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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Josef Havlíček 
Téma úkolu: „Ježíš – zaslíbený Syn“ 
 

 společná píseň č. 120 „Slyš, jak zve tě Ježíš“ 
 modlitba 
 studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
 sbírka pro potřeby misie 

 

 společná píseň č. 50 „Více než svět je Pán Ježíš" 
 modlitba 

 

10,3o – 10,45 hodin  

Přestávka 

10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Petr Bezděkovský 
 

 Společná píseň č. 106 „Slyšme slova spasení" (v sedě)  
 Sborová oznámení  
 Společná píseň č. 343  „Tvá, Pane, Kriste, věc to jest" 
 Modlitba  

 

 Sbírka pro potřeby sboru 
 Příběh pro děti – Luděk Bouška 
 Píseň - „Ó Bože, světlo naše“ - Smíchovský pěvecký sbor 

  

 Čtení textu Bible – Abakuk 2, 2-4 – Václav Vondrášek ml. 

 Tichá modlitba   
 Kázání – Jiří Beneš 

Téma: „Evangelium“ 
 

 Chvíle ke ztišení – píseň – Vladěna Nohejlová 
 Společná píseň č. 315 „Náš Otče svatý“ 
 Modlitba – Jiří Beneš 
 Společná píseň č. 230 „Bůh je můj věčný Pán“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

       15. leden 2022 



Oznámení 
 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

-Dnes, 15. 1., slovem z Písma bude sloužit bratr Jiří Beneš. 
 

-Příští sobotu, 22. 1. 2022., kázáním bude sloužit bratr Václav Vondrášek.  
 

-Tuto 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 hlavním sále sboru. 
 

-V sobotu, 22. 1., od 1500 hod se uskuteční iMúzička, která již podruhé 
proběhne v on-line prostoru. (Více informací naleznete ve 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 16. – 22.1.2022 oslaví narozeniny: 
 

Hanousková Patricie (16.1.); Mervartová Hana (17.1.); Havel Jan (18.1.); 

Müller Milan (18.1.); Fetecau David (20.1.); Brabec Karel (22.1.); 
Vondrášková Radka (22.1.) 

 

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 4: Ježíš – náš věrný bratr 
Texty: Žd 2; 12,1–4 
Téma 1.čtvrtletí 2022: S pohledem upřeným na Ježíše, Poselství listu Židům  
 

V příštím týdnu můžeme přemýšlet o tom, jakým způsobem nám Ježíše představuje 
2.kapitola a část 12.kapitoly listů Židům. Zatímco v první kapitole byl kladen důraz na 
představení Ježíšovy velikosti a božství, kterým přesahuje i anděly, nyní se více 
zaměříme na jeho lidství, které se projevilo v ponížení, ale nakonec i ve větší slávě. 
 

 Žd 2,11–16: Ježíš se jako „náš bratr“ stal i naším Vykupitelem (neděle) 
 Žd 2,11: Ježíš se jako „náš bratr“ stal solidární s každým z nás (pondělí) 
 Žd 2,14.15: Ježíš jako „náš bratr“ zná naše slabosti (úterý) 
 Žd 2,10.17.18: Ježíš jako „náš bratr“ poznal, co je utrpení (středa) 
 Žd 12,1–4: Ježíš nám může být jako „náš bratr“ vzorem a příkladem (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 – 80. kapitola 
 

Období smutných stromečků…. 
V mých padesáti letech už mám odzkoušeno, že na mě pravidelně padají v určitých 
fázích roku podobné nálady a pocity, se kterými se učím žít a které se učím 
zpracovávat… Určitě to jsou jarní plískanice, potom první jarní kytička, kterou 
potkám, pak první teplé dny léta, pozdější horké dny kdy není kam se schovat, 
podzimní lehké deprese či první zabarvený list, překvapení že už je tady opět 
modlitební týden a pak doba adventu… 

A v současné době tomu říkám „období smutných stromečků“, což jsou zástupy 
vánočních stromečků kolem popelnic, které čekají na odvoz mezi odpadky. Těch 
stromečků, které byly ještě nedávno plné ozdob, žárovek i sladkostí… Ty 
stromečky, které byly svědky mnohé radosti a chvilek rodinného štěstí… A nyní 
stojí u popelnic, osamocené a čekající na popelářské auto... 

