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 ročník 22/číslo 1096 
 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Samuel Ballangó 
Téma úkolu: „Ježíš – dárce odpočinku“ 
 

 společná píseň č. 221 „Jak zní mile jméno Ježíš“ 
 modlitba 
 studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
 sbírka pro potřeby misie 

 

 společná píseň č. 152 „Když mír jako proud" 
 modlitba 

 

10,3o – 10,45 hodin  

Přestávka 

10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Robert Heczko 
 

 Společná píseň č. 240 „Jezu, jako pastýř voď nás" (v sedě)  
 Sborová oznámení  
 Společná píseň č. 147 „Tam nad hvězdami" 
 Modlitba  

 

 Sbírka pro potřeby sboru 
 Příběh pro děti – Vlastimil Kubový 
 Píseň - „Můj Kristus Pán na kříži mřel“ - Smíchovský pěvecký sbor 

  

 Čtení textu Bible – Jób 6,11-14; 1.Kor. 10,13 – Jana Bezděkovská 

 Tichá modlitba   
 Kázání – Robert Řehák 

Téma: „Kde brát sílu?“ 
 

 Chvíle ke ztišení – hudební přednes – Jan Kubík 
 Společná píseň č. 232 „Můj Bůh je síla moje“ 
 Modlitba – Robert Řehák 
 Společná píseň č. 284 „Kéž nás vede“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

       29. leden 2022 



Oznámení 
 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

-Dnes, 29. 1., slovem z Písma bude sloužit bratr Robert Řehák. 
 

-Příští sobotu, 5. 2., kázáním bude sloužit bratr Jan Bezděkovský. 
 

- 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 dále 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 sobotu, 29. 1., od 1700 hod jste zváni na další online setkání  
cyklu Achillovy paty evoluce –Kosmologie 

 

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

 

-V neděli, 30. 1., se uskuteční zimní výlet oddílu KP Penguins  
„Za počátky české státnosti“ 

 

-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 30.1. – 5.2.2022 oslaví narozeniny: 
 

Kavková Monika (1.2.) 
 

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 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 – věčný kněz 
Texty: Žd 5 a 7 
Téma 1. čtvrtletí 2022: S pohledem upřeným na Ježíše, Poselství 
listu Židům  
 

Pátá a sedmá kapitola listu Židům představují jedinečnou roli 
Pána Ježíše srovnáním se službou, která byla svěřena izraelským 
kněžím. V tomto srovnání vyniká to, co pro nás udělal, dělá a 
ještě�udělá. 
 

• Žd 5:1–10: Ježíš – kněz, který zná lidské slabosti (neděle) 
• Žd 7:1–3: Ježíš – kněz Melchisedechova typu (pondělí) 
• Žd 7:11–16: Ježíš – kněz, který zprostředkovává dokonalé odpuštění (úterý) 
• Žd 7:14–22: Ježíš – kněz, který žije a slouží navěky (středa) 
• Žd 7:26–28: Ježíš – kněz, který je dokonalý a bezhříšný (čtvrtek)  
 

PDF lekce: https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/06.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/aktualni/06.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 – 82. kapitola 
 

MŮJ SBOR – MŮJ HRAD – MŮJ SMRAD… 

Už jsem v církvi prožil mnoho setkání nad různými tématy, někdy povedených a 
užitečných více, někdy méně. Jedno z těch nejvzácnějších jsem prožil minulou 
sobotu v našem sboru odpoledne – totiž setkání všech vedoucích oddělení nad 
tématy ze života našeho sboru, kdy jsme se sdíleli o tom, jak náš sbor vnímáme, jak 
se v něm cítíme, co nás mrzí či bolí, případně co bychom chtěli změnit. Doba 
pandemie, která ještě pořád není za námi, která ale velmi citelně v mnoha ohledech 
ovlivnila naše sborové scházení i duchovní životy mnoha z nás, je mimořádnou 
možností k tomu poctivě zvážit jak a kudy dál jako jednotlivci i jako rodiny a 
vlastně jako celý sbor. 

V odvážných a otevřených příspěvcích mnohých přítomných jsem velmi rezonoval 
– párkrát se někteří vyznali a přiznali k postojům, ke kterým bych asi nesebral 
takto veřejně odvahu. 

