš je ten dobrý pastýř" 
 Modlitba  

 

 Sbírka pro potřeby sboru 
 Příběh pro děti – Pavel Bláha 
 Píseň - „Shalom“ - Smíchovský pěvecký sbor 

  

 Čtení textu Bible – Luk. 9,23; Mat. 10,38; Luk. 14,27  
Rozálie Schvarczová  

 Tichá modlitba   
 Kázání – Václav Vondrášek 

Téma: „Zemřít s botama na nohou...“ 
 

 Chvíle ke ztišení – píseň – Nikol Turoňová 
 Společná píseň č. 244 „Pán vůdce můj“ 
 Modlitba – Václav Vondrášek  
 Společná píseň č. 250 „Sione nádherný“ 

 
 

 

 

 

 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

       22. leden 2022 



Oznámení 
 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

-Dnes, 22. 1., slovem z Písma bude sloužit bratr Václav Vondrášek. 
 

-Příští sobotu, 29. 1., kázáním bude sloužit bratr Robert Řehák. 
 

-Dnes, v sobotu, 22. 1., jsou zváni všichni vedoucí oddělení sboru  
na setkání od 1430 hod v hlavním sále sboru. 

 

-Tuto sobotu, 22. 1., od 1500 hod se uskuteční iMúzička, která již podruhé 
proběhne v on-line prostoru. (více informací naleznete ve Zpravodaji). 

 

- V úterý, 1. 2., jste zváni na setkání Klubu Zdraví „Vaříme zdravě“,  

začátek v 1800.hod. (bližší informace dále ve Zpravodaji) 
 

- V sobotu, 19. 2., se uskuteční setkání Klubu Zdraví „Návštěva skleníku  
firmy Tulipa“, sraz ve 1315.hod. (bližší informace v příštím Zpravodaji) 

 

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

 

-V neděli, 30. 1., se uskuteční 19. ročník „Běh Králů“ v Jizerských horách. 
(Více informací naleznete dále ve Zpravodaji.) 

 

-Info pro členy, kteří potřebují potvrzení o darech za rok 2021  
pro roční zúčtování daní, kontaktujte hospodáře sboru.  

 

-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 lednu mysleme na svých 
modlitbách na: zachování bohoslužeb na živo v době omikronu 

 

-Bankovní účet sboru: 5053339/0800, do textu jméno a účel. 
 

 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

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 23. – 29.1.2022 oslaví narozeniny: 
 

Janušková Martina (23.1.); Oplatková Kurková Martina (24.1.);  

Prokopčáková Jana (24.1.); Gibiec Martin (25.1.); Kafka Pavel (25.1.); 
Oczková Johana (25.1.); Brišš Pavol (27.1.) 

 

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  
 

Sobotní škola probíhá 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 5: Ježíš – dárce odpočinku 
Texty: Gn 15,13–21; Žd 3 a 4 
Téma 1. čtvrtletí 2022: S pohledem upřeným na Ježíše, Poselství 
listu Židům  
 

V příštím týdnu můžeme přemýšlet nad poselstvím 3. a 4. kapitoly 
listu Židům, jež na čtenáře aplikuje předobraznou zkušenost 
Izraelců, kteří při své cestě pustinou nedůvěřovali Hospodinu, a tak 
se připravili o zaslíbené „odpočinutí“. Jejich příklad je o to 
varovnější, že nám dnes Ježíš nabízí daleko lepší „odpočinutí“. 
 

 Gn 15,13–21: Boží zaslíbení „odpočinku“ (neděle) 

 Žd 3,12–19: Nevěra, která nás připravuje o „odpočinutí“ (pondělí) 

 Žd 4,3–8: Potřeba rozhodnout se pro dar odpočinutí už „dnes“ (úterý) 

 Žd 3,11; 4,1.3.5.10: Jedinečnost „Božího odpočinku“ (středa) 

 Žd 4,8–11: „Odpočinutí“ jako obraz budoucí spásy (čtvrtek) 
 

PDF lekce: https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/2022_1/05.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_1/05.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 – 81. kapitola 
 

O TOLERANCI A KŘESŤANSKÉ LÁSCE… 

V poslední době často diskutujeme o očkování proti nemoci Covid-19. Jsou zde 
zastánci i odpůrci a tak si ty dvě skupiny vyměňují názory a podporují je 
argumenty. Naštěstí probíhají debaty v přátelském duchu a jedna skupina 
respektuje tu druhou a naopak. 