Vždycky mi tyto stromečky připomínají pomíjivost všeho v našem životě, tu realitu 
atrofie všeho lidského, co by nemělo živé kořeny v Hospodinu. A tak vždycky znovu 
oceňuji dar naděje, který jsem od Pána dostal, která je díky Tomu který mě 
obdaroval jedinou jistotou našeho života v tomto neustále se měnícím světě. A tak 
Vám (i sobě) nejen do nového roku 2022 přeji tu mojžíšovskou zkušenost, kdy byl 
Mojžíš pevný, „jako by Neviditelného viděl“. Tahle naděje nevyschne, neopadá a 
nikdo jí nemůže odvézt popelářským vozem, protože stojí na Někom mimo nás – 
děkujeme Otče! 

      Váš kazatel Vašek Vondrášek 
 

Klub Zdraví 15. ledna 2022 - Hubneme Zdravě! 
 

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 



Společné setkání VS a vedoucích oddělení a služebností  
  

Příští 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 
 

 

 

ADRA letos oslaví 30 let! 
 

Co budete slavit ve svých domácnostech letos vy? My připravujeme na náš květnový 
narozeninový dort už 30 svíček!   ADRA se totiž „narodila“ v  květnu 1992. 
 

Třicet svíček zapálíme jako symbol vděčnosti za 30 let pomoci lidem doma i 
v  zahraničí, kterou jsme i díky vám, dárcům a podporovatelům, mohli uskutečnit. 
 

Na webových stránkách jsme připravili průvodce historií Adry na 30let.adra.cz, kde 
budeme po celý rok postupně uveřejňovat nejen kde a jak jsme v minulosti pomáhali, 
ale uvádět pomoc i do kontextu dnešní doby. Proč a jak ADRA vznikla? Kdo a co „za to 
může“? Kdo nám pomáhal? 
 

Podívejte se na „pionýrské“ a průkopnické roky pomoci ADRA 1992 a 1993 
 

 

SZ.15.1.22.docx
SZ.15.1.22.docx
SZ.15.1.22.docx
https://click.adra.cz/g-o/00Db0000000c0O8EAI-a1D6700000CXXmFEAX/C11A6A01-C601-4854-B5AF-24A45DE5B76F/CBD7B665-A0C9-393F-6C6C-7F16299B6347


Za poslední tři dekády se způsob pomoci lidem neuvěřitelně proměnil. Mimo jiné už 
nejezdíme s  humanitární pomocí pořízenou v  ČR naloženou v  kamionech tisíce 
kilometrů daleko, ale pomáháme (pokud to jde) nákupem všeho potřebného přímo na 
místě od lokálních zdrojů: 

 
pomůže to ekonomicky místním  
lidem v dané zemi 
 

vyhýbáme se drahému  
mezikontinentálnímu transport 
 

šetříme pořizovací náklady 
 

 

usilujeme ještě více o dlouhodobou  
soběstačnost místních obyvatel 
 

snažíme se minimalizovat  
uhlíkovou stopu spojenou s pomocí 

 

Reagujeme také na aktuální potřeby v naší zemi: k  návštěvám našich dobrovolníků 
v  domovech pro seniory a v nemocnicích jsme přidali návštěvy u osamělých seniorů 
doma. Samota seniorů je velký problém dnešní doby v  západním světě.   
 

 
 

V rámci oslav vám budeme během celého roku představovat příběhy a přinášet 
rozhovory s osobnostmi, které jsou nerozlučně spojené s naší organizací. Lidé v Adře a 
za Adrou, lidé, kteří sami pomáhají, i ti, kterým jsme pomohli. V sérii článků vás 
provedeme naší historií a připomeneme významné milníky nejen pro naši organizaci, 
ale humanitární pomoc obecně. 
Připravujeme také putovní výstavu, která přiblíží naši činnost v  Česku i v zahraničí. Její 
součástí budou zajímavé fotografie od známých fotografů, příběhy, historie či 
regionální fotografie jednotlivých dobrovolnických center. Zahájíme ji v květnu v Praze 
na Náměstí Brumlovka a následně se bude každý měsíc přesouvat po městech, kde 
působí naše dobrovolnická centra ADRA. 
 

Těšíme se i na spolupráci s  naší novou patronkou Besky – vítězkou Masterchef 2021, 
čím vás i nás letos překvapí?   
 