Byť jsem na tomto setkání byl prakticky služebně nejmladší „zelenáč“ se 
„skořápkou na hlavě“ – jsme mezi vámi jenom necelé dva roky – přesto jsem se i já 
odvážil něco přidat do společné diskuze.  

Mockrát mě v životě oslovil text Písma o Mojžíšovi když „raději chtěl snášet příkoří 
s Božím lidem než na čas žít příjemně v hříchu“ (Žd 11,25). V jeho DNA bylo 
neopustit „Boží lid“, i když to pro něj osobně nebylo jednoduché. Je zajímavé, že 
Pavel takto nazve tuto etapu jeho života, jako by chtěl připomenout, že za 
následováním Ježíše je vždycky i viditelné společenství podobně smýšlejících (vůči 
Bohu). 

Je – nebo vlastně bylo – mezi námi mnoho těch, kteří opustili naše společenství 
z různých důvodů a s mnohými výhradami (většinou pravdivými). Církev a sbor 
nikdy nebyla a tady na zemi ani nebude „liga svatých a dokonalých“ – ale je to 
setkání lidí bojujících, hledajících a společně toužících (někdy více – někdy méně) 
Boha poznávat, slavit, hledat… V duchu nadpisu dnešní Epištoly pro mě bylo 
setkání minulou sobotu velmi povzbuzující v tom, že jsme nejen otevřeně vyjádřili 
své výhrady a obavy, ale byli jsme ochotni přijmou praktickou zodpovědnost a 



hledat řešení, co s těmi „smrady“ v „hradu“. Budu vděčný za každého z vás, když se 
budete chtít přidat ke všem vedoucím oddělení… 

  S modlitbou váš „hradní“ spolubojovník a kazatel Vašek Vondrášek.  
 

Smíchovské foyer, jak dále? 
 

Každý týden se v oznámení objevuje heslo:  
Páteční Smíchovské foyer, s ohledem na aktivity sboru, v pátek od 20 hod.  
Možná by bylo na místě vysvětlit ono „s ohledem na aktivity sboru“. Foyer je kdykoliv 
připraveno ustoupit jiné, důležitější aktivitě našeho sboru. Již bylo proneseno několik 
proroctví o jeho zániku. Zdá se však, že se zde vytvořilo společenství těch, kteří se na 
on-line setkání v pátek večer těší. Dokonce máme mezi sebou pravidelně i jednoho 
„přespolního“. Tak tedy: zatím to ještě „nebalíme“. Ale přece něco je nového, a proto 
píšu tento článek: Dohodli jsme se, že 
asi čtvrt hodiny po začátku (okolo 20:15) bude naše klábosení o všem možném 
přerušeno a „začneme si sobotu“, tj. bude zamyšlení inspirované biblickým textem. 
 

Boží slovo tedy nezazní v závěru, ale spíše zpočátku, poté, co se připojí i ti, co to na 20. 
hodinu nestihli. 
Těšíme se tedy na další setkávání, které bude mít poněkud pozměněný řád (doufám, že 
k lepšímu).  

Jan Kubík 
Pro případ řešení technických problémů uvádím svůj telefon: 605 210 377 
 

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) 



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  

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   

OSADNICKÁ A PRŮKOPNICKÁ TEOLOGIE  
(použito v kázání „ZEMŘÍT S BOTAMA NA NOHOU“ 22.1,2022) 
 

Na žádost některých z vás se s vámi rád dělím o dva pohledy na Ježíše pomocí 
myšlenek jakéhosi Wee Selingera (z knihy B. Manninga „Uchvácen Kristem“). Jeho 

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


myšlenky mě hodně oslovily právě proto, že mám rád akci, dobrodružství a určitou 
míru rizika. Také mě oslovily proto, že jsem studoval teologii a přes všechny pozitiva 
jsem zjistil, že školní lavice, kde se přemýšlí o Bohu, vám nikdy nemohou pomoci Boha 
plně poznat. 