Ne vždy to ale platí. Často (a ne zřídka i mezi křesťany) se stává, že své názory 
prosazujeme za každou cenu, ať už jde o jakékoliv téma – Covid, Green deal, 
politická situace, prožívání soboty, zdravý životní styl… 

V 1. Pavlově dopisu křesťanům v Korintu v 8. kapitole Pavel upozorňuje na 
„křesťanský přístup“ jednoho k druhému. Co myslím tím „křesťanským 
přístupem“? Uvědomuji si, že názorové skupiny někdy sdílejí svůj pohled stylem „já 
to tak vidím a mám právo prosazovat svůj názor a že ty to vidíš jinak mě vůbec 
nezajímá“. A druhá skupina pak na to reaguje tak, že „ta první skupina si na 
křesťany jen hraje, protože pravý křesťan by se takto určitě nechoval. A tak človek, 
který tvrdí, že je křesťan, ale nesplňuje moji představu o chování křesťana je můj 
nepřítel a měl bych mu to dát jak se patří najevo (nebo ho alespoň za jeho zády 
pomluvit před někým kdo sdílí můj pohled).“ 

Kdy se to stalo? Kdy se naše společnost tak rozdělila? Je to novinka doby, ve které 
žijeme? Myslím, že ne. Stejný Pavel, který v 1. Kor. v 8. kapitole upozorňuje na 
„křesťanský přístup“ tedy toleranci jednoho k druhému, píše jiným křesťanům v 
Římě, aby se tolerovali v odlišných názorech (Řím. 14. kapitola) a pak ještě jiným 
křesťanům v Galacii píše velmi explicitně: 

„Vždyť celý zákon se dá shrnout do jediné věty: Měj rád svého bližního jako sám 
sebe. Jestliže se místo toho jen koušete a žerete, dejte pozor, abyste se navzájem 
nesežrali.“ 

Myslím, že tendenci přesvědčovat druhého člověka o svém „správném“ názoru 
měli lidé vždy. A historie nám mnohokrát dokázala, že pokud to došlo do extrému 
mělo to mnohdy velmi tragické následky (války, pronásledování menšin, 
genocidy… nebo rozbité rodiny, rozhádaní přátelé). Chci se poučit z historie a učit 



se vyjadřovat svůj názor jasně a srozumitelně, ale tak, abych druhého neodsuzoval, 
nezraňoval a neukazoval mu třeba, že „on není tak vyspělý křesťan jako já“. Chci se 
učit mít rád lidi, kteří mají jiný názor, se kterým nesouhlasím.   

Převzato ze sboru Brno Střední 

Zpráva z jednání výboru sboru 13.1.2022 
 

Jednání výboru sboru bylo zahájeno zamyšlením z Božího slova nad textem Žid 11,27, 
kterým posloužil br. Václav Vondrášek a modlitbou. 

 Br. M. Müller informoval členy výboru sboru o přípravě setkání s vedoucími 
jednotlivých oddělení, které se uskuteční 22.1.2022 od 14,30 ve velkém sále 
modlitebny. 

 Od 10.1.2022 jsou spuštěny sdílené disky pro sbory na doméně ceskesdruzeni.cz.  
O tom, zda a v jakém rozsahu budeme tuto nabídku využívat pro náš sbor se bude 
rozhodovat na příštím jednání výboru sboru. 

 Proběhla diskuze ohledně možnosti snížení nákladů na tiskové služby včetně tisku 
zpravodaje. Náklady na jeden výtisk zpravodaje vycházejí na cca 10 Kč. 