Díky, že nám pomůžete pomáhat (minimálně) dalších 30 let! :)  
Co nejlepší rok navzdory všemu. Vaše ADRA 



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 

 

Alianční týdne modliteb 2022 na téma Šabatu 

Již roky probíhají po novém roce na většině míst naší republiky Alianční týdny 
modliteb, kdy jako adventisté vnímáme na mnoha sborech tento týden jako prostor 
pro setkání s křesťany jiných církví nad Božím slovem a k modlitbám. Už mnohokrát 
jsem měl na základě těchto setkání mnoho vzácných rozhovorů s jinověrci, kteří se 
mnohdy divili, jak adventisté rozumí Písmu a čemu vlastně věří. 

Každý rok je nějaké inspirativní téma, nad kterým se schází zástupci různých církví celý 
týden - a  tento rok to bylo obzvlášť zajímavé téma – a sice téma ŠABATu viz. 
https://cb.cz/praha3/wp/wp-content/uploads/2021/12/ATM2022.pdf. Myslím, že to 
je zajímavý pohled neadventistů na „šabat“ (v jejich vnímání „neděli“), její význam a 
prožívání. S Biblí v ruce máme jasno proč je pro nás sobota „sedmým dnem“, ale je 
užitečné podívat se na danou problematiku i jinými pohledy těch, kteří mohou mnohé 
vidět jinak… Mockrát mi neadventisté přiznávali, jak si našeho prožívání soboty váží a 
jak „nám“ ji v mnoha ohledech vlastně „závidí“. Nezbývá mi než popřát každému z nás, 
aby prožitek soboty byl i nadále pro každého z nás požehnaným časem inspirativní 
blízkosti Boží i lidské, dnem společenství i odpočinku ducha i těla. 

      Váš kazatel Vašek Vondrášek 

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://cb.cz/praha3/wp/wp-content/uploads/2021/12/ATM2022.pdf
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   



Akce KP - iMúzička 

Posílám odkazy na dětskou akci iMúzička, která již podruhé proběhne v on-line 
prostoru už příští sobotu 22.1. od 15 hod. Akce je ve spolupráci s HopeTV. Máme 
přihlášených 10 oddílů s 12 ti příspěvky. 

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/ 

 

KAZATELNA 
 

BETHEZDA – DŮM MILOSRDENSTVÍ 
Kázání ze soboty 8.1.2022 – br. Zbyšek Jonczy – Praha Vinohrady 

Jan 5,1-9 

Byl v Jeruzalémě takový rybník, řekněme spíše takový bazén a kolem něho leželi 
nemocní lidé. Nikde není napsáno, že tam byl někdo uzdraven, a přesto se ti 
nemocní v určitém přesně 

popsaném momentu, pokoušeli dostat se do vody protože… 

Velmi zvláštní je jméno toho místa. BETHEZDA. Co to znamená: DŮM 
MILOSRDENSTVÍ. Ten text začíná tím, že byly svátky. Na židovské svátky se mnoho 
lidí sešlo v Jeruzalémě. Proč lidé chodili do Jeruzalemského chrámu? Chodili si tam 
pro Boží milosrdenství. Mnoho lidí bylo také na místě zvaném Bethezda. TADY se 
také mluví o nějakém milosrdenství. 

https://youtu.be/18yK5MV8_R8
https://www.facebook.com/events/279437300944427/


Zvláštní je, že v domě milosrdenství nebylo žádné milosrdenství –„Nemám 
nikoho,“ řekl nemocný muž Ježíši. „Nikoho kdo by mne donesl do vody.“ 

Jan přidává k porozumění ještě jeden zvláštní detail, který by se mohl jevit jen jako 
zeměpisná informace, a přesto při bližším prozkoumání je velmi důležitou 
zvěstnou poznámkou. Jan říká, že ten rybník Bethezda se nalézal při OVČÍ BRÁNĚ. 
Proč se ta brána jmenovala právě takhle? Přes OVČÍ bránu procházeli lidé, kteří šli 
do chrámu. Šli tam s vědomím, že jsou hříšní, že potřebují Boží odpuštění a vedli s 
sebou ovci, která se měla stát obětním zvířetem, které podle tradice má smířit 
hříšníka s Hospodinem. Vedou obětní zvíře, procházejí touhle branou a věří, že 
zakrátko získají milosrdenství Boží. Věří, že se Bůh nad nimi slituje a že jim 
odpustí. 