Selinger přirovnával křesťanství a teologii k divokému západu.  Napsal, že existují dvě 
teologie, osadnická a průkopnická, dvě pojetí Ježíše, které určují, jak vnímáme Boha, 
sebe a církev. Jedna, osadnická vnímá církev jako soudní budovu. Základ je stabilita, 
jistota, předvídatelnost a právo. Druhá, průkopnická, vnímá církev jako krytý vůz, kde 
vedle sebe lidé spí, bojují, umírají a hlavně jsou na cestě. Je jim ve voze občas 
nepohodlně, ale dobrodružství je více než pohodlí. V osadnické teologii hraje Bůh roli 
starosty. Nikdo ho moc nevidí a nikdo ho moc nezná, ale každý ví, že tam někde je, 
protože ve městě vládne pořádek. V průkopnické teologii hraje Bůh roli vůdce výpravy. 
Je se svými lidmi, pevně je vede, občas sestoupí z vozu, aby jej pomohl vytlačit z bláta. 
V osadnické teologii hraje Ježíš roli šerifa, kterého poslal starosta. Dbá na dodržování 
zákonů, a pokud je někdo nedodržuje, potrestá ho. V průkopnické teologii hraje Ježíš 
roli zvěda. Vyjíždí dopředu, hledá, kam jít a hlavně inspiruje průkopníky na další cestě. 
V osadnické teologii hraje D. sv. roli děvčete ze salónu, která unavené osadníky občas 
podrbe pod bradou a poskytne jim útěchu. V průkopnické teologii hraje D. sv. roli lovce 
bizonů, který přináší čerstvé maso. Je to trochu podivná, divoká postava a někdy si 
průkopníci nejsou jistí, co udělá příště. V neděli občas jezdí strašit osadníky, kteří chodí 
do města na zmrzlinu. V osadnické teologii hraje křesťan roli osadníka. Bojí se otevřené 
a neznámé hranice. Bojí se starosty a vyhýbá se šerifovy. Jeho heslem je bezpečnost 
především. V průkopnické teologii hraje křesťan roli průkopníka. Touží po novém 
životě, po nových neznámých prostorech. Umírá v botách na nohou. Je mu líto 
osadníků a snaží se jim povědět, že život na cestě je radostný a dává pocit naplnění. 
V osadnické teologii hraje duchovní roli bankéře a je to velmi vážený člověk, který 
uchovává v trezoru veškeré cennosti. V průkopnické teologii hraje duchovní roli 
kuchaře, který porcuje to, co mu opatřil lovec bizonů. Nikdy si neplete svoje poslání 
s posláním vůdce výpravy, zvěda nebo lovce bizonů. Ví, že je jen jedním z průkopníků, 
který se naučil vařit. V osadnické teologii znamená víra věřit v bezpečnost města. 
V průkopnické teologii je víra duchem dobrodružství. Je to odvaha vydat se na cestu. 
V osadnické teologii je hřích poručení řádu, v průkopnické teologii je hřích touha vrátit 
se zpět. Osadnická teologie chápe spásu jako život poblíž soudní budovy, průkopnická 
chápe spásu jako důvěru ve vůdce výpravy, následování zvěda a přitom jíst maso, které 
dodává lovec bizonů.  

Ježíš mi dává možnost přestat se bát a vyrazit na cestu, stát se průkopníkem. 
Konkrétně to znamená vyrazit na cestu životem s ním. Je to cesta podobná cestě ve 
voze – na první pohled nejistá, nevím, kde budeme večer tábořit, dokonce ani nevím, 
zda dojedu tam, kam chci, ale je to cesta s ním a blízko němu. A to, že můžeme být 
spolu, je tak silná motivace, že do vozu nasednu a pojedu v něm. A až na cestě 
najednou poznávám další skvělé lidi, poznávám vůdce výpravy – nebeského otce, 
zvěda – tedy J.K., lovce bizonů - D.Sv., poznávám úplně nové dimenze života. Ty jsou 
tak úžasné, že i když je cesta někdy nepříjemná, nikdy bych neměnil a znovu chci do 
vozu usednout.  



Ohlédnutí za lednovým T.O.M. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdolání prvního z mostů - Jiráskův 



K A Z A T E L N A 
 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNA NAŠEHO  
Kázání ze soboty 22.1.2022 – br. Jiří Beneš (Praha Vinohrady) 

Ř 1,3-4 
 3 evangelia o jeho Synu, který tělem pocházel z rodu Davidova, 4 ale Duchem svatým 
byl ve svém zmrtvýchvstání uveden do moci Božího Syna, evangelia o Ježíši Kristu, 
našem Pánu. 
 