 V sobotu 19.3. se v našem sboru uskuteční akce mládeže Anděl a to online 
formou. Účast na bohoslužbě bude možná pouze na balkoně v obvyklém čase, 
případná změna bude včas oznámena. Sobotní škola bude probíhat pouze online 
formou. 

 Členové výboru sboru byli seznámeni s chystanými akcemi v oblasti evangelizace, 
a to zatím na období do dubna 2022. U akcí souvisejících s Velikonocemi 
proběhne propagace společně s akcemi konanými ve sboru Bethany. Na sobotu 
23.4. je plánován koncert Pražákova kvarteta. 

 Br. V. Vondrášek informoval členy výboru sboru o záměru vyhlásit květen jako 
„měsíc sborového vzdělávání“. Budou připravena 4 na sebe navazující kázání 
různých řečníků na jedno téma. Jako první je navrženo téma „misie a sdílení víry“. 

 Památku večeře Páně v roce 2022 budeme slavit 26.3., 16.4., 25.6., 1.10., 17.12. 

 Sborový výlet se bude konat 23.9.-25.9.2022 na Sázavě. 
Příští jednání výboru sboru se uskuteční 10.2.2022. 

Zapsala Anna Boušková 
 

Společné setkání VS a vedoucích oddělení a služebností  
  

Tuto sobotu, 22. ledna 2022 je připraveno setkání na téma Směřování sboru.  
Jako ti, kterým byly svěřeny odpovědnosti chceme společně přemýšlet nad 
budoucností našeho sborového společenství.  
 

V diskuzi nad několika okruhy otázek chceme nastartovat proces hledání odpovědí na 
formy prožívání a sdílení víry, podobu a význam bohoslužby, na osobní službu, na cíle 
činnosti v odděleních a také na způsoby komunikace v rámci sboru a směrem 
k veřejnosti.  
 

Setkání bude začínat v 14:30 hod, předpokládáme, že program bude trvat asi 2 hodiny.  
  

Za výbor sboru Milan Müller 
 



Zimní výlet KP Penguins 30.1.2022 
 

Za počátky české státnosti aneb zimní oddílový 
výlet do Levého Hradce  
 

Termín: 30. ledna 2022 
Sraz: Masarykovo nádraží, 9:30 hod 
Trasa: Úholičky – vyhlídka Stříbrník – hradiště Hřivňáč 
– areál hradiště Levý Hradec – Roztoky-Žalov (cca 5,5 
km) 
 

Aktivita v průběh výletu: Levý Hradec je první sídlo 
rodu Přemyslovců. V průběhu výletu na děti bude 
čekat hra k naší aktuální odborce věnované české 
historii.  
 

Předpokládaný konec výletu: 14:15 hod (Praha-Masarykovo nádraží) 

 

Akce KP – iMúzička a náš oddíl Penguins 

Posílám odkazy na dětskou akci iMúzička, která již podruhé proběhne v on-line 



prostoru tuto sobotu 22.1. od 15 hod. Akce je ve spolupráci s HopeTV. Máme 
přihlášených 10 oddílů s 13 ti příspěvky (včetně písničky „Slunce svítí“ natočené našimi 
dětmi). Předpokládaná doba trvání online akce je 2 hodiny. 

Odkaz k vysílání na kanálu HopeTV youtube s možností hlasování a chatu:  
https://youtu.be/18yK5MV8_R8 
 

 Odkaz k vysílání na FB Pathfinderu s možností chatu:  
https://www.facebook.com/events/279437300944427/ 

 

Běh Králů 
Zveme Vás na 19. ročník běhu v Jizerských horách 2021 
Termín: neděle 30.1.2022; přijeďte v 10:00 hod na parkoviště na Jizerce. 

Sníh v Jizerkách teď zase napadl! Je ho málo, ale má padat a už by neměl roztát. 
V každém případě se chceme vydat do přírody, věříme, že i omikron nám to dovolí. 
Pošleme ještě aktuální informace ohledně sněhu a konkrétní organizace. 