A ti kteří milosrdenství potřebují, a jdou si pro ně, procházejí kolem DOMU 
MILOSRDENSTVÍ. Lidé spěchající pro milosrdenství si ani nevšimli, že tam leží 
nějací lidé, 

kteří také potřebují milosrdenství, a toho se jim nedostává. Jak se to může stát, že 
v domě milosrdenství není žádné milosrdenství. Zkusme si to trochu představit, jak 
to tam mohlo vypadat. Tam si asi neříkali s dovolením, nebo až po vás pane. Ti 
chudáci se zřejmě při každé 

čeření vody bezhlavě vrhali, belhali se a plazili. Takové závody mrzáků to byly. Pro 
Boží povyražení? Proto si myslím, že to nebylo Boží dílo, jen nějaká lidská pověra. 
V DOMĚ MILOSRDENSTVÍ NEBYLO MILOSRDENSTVÍ. 

Z Biblického hlediska není nic nového 

o Kniha RÚT – Betlehem znamená dům chleba. A my čteme, že v DOMĚ 
CHLEBA nebylo co jíst. 

o Nebo: Když Ježíš přichází podruhé do chrámu a vyhání handlíře a 
penězoměnce, tak říká: „Tohle měl být dům modlitby, a vy jste z něho udělali 
doupě lupičů.“ V domě Božím nebyl přítomen Bůh? 

Dále tam Jan vyjmenovává skupiny nemocných lidí. Poslední skupina, která, je tam 
jmenovaná, jsou ochrnutí. Tady vidíme, že čeština je velmi chudý jazyk, který ne 
vždy dokáže 

vyjádřit hloubku originálního biblického textu. Pisatel evangelia, nám chce ukázat, 
že tam leželi i lidé, kteří byli už totálně rezignovaní a po mnoha nezdarech. Celkově 
ztratili jakoukoli chuť se ještě o něco pokusit. Lidé, kteří jsou svojí nemocí 
psychicky tak vyčerpáni, že nemají žádnou sílu bojovat. A Jan obrací naši pozornost 
k člověku, který je nemocen třicet osm let. Dokážeme si to představit? Kolik to je 
38 let? Udělejme malý pokus. Letos máme rok 2022. Odečtěme od 2022 – 38 a 
vyjde nám rok 1984. A teď si zkuste vzpomenout, co jste dělali v roce 1984. A teď 
si představte. V roce 1984 někdo onemocněl a trpí dodnes. 

Víte, jak mu je? Třeba někdo trpí migrénou. Já jsem to na vlastní kůži nezažil, ale 
prý je to nesnesitelná bolest hlavy. Nemocný člověk ví, že když si vezme prášek a 
zdřímne si, že za pár hodin bude po bolesti. A teď si představte, vy, kteří to znáte, 
že touhle bolestí trpíte třicet osm let. Třicet osm let nesnesitelné bolesti hlavy. 

Přemýšleli jste někdy, že i v našem shromáždění může být někdo, kdo dlouho trpí? 



o Kdo je unavený životem. 
o Kdo má problém, se kterým si neví rady. 
o Někdo, kdo bojuje s nějakou svojí slabostí, s nějakým hříchem který nemá sílu 

zvládnout 

Možná celá léta prosí Boha o pomoc a Bůh mlčí. V tom šestém verši je obrovské  
povzbuzení. JEŽÍŠ SPATŘIL. 

Kristus minul davy a přišel za tím jedním člověkem. Sklonil se, a oslovil ho. 

Jak reaguje nemocný na Ježíšovu otázku – CHCEŠ … 

7 Nemocný mu odpověděl: „Pane, nemám nikoho, kdo by mě odnesl do 
rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde.“ 

Představme si to. Nad nemocným se sklání zdravý mladý muž. Nemocný si říká, 
konečně, mám vyhráno, teď se našel někdo, kdo mne tam do té vody odnese a hodí 
mne tam. Konečně šance. On byl zakoukaný do své pověry. (Tady bychom mohli 
povídat o tom, jaký je rozdíl mezi vírou a pověrou.) 

NEMOCNÝ MÁ SVOJE VLASTNÍ ŘEŠENÍ 

KRISTUS MÁ VLASTNÍ PLÁN. 

V našem životě je to někdy tak. Máme problém a věříme, že nám muže být 
pomoženo. A víme také, jak by se to mělo a mohlo udělat. Píšeme si vlastní scénář 
řešení. A když to máme vymyšlené, přicházíme k Bohu a říkáme: PODEPIŠ a dej 
tam razítko. A tak to chci, protože tak jsem si to vymyslel. A pak jsme často velmi 
překvapeni, že Pán Bůh řeší věci po svém a úplně jinak. 