Jak Pavel vnímá Ježíše? Co nás učí si o něm myslet? Ježíš je mimořádná postava. Na 
počátku listu Římanům řekne Pavel o Ježíšovi, že byl člověkem, v němž byla tak 
veliká moc „Ducha svatosti“, že vstal z mrtvých. „Zmrtvýchvstání“ (viz 14,9) je 
synonymum pro vzkříšení, ovšem s tím rozdílem, že se neuvádí Bůh jako subjekt 
dění: Ježíš vstal z mrtvých sám. To je podle Pavla zásadní sdělení a proto jej klade 
na počátek svého listu a pak jej opakuje v 2 Tim 2,8. Ale nevymyslel ji Pavel. Je to 
výpověď, kterou tenkrát všichni znali, která žila (byla živá) v myslích věřících a 
ovlivňovala jejich i Pavlův život. A působí dosud – dosud o ní lze říci, že je živým 
slovem. Na něm Pavel učí, co je třeba si uvědomit o sobě a o Bohu. A jak na to 
reagovat (jak to zpracovat). 

Pavel toto živé slovo nazývá „Boží evangelium o jeho Synu“ (1,1.3). Evangelium je 
sdělení, které vyjadřuje způsob, jakým se Bůh v dějinách přiblížil člověku v Ježíši 
Kristu. Přiblížil se k němu Duchem svatosti, jehož mocí je člověk Ježíš po „svém 
zmrtvýchvstání uveden do moci Božího Syna“. Ježíš je, či lépe prokázal se být „Božím 
Synem“ právě proto, že vstal z mrtvých. Ježíš je Mesiáš (řecky „Kristus“), který se 
svým zmrtvýchvstáním stal naším Pánem – vládcem a vysvoboditelem. Jeho vstup 
do role vladaře se děje jeho zmrtvýchvstáním. 

Věta „ve svém zmrtvýchvstání byl uveden“ je další nepřímou výpovědí o skrytém 
Bohu pomocí trpného rodu (zde popisuje pohyb vzhůru). V 1,3-4 „je vůdčí a 
rozhodující slovo ´byl ustanoven´“ a to „v moci“, neboť „před tím byl Synem Božím v 
bezmoci“ (8,3), „to je v poníženosti, v chudobě … dobrovolným zřeknutím božské 
podoby nebo podstaty“ (Žilka). Zmrtvýchvstáním „se Ježíš … nestává někým, kým 
předtím nebyl, není teprve dosazen, nýbrž definitivně zjeven, potvrzen … jako ten, 
kým je odjakživa“ (Söding). Zmrtvýchvstání „bylo“ Ježíšovo „nastolení“ jako Božího 
Syna1. 

Bůh promluvil o svém „Synu, jenž povstal podle těla z potomstva Davidova“. Ten „byl 
ustanoven Božím Synem v moci podle Ducha svatého skrze zmrtvýchvstání“. To je 
vyznání víry a Pavel jej předkládá jako Hospodinovo zaslíbení sdělené ve Starém 
zákoně (1,2; viz 2 S 7,12-14; Ž 2,1-8). Činí tak proto, abychom si uvědomili dvě 
věci: (1) jak máme věřit. Pavlova vyznání víry si máme osvojit; (2) že vše, co 
potřebujeme vědět, již máme ve Starém zákoně. Jen je třeba brát Starý zákon 
vážně, pozorně mu naslouchat a přemýšlet nad tím. 

O Bohu mluví Pavel trojím způsobem: „Bůh, Syn Boží, Duch svatosti“. Je to trojí 
způsob, jak Bůh vstupuje do našeho světa: „Bůh ústy svých proroků“ mluví, tedy 

