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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Samuel Müller 
Téma úkolu: „Ježíš – dokonalá oběť“ 
 

 společná píseň č. 57 „Sláva Tobě Spasiteli“ 
 modlitba 
 studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
 sbírka pro potřeby misie 
 společná píseň č. 59 „Byl jsi tam " 
 modlitba 

 

10,3o – 10,45 hodin  

Přestávka 

10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Petr Bezděkovský 
 

 Společná píseň č. 102 „Ty Pán jsi můj" (v sedě)  
 Sborová oznámení  
 Společná píseň č. 49 „Ty lásko vzácná" 
 Modlitba 

 

 Sbírka pro potřeby sboru 
 Příběh pro děti – Jan Špinar 
 Sborová píseň - „Irská modlitba“ - Smíchovský pěvecký sbor 

  

 Čtení textu Bible – Jan 3, 14-16  - Rozálie Schvarczová 
 Tichá modlitba   

 Kázání – Aleš Zástěra 
Téma: „Nepochopitelný dar“ 
 

 Chvíle ke ztišení – John Darwall „Radujte se, Pán je Král“ 
Aleš Zástěra a  Jan Kubík 

 Společná píseň č. 43 „Jak vzácná milost“ 
 Modlitba – Aleš Zástěra 
 Společná píseň č. 281 „Buď, mocný Bože, s námi“ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

         26. únor 2022 



Oznámení 
 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

-Dnes, 26. 2., slovem z Písma bude sloužit bratr Aleš Zástěra. 
 

-Příští sobotu, 5. 3., kázáním bude sloužit bratr Václav Vondrášek. 
 

-Druhé setkání výboru sboru s vedoucími oddělení a služebností  
je plánováno na tuto sobotu 26. 2. od 1400 hod 

 

-V sobotu, 26. 2., od 1700 hod jste zváni na další online setkání  
cyklu Achillovy paty evoluce –Kosmologie 

 

-Zimní oddílový výlet KP do Levého Hradce  - nový termín, zítra, 27. 2. 

(bližší informace dále ve Zpravodaji) 
 

-V sobotu, 5. 3., se uskuteční setkání žen a dívek Smíchovského sboru 
u sestry Evy Bartošové (bližší informace dále ve Zpravodaji) 

 

-Bohoslužba, 19. 3., „Anděl 2022“ se uskuteční on-line. Sbor bude pro 
veřejnost uzavřen. (bližší informace dále ve Zpravodaji a u vedení sboru) 

 

-KD3 Vás zve na výlet do přírody v neděli, 27. 3., „Za čejkami chocholatými“ 
Pojede s námi Jiří Pokorný, náš kamarád, přírodovědec, badatel a učitel. 

 

-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 březnu mysleme na svých 
modlitbách na: situaci na Ukrajině 

 

-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 27.2. – 5.3.2022 oslaví narozeniny: 
 

Žalud Miloslav (28.2.); Píchová Markéta (1.3.);  

Sóradová Lucie (2.3.); Nechyba Ivan (3.3.)  
 

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


  
 

 
 
 

      
 

BOHOSLUŽBY V  NAŠEM SBORU  v roce 2022 do odvolání 
 

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.  

Za VS J. Bartoš 
 

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 10: Cesta za oponu 
Texty: Ž d 9,23–28; 12,18–21; Lv 16,1.2; 10,1–3; Žd 10,19–22; 12,22–24 
Téma 1. čtvrtletí 2022: S pohledem upřeným na Ježíše, Poselství listu Židům  
 

Při studiu této lekce se zaměříme na Ježíšovo nanebevstoupení, které je v listu 
Židům označeno jako vstoupení do lepší svatyně. Ježíš vešel do samotné Boží 
přítomnosti, abychom tuto možnost měli i my, hříšní lidé, jak si to Bůh vždy přál.  
 