V téhle souvislosti mne v Bibli fascinuje ještě jedno místo. Skutkové 12. kapitola. Co 
se tam píše. Herodes dělá ramena a řeší problém s křesťany. Jakub je sťat. Petr je 
ve vězení a církev se modlí. 

12. V domě Marie, matky Jana, zvaného Marek. Tam se shromáždilo mnoho lidí A 
MODLILI SE. 13. Když Petr zatloukl na domovní dveře, přišla služka jménem Rodé, 
aby se zeptala, kdo to je. 14 Tu poznala Petrův hlas, ale samou radostí hned 
neotevřela a běžela dovnitř oznámit, že Petr stojí přede dveřmi. 15 Ale oni jí řekli: 
„Ty ses zbláznila!“ Ona však trvala na tom, že je to pravda. Řekli jí: „Tak to musí 
být jeho duch!“ 

ONI MĚLI SVŮJ PLÁN A BŮH MĚL TAKÉ SVŮJ PLÁN. Bůh udělal zázrak. Nikdo 
nemohl říct, že Herodes se přece jen slitoval. 

Jsem připraven přijmout Boží řešení problému? Anebo sám nejlépe vím, jak 
by se to mělo udělat? A když se vrátíme k příběhu, který nám popisuje Jan v páté 
kapitole, napadnou nás další otázky, které by se nás mohly hluboce dotknout. 

Co by mělo být napsáno nade dveřmi našeho života? 

o Uvědomujeme si, že se můžeme nazývat domem milosrdenství, ve kterém 
už dávno není žádné milosrdenství. 



o Že se můžeme nazývat domem chleba, kde už dávno nikdo nepřichází, kdo by 
zde našel nasycení svého duchovního hladu. 

o Že se můžeme nazývat domem Božím, kde už dávno Bůh nebydlí. 
o Že se můžeme nazývat domem modlitby, kde už dávno sbor neprožívá živé 

modlitební společenství. 
o Jsme zdravou církví? 
o Jsme zdravým sborem? 
o Jsou naše rodiny duchovně zdravé? 
o Jsme duchovně zdravými jedinci? 

Ježíš se nás dnes ptá. CHCEŠ BÝT ZDRÁV? 

Nemocný u Bethezdy se musel divit. Taková divná otázka. Přemýšleli jste někdy, 
proč se 

Ježíš takhle ptá? 

V našem případě je to velmi potřebná otázka. 

o Uvědomujeme si, v jakém jsme stavu? 
o Uvědomujeme si, že naše nemoc je smrtelná? 

ŘEŠENÍ. Jedině Ježíšův zázrak, může v tomhle něco udělat. 

1. Jan 5,11 - to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. 

2. Jan 5,12 - Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život. 

Máme syna Božího, anebo si jen myslíme, že ho máme? Máme víru, anebo pověru? 

TAK KONEČNĚ VEZMI SVOJE LOŽE A CHOĎ 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chcete změnit váhu a zdraví? Obraťte se na: 

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



 
 



       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 /upravená:  

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 kolem sochy 

Fr.Palackého
5
 ulicí Na Moráni, Ditrichovou

6
 vpravo do Resslerové ke kostelu sv. Cyrila a 

Metoděje
7 

dále směrem k Tančícímu domu
8
 na Jiráskův most

9
, Dienzenhoferovy sady

10
 

po Janáčkově nábřeží na Palackého most
11

.Po Rašínově náplavce kolem přívozu 
Smíchov – Podska

12 
na Železniční most

13
, Dále ulicí Strakonickou, Pod Tratí a Nádražní 

na Smíchovskou lávku
14

 vpravo ulicí Radlickou nad Tunel Mrázovka
15

 přes Zahradu 
Santoška do ulice Nad Santoškou a Na Pláni vlevo na Paví vrch

16 
zpět do ulice Na Pláni 

do areálu Smíchovského hřbitova Na Malvazinkách ke kapli sv. Filipa a Jakuba
17 

do ulice 
Peroutkova - Sbor CASD Praha Smíchov

cíl 
- rodiště Tomíka (T.O.M.) a k posezení 

s malým občerstvením a možná i víc… 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Délka trasy cca 6,8 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/