                                                 
1 Nový zákon s výkladovými poznámkami 491. 



slibuje a své sliby plní. „Duch svatosti“ uvádí Mesiáše Ježíše do role „Syna Božího“, 
tj. „Pána“. Jinak je toto uvedení do role Pána – Vládce popsáno v Christologickém 
hymnu ve Fp 2,6-11. „Duch svatosti“ však také mění člověku identitu, uvádí jej do 
stavu Syna Božího a to se týká i nás: „Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové 
Boží ... Boží Duch dosvědčuje duchu našemu, že jsme Boží děti“ (8,14.16). „Titul Boží 
Syn je ... ilustrací Ježíšova niterného vztahu k Bohu“ (Ratzinger) a současně označuje 
„preexistentního Krista, kterého Bůh poslal, aby přinesl světu spásu“ (8,3; 
Bornkamm). „Mesiáš ... tu předtím již byl v lidském způsobu bytí a svou smrtí a 
vzkříšením zahájil zmrtvýchvstání“ (Schweitzer). A „Syn Boží“ nám vládne. On je 
„náš Pán“ (1,4 + ještě 13krát). Pavel to později řekne ještě jedou. „Ježíš vstal 
z mrtvých, aby byl Pánem mrtvých i živých“ (14,9). Jej máme posluchat, jemu máme 
důvěřovat (1,5), on nás volá (1,6) a jeho máme vyznávat. Na tom záleží naše 
budoucnost: „Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho 
Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen“ (10,9). A je-li Ježíš „náš Pán“, pak my jsme 
jeho služebníky. „Pán“ je v Septuagintě překladem jména Hospodinova. Ježíš 
Kristus – „Pán“ si člověka podrobuje, což představuje „naprostý škrt přes jakoukoliv 
autonomii lidské bytosti“. Máme-li v Ježíši Kristu svému Pána, tj. sloužíme-li mu, pak 
uskutečňujeme jeho, nikoli svou vůli. Přijali-li jsme Ježíše Krista jako svého Pána, 
pak jsme se současně zřekli své vůle. A opačně: lpíme-li na své svobodné vůli, ještě 
není Ježíš Kristu pro nás náš Pán, ještě se necítíme být jeho služebníky. 

Mezi původem z Davidova rodu a mocí Božího Syna stojí smrt. Mezi člověkem a 
Bohem stojí smrt. Přechod do jiné dimenze bytí, kterým prošel Ježíš, se nazývá 
zmrtvýchvstání. Zmrtvýchvstáním dosahuje syn Davida mnohem vyšší důstojnosti, 
ba samotné změny totožnosti. Pavel ovšem ví, že neumřel jen syn Davidův, nýbrž 
Syn Boží (5,10; 8,3.32) Ale „zmrtvýchvstání“ je pro Pavlovy posluchače model, který 
bude Pavel rozvíjet v 6,3-5.8; 8,11. „Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby 
přijali podobu jeho Syna“ (8,29).  

Obsah a smysl Ř 1,3-4 velmi výstižně shrnul prof. Souček: „na svět přišel v plném 
člověčenství – podle těla – někdo, kdo nebyl jen z těla a dokonce nebyl jen náhodným 
zjevem, nýbrž byl naplněním dávných zaslíbení prorockých; přišel odjinud, skutečně 
ze světa Božího, a to se mocně prokázalo jeho zmrtvýchvstáním. Tato nová ... 
neslýchaná skutečnost, která však zároveň je odhalením odvěké pravdy, lásky a moci 
Boží, je jediným důvodem činnosti apoštolovy“. 

Čtení: 2 S 7,12-14.  
Až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému 
potomku, který vzejde z tvého lůna, a upevním jeho království. Ten vybuduje dům pro 
mé jméno a já upevním jeho královský trůn navěky. Já mu budu Otcem a on mi bude 
synem. Když se proviní, budu ho trestat metlou a ranami jako kteréhokoli člověka. 
Čtení: Ž 2,1-8. 
Proč se pronárody bouří, proč národy kují marné plány? Srocují se králové země, 
vládcové se spolu umlouvají proti Hospodinu a pomazanému jeho: „Zpřetrháme jejich 
pouta, jejich provazy pryč odhodíme.“ Ten, jenž trůní v nebesích, se směje, 
Panovníkovi jsou k smíchu. 5Jednou k nim promluví v hněvu, ve svém rozlícení je 
naplní děsem: „Já jsem ustanovil svého krále na Sijónu, na své svaté hoře!“ Přednesu 
Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl: „Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil. Požádej, 
a národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dálavy země. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

 

SZ.4.9.21


 

 

 

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 

 



 



 

 



 

 
 

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 

 



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/