 Žd 9,23–28: Nanebevstoupení – do nebeské svatyně – k 
Otci (neděle) 

 Žd 12,18–21: Pozvání, abychom i my přistoupili k Otci 
(pondělí) 

 Lv 16,1.2; 10,1–3: Chrámová opona jako „ochrana“ hříšníka 
(úterý) 

 Žd 10,19–22: Pozvání ke vstupu „za oponu“ (středa) 
 Žd 12,22–24: Naděje na osobní setkání v novém Jeruzalémě 

(čtvrtek) 
 

PDF lekce: https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/2022 1/10.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 

DO SBORU S 

RESPIRÁTORY, ROZESTUPY, RUCE, RODINA, ROZUM, RADOST 

 

https://meet.google.com/bnz-rbdr-iqb?hs=224
https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/2022%201/10.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured


 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. 
 

VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 
 

 

 

 

 

Sestra Jitka Michalcová 
s radostí oznamuje, 

že se stala babičkou. 

Její dcera Stáňa v pondělí 14.2.2022 
porodila malou Patricii. 

Obě jsou v pořádku. 

 
KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 86. kapitola 
 

ZKOUŠKY Z NEBESKÉ MATEMATIKY… 

Asi každý z našeho sborového společenství si uvědomuje mimořádnost doby, ve 
které se nacházíme. Po (snad) ustupující době pandemie přichází nově hrozba 
války na ukrajinsko-ruských hranicích… Je mi velmi těžko za všechny „obyčejné“ 
obyvatele Ukrajiny a přilehlých oblastí, kteří v těch končinách žijí… Je mi úzko za 
všechny rodiče, kteří mají stejně staré syny, jako mám já, kteří jsou zrovna v 
armádě a přespávají někde v zimě v polních podmínkách ve stanech – a nevědí, kdy 
a jaký rozkaz padne. Všechna řešení jsou lepší než jakákoliv válka – tak se jako 
Pánova církev modleme za lidi ve velkém ohrožení, naše bližní, kteří nejsou ani 
lepší, ani horší než kdokoliv z nás v našem společenství. Modleme se za 
představitele států, kteří rozhodují… 

Když někde vidím nějaký hezký citát, tak si jej opíšu a píchnu doma na nástěnku 

(inspirován „Pelíšky“😊). Jeden z těch citátů je ze zdi jednoho opuštěného kostela u 
Břeclavi a říká: „Pokud počítáme s Boží pomocí, tak nikdy neztrácíme naději ve 
víru a dobro.“ A tak, i když mám někdy pocit, že se celý svět zbláznil, chci být 
„věrný“ počtář na kolenou… Prosím přidejte se… 

     Váš kazatel „počtář“ Vašek Vondrášek  

Pozvánka na Hrníčkové odpoledne 5. 3. 2022 
 

Vážené členky Smíchovského sboru, milé sestry, 
srdečně Vás zveme na odpolední setkání žen a dívek z našeho sboru v sobotu 5. 3. 
2022. Setkání se uskuteční u sestry Evy Bartošové po skončení nácviku sborového 
zpěvu. Prosíme, přineste si svůj oblíbený hrníček, ke kterému se váže nějaká Vaše 
vzpomínka. S hrníčkem v ruce budeme vzpomínat na to, co nás potkalo. Hrníček 

https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek


nebudeme omalovávat ani jinak zdobit. Prosíme, dejte vědět sestře Evě, že na setkání 
přijdete. Pokud je to možné, přineste s sebou i drobné občerstvení. 
Těšíme se na Vás! 