Chtěli bychom teď zajet do Polska. Postavili novou lávku přes Jizeru, která byla 
dvakrát stržena vodou. Tak se můžeme k Orle i na polské stopy. Pěší mohou 
rovnou na Orle, pro běžkaře je delší trasa 25 km k chatce Gorzystow a zpět. 

Sraz: Sejdeme se na „Jizerka parkoviště – Mořina“ (do navigace takto).  
Jede se tam přes Mladou Boleslav, Turnov, Železný Brod, Tanvald, Desná, Polubný - 
viz  tady odkaz na cestu autem a Odkaz na mapu parkoviště Jizerka. 
 

Pěší trasa: Půjdeme pěšky po můstku přes Jizerku k Orle, kde výborně vaří. Cesta 
tam je 4,5 km, tak to se dá ujít za 90 minut. Při nepřízni počasí můžeme jít tuto 
trasu všichni. Stejnou cestou pak zpět  

https://youtu.be/18yK5MV8_R8
https://www.facebook.com/events/279437300944427/
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.3413739&y=50.7667416&z=14&rc=9hChxxXvtO9i5u1xaCvu&rs=muni&rs=traf&ri=3468&ri=54818&mrp=%7b
https://mapy.cz/zakladni?x=15.3528357&y=50.8115890&z=17&source=traf&id=54818


Běžkaři: mají více možností. Nejkratší je jet přímo k Orle jako pěší a tam si udělat 
kolečko na polských stopách podle svého gusta. S vytrvalejšími bychom chtěli dojet 
na Chatku Gorzystow a tam si dát případně oběd. Přímo zpět stejně to je 19 km a 
zpět okruhem k protahovaným trasám 25 km. 

Trasa 19 km: Společně pojedeme přímou cestou na Orle, pak Chatka Gorzystow a 
zpět.  

Trasa 25 km: Pojedeme společně až na Chatku Gorzystow. Odtud na SV směrem 
k Jakuszyckým protahovaným stopám. Odbočit doprava k Ole můžeme vícekrát, 
nejlépe hned na Stara Droga Celna. 

Vzpomínáme na Járu a Míru Královi. Rodné 
bratry i bratry ve víře, skvělé lidi. Milovali 
Boha, své rodiny, a milovali i pohyb.  

Jsou lidé, kteří do našeho života přijdou a 
zanechají v něm velkou nesmazatelnou 
stopu. A takoví Jára i Míra byli. Obohatili nás 
svým životem, svými dovednostmi a 
obětavostí. Za to jsme jim i Bohu vděčni. 
 

Platí o nich slova bible: „Boj výborný jsem bojoval, běh jsem dokonal, víru jsem 
zachoval.” (2Tim 4,6)  
 

Za pořadatele: Královi, Bouškovi   



Vážení, 

buďte tak laskaví a podívejte se do knihovny, na poličky atd, jestli u vás 
náhodou neleží, album bývalé KD3. Delší dobu ho postrádáme. Moc by nás 
mrzelo, kdyby se ztratilo. Je v něm kus našich společně a radostně prožitých 
chvil. Takže, kdo ho máte, buďte tak hodní a přineste ho do sboru a 
odevzdejte mně, ev. br. Prokopovi nebo bratru kazateli, který by si ho rád 
prohlédnul a vlastně mě přivedl na myšlenku, abych po něm začala pátrat. 

Díky, že to nehodíte za hlavu! 
Mája Drejnarová a všichni členové bývalé KD3 

 

KAZATELNA 
 

EVANGELIUM (Ř 1,16-17) 
Jiří Beneš - Praha Smíchov, 15.1.2022 

 

Pavel chce v listu Římanům sdělit něco velmi důležitého a používá pro to pojmy, 
které budeme postupně sledovat: věrnost a víra, spravedlivý a spravedlnost Boží, 
moc, spasení a budoucnost, evangelium, Hospodinovy výroky v Bibli a stud. Pavlovi 
záleží na tom, abychom my, jeho čtenáři, pochopili, na čem v životě záleží, od čeho 
se odvíjí hodnota člověka. Jak je pro židovské uvažování typické, řekne to 
nedůležitější hned na počátku. Tím nejdůležitějším sdělením, na kterém záleží 
nejen naše kvalita, ale zejména naše budoucnost, ovšem zformuloval již Hospodin. 
Proto Pavel cituje z Bible Hospodinův výrok, který je zapsán u proroka Abakuka a 
v doslovném překladu z hebrejštiny zní: „Spravedlivý ve věrnosti jeho žije“ (Ak 2,4). 
ČEP: „Spravedlivý žije pro svou věrnost“. Pavel tento výrok cituje ve dvou svých 
listech a vždy zjednodušeně: „spravedlivý bude živ z víry“ (Ř 1,17; Ga 3,11). Na 
první pohled Pavel zdůrazňuje, že je třeba věřit. Když cituje z Bible, tak tuto víru 
blíže nespecifikuje. Jenže v obou listech později řekne, jakou víru má na mysli: 
„Boží spravedlnost skrze víru Ježíše Krista“ (Ř 3,22), „ospravedlňuje toho, kdo žije 
z víry Ježíšovy“ (Ř 3,26), „abychom byli ospravedlněni z víry Ježíšovy“ (Ga 2,16). Tak 
to má ČSP a kraličtí (ČEP zjednodušuje). Pavel totiž velmi dobře ví, jak je to v Bibli 
napsáno: „Spravedlivý ve věrnosti jeho žije“ (Ak 2,4). Z čí věrnosti? Samozřejmě 
z věrnosti Boha. A my se stáváme spravedliví, když žijeme „z víry Ježíšovy“. Jakoby 
Ježíš věřil zástupně, za nás. Ale sem to Pavel nevede. Ani k tomu, abychom Ježíše 
svou vírou napodobovali a snažili se věřit jako on. To byychom ani nedokázali. Je to 
tak, že jde o víru, kterou věří Ježíš v nás (srov. Ř 8,10). Z tohoto spojení Pavel 
vychází a to je první věc, kterou si máme uvědomit a zapamatovat: nejsme pány 
své víry. 

My se stáváme kvalitními, tj. spravedlivými, když žijeme vírou Ježíšovou a 
z Hospodinovy věrnosti, když Bohu důvěřujeme a na jeho věrnost spoléháme. Ale 
současně je zde řečeno, že naše budoucnost, náš život je založen na Hospodinově 
věrnosti. Tato věrnost je základem naší víry: my Bohu věříme proto, že on je věrný. 
Víra není souhlas s logickou stavbou věrouky, nýbrž důvěra tomu, co Bůh činí a 
říká. Proto lze vírou někoho nakazit, ale nelze se jí naučit.  



O víře mluví Pavel v Ř 1,16-17 nejčastěji (celkem čtřikrát). Dvakrát mluví o Bohu a 
dvakrát o spravedlnosti. Co to vlastně je? Pavel o ní mluví jako o „spravedlnosti 
Boží“, která je zjevená „v evangeliu“. „Spravedlnost“ označuje „správný vztah mezi“ 
Hospodinem „a jeho lidem ... odpovídající smlouvě mezi“ Hospodinem „a lidem“. 
„Spravedlnost“ ovšem může nastolit (darovat) pouze Bůh, protože „spravedlnost 
Boží“ „je především základní rys Božího jednání“1. „Spravedlnost Boží“ je tedy stav a 
dění, které Bůh chce a tvoří. 

Pavel o „spravedlnosti Boží“ řekne, že „je zjevena“. Tu nemůžeme vybudovat ani 
odhalit my. Není nám dostupná. Pavel použije trpný rod „je zjevena“, aby tím 
nepřímo řekl, že „Spravedlnost Boží“ nám zjevuje Bůh. Dokud to neučiní, nic o ní 
nevíme. Z toho, co se děje kolem nás, se nic o „Spravedlnosti Boží“ nedozvíme.  