Eva Bartošová a Jitka Michalcová 

Směřování sboru - II.setkání 
 

Rád bych pozval už podruhé všechny vedoucí oddělení a služebností na setkání 26. 
února od 14.hod. do hlavního sálu našeho sboru na pokračování naší diskuze o 
dalším směřování našeho sboru. Doufáme, že pandemie nemoci, která citelně 
zasáhla do života každého z nás, našich rodin – i života našeho sboru, postupně 
ustoupí. Návrat do stavu „jako před pandemií“ není možný-to je skutečnost, která 
nás může mrzet, ale se kterou je potřeba pracovat. Po minulém setkání, 
věnovaném otevřené diskuzi o současném stavu chceme nyní prakticky hledat 
cesty kudy dál, co je potřebné zachovat a co změnit, chceme, aby mnohé zajímavé 
myšlenky mohly dostat praktickou podobu. Všichni členové sboru, kteří by se 
chtěli zúčastnit pracovního setkání, a aktivně přispět do procesu promýšlení 
konkrétních plánů jsou vítáni, prosíme jen, aby svou účast konzultovali 
s kterýmkoli ze starších nebo kazatelů. Všechny vás, naše milé sourozence v Kristu, 
členy naší sborové rodiny prosíme o modlitby, jde o naši budoucnost.  
 

Jsme si vědomi, že plány a příprava jsou jen jedním z potřebných kroků. Bez 
„vanutí Ducha“, zůstane jen u našich snah. 

     Za VS Václav Vondrášek a Milan Müller 

Milí členové smíchovského sboru, 

19. března 2022 se v prostorách smíchovského sboru uskuteční Akce Anděl. Tento rok 
jsme se rozhodli z důvodu nepředvídatelnosti situace zvolit variantu online setkání. 

Letos na téma: 
"Jak se vám líbím?" Možná Tě to překvapí, ale tahle otázka ovlivňuje to, jak vypadáš, 
jak se chováš i kým se v životě stáváš. Jsi to ale opravdu Ty? 

Vykašli se na snahu se přizpůsobit a zalíbit. Přijď se na Anděla zamyslet nad tím, jak Tě 
vidí Bůh – a jak to udělat, abys byl opravdový. 

Řečník: Martin Pavlík 
Host: Janette Oubrechtová 
 

Výbor sboru nám vyšel vstříc v tom, že můžeme online akci udělat v prostorách 
smíchovského sboru. Chtěli bychom tímto poděkovat jak výboru, tak i vám členům, 
které to ovlivní, že nám toto umožníte. Důvod, proč jsme požádali o částečné uzavření 
sboru pro tuto sobotu, je následující.  
 

Vzhledem k tomu, že jsme se rozhodli pro primárně online variantu, tak by pro nás bylo 
komplikované zprostředkovat v prostředí sálu plnohodnotný zážitek. Některé části 
programu budou tudíž pouze ve vysílání bohoslužeb online a v sále nebudou 
promítané. Tato varianta nám umožní vytvořit kvalitnější přenos pro  mládežníky, kteří 
se na tuto akci připojí.  

Díky, za mládež Víťa Oczko 
 



KD3 pozvánka 
 

Milí sboroví přátelé, rádi bychom Vás pozvali v termínu 14. až 18. 4. 2022 na 
velikonoční pobyt do Lužických hor. Máme zarezervovanou chalupu Světlík  
https://www.e-chalupy.cz/luzicke_hory/ubytovani-svetlik-chalupa-k-pronajmu-
14083.php?fbclid=IwAR1exFK4q4PQtOuN-
TDvBHdDM2qmJOX2jnZiZVGRpl81TQArg6KlzntpoCk 
K dispozici pro Vás máme ještě dva pokoje, jeden pětilůžkový a jeden dvoulůžkový.  
Cena vychází 350Kč za noc pro dospělého a 250Kč pro dítě. 
Přidejte se k nám! 
Informace u Mariany Skálové 602 318 530, marianaskal@gmail.com 

Vaše KD3 

Registrace členů oddílu KP Penguins 

Jako každý rok probíhá během ledna a února registrace členů našeho oddílu. 
Registrační poplatek za jednu osobu je 200,- Kč na rok a umožňuje nám čerpat 
dotace, ze kterých pak platíme nákupy materiálu nebo část nákladů na akce či 
tábory (například tábory jsou díky dotacím o cca 1 000,- Kč levnější než by byly 
bez dotací). Budeme proto vděční za každou registraci, kterou na rok 2022 
provedete. Pokud se v Pathfinderu registrujete poprvé zašlete kromě registračního 
poplatku ještě vyplněnou registrační kartu a souhlas se zpracováním osobních 
udajů(zde) na tento email: jan.bez dekovsky@pathfinder.cz. Registraci prosím 
proveďte do 25. února. 