„Spravedlnosti Boží je zjevena“ v evangeliu a evangelium je zpráva o 
zmrtvýchvstání Ježíše, který je naším Pánem. Tato zpráva je velmi důležité. Pavel o 
ní řekne, že je to „moc Boží až do spasení každému věřícímu“ (1,16). Věříme-li, že 
Ježíš je naším Pánem a že náš Pán vstal z mrtvých, jsme v silovém poli „Boží moci“. 
Bůh na nás působí svou mocí a strhává nás k záchraně. Chce nás zachránit. Bůh 
nám svou mocí otevírá budoucnost. Znovu tak Pavel mluví o naší budoucnosti. 
Zatímco v citovaném Hospodinově výroku je náš budoucí život založen na 
Hospodinově věrnosti, nyní naši budoucnost pojmenuje výrazem „spasení“ a 
propojí jej s „Boží mocí“ v evangeliu. „Spása“ je původně „propouštění otroků nebo 
vykoupení otroka příbuznými“, nebo „osvobození z cizího panství“ nebo 
Hospodinovo vysvobození „od hříchu, smrti a všeho zlého“, vykoupení života „od 
všeho soužení“ (Balabán). 

Naše spasení tedy nastává Boží mocí, kterou je evangelium - lidské svědectví o 
Božím činu (1,4): Ježíš vstal z mrtvých. Je to vyznání víry a má potenciál (srov. Joz 
2,10-11; 9,9-10.24). „Evangeliem“ Bůh projevuje svou „moc“ (srov. 1,20; 16,25) a 
my si tuto „moc“ máme uvědomit a přijmout. To znamená, že „evangeliu“ je třeba se 
vystavovat (naslouchat 10,16), nechat na sebe tuto „moc“ působit, žít v silovém poli 
„evangelia“. Proto si také tato Pavlova slova připomínáme, aby se nám stala živými 
slovy – slov, která si máme zapamatovat, aby mohla náš život oživovat. Do silového 
pole „evangelia“ patří (a) svědectví o Božích činech, o Božím jednání (zde o 
vzkříšení Krista); (b) svědectví o Hospodinových výrocích. Zde je to Ak 2,4: 
„spravedlivý ve věrnosti (pravdivosti) své žije (ožije)“ (srov. Ga 3,11). Hospodinovy 
výroky Pavel ze Starého zákona často cituje, aby čtenáři jejich moc zakusili, 
abychom se tomu, co říká Bůh, věnovali a abychom sledovali svědectví o 
Hospodinově jednání a Bohu důvěřovali. Proto se list Římanům vyznačuje „silným 
důrazem na autoritu Starého zákona“ (Souček). 

Moc Boží v evangeliu se uvolňuje vírou. Bůh má „moc“ nad tím, kdo mu důvěřuje, 
kdo je mu věrný, kdo spoléhá na Boží věrnost. „Víra“ je totiž způsob přijímání 
zprávy o Božím činu. „Evangelium“ je tedy přístupné vírou a současně „evangelium“ 
probouzí „víru“ (viz Ř 10,17 „víra je ze slyšení“). Taková je patrně Pavlova osobní 
zkušenost a to zřejmě chce Pavel říci formulací „z víry k víře“ v 1,17. 

                                                 
1 Nový zákon s výkladovými poznámkami 489. 



To poslední, u čeho se zastavíme, je Pavlovo svědectví o tom, že se za „evangelium“ 
nestydí. Proč nám to říká? Možná o něm kolovalo, že se za „evangelium“ stydí a 
Pavel tak tuto pomluvu vyvrací. Pavel se nestydí za „evangelium“, tj. za svědectví o 
Božím díle – o tom, co Bůh učinil při Mesiášovi Ježíšovi. Pavel se nestydí za to, že 
Ježíš zemřel a vstal z mrtvých. Ale za něco jiného se Pavel hluboce stydí (7,24) a 
nestydí se o tom mluvit: 7,15.17-23. Po své zkušenosti s živým, vzkříšeným 
Kristem Pavel stále činí zlo, i když nechce. A my na tom nejsme lépe. Uvědomujeme 
si při Pavlových slovech, že nás vlastně učí, že bychom se měli za něco stydět a za 
něco naopak nestydět? Ale navzdory tomu máme na Hospodinovu věrnost 
spoléhat, Božím slovům důvěřovat a zprávám o Božích činech naslouchat. K tomu 
nás apoštol chtěl povzbudit.   

Amen 

Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion Praha 

První letošní číslo časopisu Advent začínáme 

novoročním přáním čtyř předsedů. Tématem tohoto 
čísla je Čemu lidé věří a vychází z jedinečného 
průzkumu veřejného mínění organizovaného 
Maranathou, jehož výsledky shrnul ve svém článku 
Jan Libotovský. Dále najdete rozhovor s iniciátorem 
celého projektu Radimem Passerem a stručné 
shrnutí předsedy unie. Velmi zajímavé výsledky 
přinesl i Jozef Kučera o religiozitě na Slovensku. 
Následuje dvojstrana se zprávami ze světa (Bůh se 
dotkl rebelů na Filipínách, Adventistická malířka bude 

vystavovat v pařížském Louvru) a hned za ní zmínka, 
že Adra pomáhá již 30 let. V další části si 
připomeneme, co se skrývá za projektem Achillovy 
paty evoluce. Dále pak připomínáme životy tří 
kazatelů, kteří nás v nedávné době opustili: Jiřího Veselého, Adolfa Šlosárka a 
Jána Greše. Výjimečné životy, zkušenosti s Bohem, oddanost církvi – to vše 
spojuje jejich životní osudy. Máme být za co vděční. V dalším díle seriálu o 
zdravém životním stylu nám MUDr. Jana Krynská představuje téma priorit. 
Následuje velmi zajímavý rozhovor s kazatelem Martinem Žůrkem o jeho 

doktorské práci. Ze zpráv z našich sborů jsme zařadili 
informaci o zčervenání plzeňského sboru (z pera 
Daniela Hrdinky). Nabídku končíme novoročními 
přáními z Klubu Pathfinder. Jak již bylo avizováno: 
časopis je celobarevný a díky finanční podpoře zůstává 

zachována velmi nízká prodejní cena.  

Již jsme začali studovat lekce sobotní školy a k nim je 

k dispozici slíbený komentář Petra Krynského a 
Oldřicha Svobody: List Židům. Jedná se o poměrně 
podrobný komentář k jednotlivým veršům studované 
biblické knihy. Nedopatřením byla předem zveřejněna 
neúplná cena (v katalogu pro 1. čtvrtletí 2022), za to se 
omlouváme. 



 
 



 



 

 
 

VAŘÍME 

              

 
NÁPADITÉ SNÍDANĚ  

úterý 1.2.2022 od 18.00-19.30 hod.  
 
 
 

 

Těšíme se na vás 
Iva Poldaufová tel.: 606 226 443  

RNDr. Luděk Bouška tel.: 777 243 007 
(tentokrát v roli kuchaře)  

 

Peroutkova 57, sbor CASD Smíchov 
 

 
 
 

 

     ZDRAVĚ 
Medicína životního stylu v praxi! 

Spojení: bus č. 137, zastávka Urbanova, 

vstup bočním vchodem 

 



 

 

 

Chceme nabídnout všem, kdo by měli zájem, účast na programu 
Hubneme Zdravě. Program je velmi progresivní, účinný a současně 

zdravý. Nemá negativní zdravotní dopady, jak to u mnohých diet 
bývá. Účastníci programu zmiňují, že nejenom netrpěli hladem, ale 
také další stránky života se jim zkvalitnily (spánek, psychika, chuť 

do života).  

Pokud máte zájem o bližší informace, ozvěte se průvodcům 
programem Hubneme Zdravě. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Těšíme se na vás 

Iva Poldaufová tel.: 606 226 443 email: ipol@atlas.cz 
RNDr. Luděk Bouška tel.: 777 243 007 email: ludek@bouska.info 

 

 
 
 
 

 

Peroutkova 57, sbor CASD Smíchov 

 



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/