Prosíme o zaslání 200,- Kč za každého registrovaného člena oddílu 
(registrovat se můžou jak děti, tak rodiče) na oddílový účet 

č.2334328021/3030 (POZOR ZMĚNA!). Do poznámky uveďte jméno  
a příjmení registrovaného člena. 

                                    Za oddíl Penguin Honza Bezěkovský  

Milí vedoucí mládeží, milí kolegové kazatelé a vedoucí sborů, 
již za necelý měsíc začíná Modlitební týden mládeže, tedy akce, která má v naší 
církvi dlouhou tradici a připojují se k ní mládežníci z celého světa. MTM začíná 
sobotou 19. 3. a trvá až do následující soboty 26. 3. 2022. Zatímco minulý rok 
se řada mládeží mohla vidět jen online, letos už bude možné setkat se ve 
skupinkách osobně. 
 

Přednášky, resp. studijní příručka je mimořádně povedená jak po obsahové, tak 
grafické stránce, a týká se aktuálního tématu udržitelnosti a péče o stvoření. 
Autorem je německý kazatel Bert Seefeldt, který pracuje jako unijní vedoucí 
mládeže.  

Studijní příručku si můžete stáhnout z následujícího odkazu:  
https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/zobrazit/875.  

Letos se nám povedlo zajistit také přednášky v tištěné podobě a brzy je obdržíte na 
svých sborech. 

https://www.e-chalupy.cz/luzicke_hory/ubytovani-svetlik-chalupa-k-pronajmu-14083.php?fbclid=IwAR1exFK4q4PQtOuN-TDvBHdDM2qmJOX2jnZiZVGRpl81TQArg6KlzntpoCk
https://www.e-chalupy.cz/luzicke_hory/ubytovani-svetlik-chalupa-k-pronajmu-14083.php?fbclid=IwAR1exFK4q4PQtOuN-TDvBHdDM2qmJOX2jnZiZVGRpl81TQArg6KlzntpoCk
https://www.e-chalupy.cz/luzicke_hory/ubytovani-svetlik-chalupa-k-pronajmu-14083.php?fbclid=IwAR1exFK4q4PQtOuN-TDvBHdDM2qmJOX2jnZiZVGRpl81TQArg6KlzntpoCk
mailto:marianaskal@gmail.com
https://kp-penguins.webnode.cz/_files/200000272-cc344cd2e4/Reg.%20karta%20KP.pdf
https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/zobrazit/875


Na Facebooku jsme ve spolupráci s mládeží moravského a slovenského sdružení 
založili také společnou událost, kde budou každý den během celého modlitebního 
týdne zveřejňována krátká videa se zamyšleními nad jednotlivými tématy. V rámci 
FB události můžete kliknout na kolonku „Pozvat“ a přidat sem co nejvíce lidí. Zde je 
odkaz: https://fb.me/e/2eSsvLqaq.   

Závěrem bych vás rád pozval k online sledování bohoslužby k zahájení MTM – 
Akce Anděl 2022, která se uskuteční v sobotu 19. 3. 

Bylo by skvělé, kdybyste se svými mládežníky vytvořili malé skupinky, které by se 
v průběhu modlitebního týdne setkávali k tomu, co neodmyslitelně patří ke 
křesťanskému životu víry. Těším se na to :-)  

Ať se nám to povede! 
Martin Pavlík - Vedoucí oddělení mládeže ČS 

 

Děkujeme, že jste tu s námi pro ty, kteří potřebují naši pomoc.  

Z předchozí humanitární pomoci v bývalé Jugoslávii, Čečensku či Sýrii víme, jak vypadá 
válka. Víme, jak drtivě dopadá na životy běžných obyvatel, žen, dětí, starých lidí. I nyní 
jsme připraveni pomáhat lidem žijícím na Ukrajině.  

V posledních dnech se někteří z vás na nás obraceli, jestli se budeme zapojovat jako 
ADRA ČR do pomoci lidem na Ukrajině. Ráda bych vám tedy poskytla základní 
informace, které můžete předat i bratrům a sestrám ve sborech. 

Jsme v pravidelném propojení s pobočkou ADRA Ukrajina a díky tomu lépe 
monitorujeme potřeby místních obyvatel. Postupně budeme uveřejňovat na našich 
stránkách a sociálních sítích bližší informace, dle vývoje situace. Po 
zvážení aktuálních možností pomoci jsme 23. 2. otevřeli veřejnou 
sbírku na pomoc lidem na Ukrajině: 

 přes portál Darujme, kde můžete darovat snadno několika 
platebními metodami: darujme.cz/SOSADRA 

 dar lze poslat i na účet: 66 8888 66/ 0300, var. symbol 500 
 

Finanční dary budou použity konkrétně na distribuci poukazů, za 

https://fb.me/e/2eSsvLqaq


které si budou moci obyvatelé zasažených oblastí koupit základní potraviny a 
hygienické potřeby.  

Jsme opravdu vděčni za Vaši pomoc. V příloze přikládám také bannery, které můžete 
zveřejnit i na vašich sociálních sborových sítích - prosím jen o nastavení přímého 
prokliku u textu: darujme.cz/SOSADRA  
(link https://www.darujme.cz/projekt/1205456) 

Česká ADRA pomáhá lidem na Ukrajině již od roku 2014. Soustředili jsme se zde na 
pomoc lidem, kteří přišli o domov, na podporu sociálně znevýhodněných dětí a na 
zlepšení podmínek lékařské péče v regionech nejhůře zasažených pandemií COVID-19.  

S poskytováním humanitární pomoci ve válkou zasažených oblastech máme dlouholeté 
zkušenosti, pomáhali jsme v zemích bývalé Jugoslávie, v Čečensku i Sýrii.  

Proto vás prosíme také o modlitby - jak za všechny osoby v ohrožení na obou stranách 
konfliktu, tak i za pracovníky Adry, které čeká mnoho práce v náročných a nebezpeč-
ných podmínkách.  

Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé - v lehčích i těžších časech. Vážíme si vaší 
sounáležitosti. 

S přáním Božího pokoje, Vaše ADRA 
 

 

Výzva k modlitbám za Ukrajinu 

Jako představitelé Církve adventistů sedmého dne se připojujeme k modlitbám všech 
křesťanů v České a Slovenské republice, kteří se znepokojením pozorují zhoršující se 
bezpečnostní situaci na Ukrajině.  

Věříme a doufáme, že se podaří odvrátit nebezpečí válečného konfliktu, který by svými 
dopady zřejmě ovlivnil celou Evropu. V modlitbách se obracejme k Bohu, o kterém 
vyznáváme, že je Bohem pokoje (Ž 13,20), aby zabránil této hrozbě. Modleme se za 
obyvatele ohrožených oblastí, aby i v těchto pohnutých časech našli bezpečí a jistotu 
Boží blízkosti. Přejeme si, aby se členové církve a lidé dobré vůle slovy, činy i mod-
litbami podíleli na obnovení pokoje mezi lidmi i mezi státy. 

Mikuláš Pavlík, František Kolesár, Daniel Dobeš, Vít Vurst 

(link https:/www.darujme.cz/projekt/1205456)


Milé sestry a bratři, 

dnes ráno jsme komunikovali s jedním členem naší církve a jeho blízkými, kteří nám 
psali ze sklepa jednoho domu z Charkova. Ukrývali se před ostřelováním, neměli se jak 
dostat z města, měli strach a prosili o naše modlitby. 

Jakákoliv válka, jakýkoliv konflikt je zlo, které ubližuje především obyčejným lidem. 

Není nám jedno, co se děje na Ukrajině. Je to dáno i tím, že na území našeho sdružení 
žijí a pracují lidé z tohoto státu, regionu, máme aktivní rusky, či ukrajinsky hovořící 
skupiny a sbor. 

Posíláme vám dopis našich kazatelů Andriya Shamraye a Evgeniya Chebana, kteří se o 
tyto komunity starají. Dopis je v ruštině a obsahuje i překlad do češtiny. 

Dále vám posíláme vyjádření představitelů Ekumenické rady církvi k situaci na Ukrajině. 
Aktivně se v tuto chvíli snažíme komunikovat s ukrajinskou církví, připravujeme 
možnosti ubytování, spolupracujeme s ostatními organizacemi, na pomoc potřebným.  

Chceme upozornit, že humanitární organizace ADRA vyhlásila sbírku. 

Prosíme, abyste přemýšleli jako sbory, jak prakticky můžete pomoct lidem z Ukrajiny.  

Prosíme, abyste se modlili za situaci a lidi na Ukrajině. 

Prosíme, buďte opatrní a vnímaví, z jakých zdrojů čerpáte informace a informace si 
prosím ověřujte.  

Tento konflikt není tak daleko, jak se zdá. Dotýká se nás víc, než si myslíme. Proto se 
modleme a buďme aktivní a věřme, že se Bůh přizná. 

Vít Vurst, David Čančík a Jiří Komárek 
 

 
 

Молитвенное воззвание к братьям и сестрам Чешской конференции 
 

Псалом 121:6-9 Просите мира Иерусалиму: да благоденствуют любящие тебя! 
7 Да будет мир в стенах твоих, благоденствие — в чертогах твоих! 

8 Ради братьев моих и ближних моих говорю я: «мир тебе!» 

9 Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе. 
 

Дорогие братья и сестры, к большому сожалению, на территории Украины 

начались военные действия. Российская Федерация ведет обстрелы военной 

инфраструктуры Украины и атакует по всей линии соприкосновения с 
Луганской и Донецкой областями, взрывы слышны в Харькове, Днепре, 
Николаеве, Одессе, Луцке, Львове, Херсоне, Каховке, Мариуполе, Киеве и 
других городах, высаживается военный десант, идут колонны военной техники. 
Для Украины это большая беда и настоящая катастрофа масштабы которой 
еще только предстоит определить... 

Многие люди напуганы, пребывают в панике и замешательстве... появляются 
новости о погибших украинцах. На автозаправочных станциях большие 



очереди, огромные очереди на приграничных контрольно-пропускных пунктах, 
так как многие хотят покинуть пределы Украины. 

Некоторые члены Общины Praha-Kobylisy, группы в Пльзене и Чешской 
Тржебове находятся на территории Украины и пытаются вернуться в Чешскую 
Республику. 
Мы не знаем как события будут развиваться в дальнейшем, сколько беженцев 
приедет в Чехию, но мы знаем Того в Кого мы уверовали, что Он не оставит и 
не покинет Свой народ! 

Благодарим всех за сердечные молитвы и искреннее желание помочь в 
тяжелый час! 

Просим вас молиться о мире для Украины! 
 

 

Výzva  

sestrám a bratrům v Českém sdružení k modlitbám. Prosíme sestry a bratry 
v Českém sdružení o modlitby 
 

Za pokoj Jeruzaléma se modlete: 
„Ti, kdo tě milují, ať žijí pokojně! 

7Pokoj ať vládne ve tvých zdech, v tvých palácích ať je bezpečně!“ 
8Pro svoje bratry a své přátele za tvůj pokoj chci modlit se. 

9Pro dům Hospodina, našeho Boha, chci o tvé dobro usilovat! 

Milé sestry, milí bratři, na území Ukrajiny začala k naší velké lítosti válka. 

Ruská federace ostřeluje vojenskou infrastrukturu Ukrajiny a útočí po celé 
hraniční linii s Luganskou a Doněckou oblastí, výbuchy jsou slyšet v Charkově, 
Dněpru, Nikolajevu, Oděse, Lucku, Kyjevě a dalších městech.  

Pro Ukrajinu je to velká katastrofa. Lidé se bojí, panikaří a jsou zmatení…  

Na čerpacích stanicích se tvoří dlouhé fronty, na hraničních přechodech roste 
obrovské množství lidí, kteří chtějí Ukrajinu opustit, ale zatím se to nedaří. Někteří 
členové sboru Praha-Kobylisy, skupin v Plzni a České Třebové jsou na území 
Ukrajiny a snaží se vrátit do ČR.  

Nevíme, jak se události vyvinou v příštích dnech a týdnech, kolik uprchlíků přijde 
do České republiky, ale známe Toho, v něhož jsme uvěřili, a který neopustí a 
nenechá svůj lid!  

Děkujeme vám všem za vaše srdečné modlitby a upřímnou touhu pomoci v této 
těžké hodině.  

Prosíme a voláme, abyste se i nadále modlili, aby co nejrychleji přišla pomoc 
od našeho Hospodina.  

S pozdravem 
Andriy Shamray, Evžen Čeban a celý sbor Praha-Kobylisy 

 



K Á Z Á N Í 

ZTRÁTY A NÁLEZY VE VZTAHU MUŽE A ŽENY 

Co bývá nejnaléhavější touhou mládí? Nalézt člověka, se kterým je nejlépe na celém 
světě. Což výstižně vyjádřila Anne Franková ve svém deníku, když píše: „Člověk 
může být osamělý navzdory lásce mnohých, neboť pro nikoho není ten 
,nejmilovanějšíʻ.“1 Shakespearův Romeo o lásce jen vzletně mluví. Jeho jazyk lásky 
se však hluboce promění, když se asi jako sedmnáctiletý zamiluje do mladé 
čtrnáctileté dívenky Jůlie na první pohled a doslova na život i na smrt. Co 
převypravuje tragédie o lásce dospívajících, to postihl několika větami Elie Wiesel 
ve své autobiografii, v níž vzpomíná na platonicky milovanou Hanu: „Všechno je 
lepší než být nemilován…, chci žít ne poeticky…, ani zbožně jako můj dědeček, nýbrž 
zamilovaně.“ Proč? „Aby láska nebyla tabu, nebyla jen neurčitým a mlhavým 
pocitem…“2 Aby se láska stala konkrétní a jedinečnou lidskou osobou, je nejhlubší 
touhou v člověku vedle touhy po Bohu.  

Že není dobré, aby byl člověk vnitřně osamělý, ví a v Bibli říká sám Pán Bůh: „Není 
dobré být člověku pro sebe sama. Učiním jemu pomoc jako proti němu.“3 Bez Božího 
(při)činění není pomoc ze samoty k nalezení. O niterném hledání – 
nejmilovanějšího nejmilovanější – vypráví tedy již přední stránky Bible v příběhu 
prvních lidí, Adama a Evy. Ten příběh je též příběhem o nás. Čím? Naslouchejme.4  

Podle Písma „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem 
Božím, jako muže a ženu stvořil je.“ Podle Písma Bůh muže doslova zformoval z 
prachu země a oživil ho svým vdechnutím. Ženu vystavěl z žebra vyňatého z muže: 
„A Hospodin Bůh postavil z žebra, které vzal z člověka, ženu.“ A potom ji k muži 
přivedl. Načež člověk – a to muž – poprvé v Bibli promluví, nikoli k Bohu, ale své 
ženě recituje verše nabyté niterností: „Ta tato je kost z mých kostí a tělo z mého 
těla! Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest.“  

Proč ze žebra? Proč Bůh nepostavil ženu třeba z hlavy či z paty muže? Staří rabíni 
na položenou otázku moudře a velmi malebně odpovídají v talmudu. Bůh 
nevybudoval ženu z hlavy muže, protože mu nemá vládnout, ani z paty, aby byla 
jeho otrokyní, jeho rohožkou. Bůh ženu vystavěl z mužova žebra proto, aby byla 
blízko jeho srdci. Biblickému vyprávění o stvoření člověka jako muže a ženy 
dominuje vztah nesený niterností. A ta niternost se ještě prohloubí, jak ještě 
vyslechneme.   

V řecké kultuře si lidé předávali z generace na generaci jiný příběh o vzniku 
člověka coby muži a ženě. Také považovali lidskou potřebu blízkosti za vrozenou. 
Mýtus si můžeme nalistovat u Platóna:5 Ten vypravuje, že za dávných dob byl 
člověk původně angrogyn, česky „mužožena“. Tento člověk androgyn byl 
oboupohlavní, měl dva páry rukou i nohou, dva obličeje, čtyři uši. Člověk coby 
androgyn byl velmi mocný, až se ho bohové zalekli. Konečně Zeus vyhlásil své 

                                                 
1 FRANKOVÁ, Anne. Deník. Praha: Triáda, 2004, s. 129, přel. D. Drápal, M. Jacobsenová. 
2 WIESEL, Elie. Všechny řeky spějí do moře. Paměti. Praha: Pragma, 1997, s. 148 a 149, přel. O. Sixtová.  
3 První Mojžíšova 2,18. Doslovněji přetlumočeno z hebrejského textu. 
4 První Mojžíšova 1,27; 2,18-25 
5 PLATÓN, Symposion 189d-191d. 



rozhodnutí lidské tvory zachovat, ale současně je oslabit: „‚Rozetnu každého z nich 
ve dvé…‘ Poté rozkrajoval lidi ve dvé, jako se krájí hrušky k nakládání.“ Ovšem když 
byla původní těla rozťata ve dvé, „toužila každá polovice po své polovici, … objímaly 
se a rukama splétaly se k sobě navzájem, toužíce spolu srůsti…“ A tak je podle tohoto 
podání lidem vrozena „láska, spojovatelka…, která se snaží učinit jedno ze dvou…“ Co 
řeckému mýtu chybí, v tom biblické vyprávění vrcholí. Naslouchejme opět 
biblickému textu. 

Je pozoruhodné, že dokud muž část své ženy nosí jakoby pouze v sobě, tak je sám. 
Bůh vyňal z muže žebro a vybudoval z něj bytost, ženu, aby si srdci byli blízcí. Až 
když je žena vedle muže, ke kterému patří, pak muž ke své ženě přilne a jsou jedním 
tělem. Pohyb je zevnitř ven. A pak zase z venku dovnitř. Což je důležité dění v nitru 
člověka. Ačkoliv se událo tak niterné setkání, k nejhlubšímu sblížení dojde po 
provinění se vůči Bohu i jednoho vůči druhému. 

O tom pojednává celá třetí kapitola Bible. Muž spolu s ženou mají v ráji k dispozici 
vše, jen jediné nikoli, strom, ze kterého nesmějí jíst. Jenže oni jedí. Jaké jsou 
dopady? Muž obviňuje před Bohem ženu a nepřímo Boha samého, Eva se vymlouvá 
na hada. Od Boha Hospodina zazní slova: prach jsi a v prach se obrátíš. K ženě od 
Boha Hospodina zazní slova: budeš rodit v bolestech. Člověk si poprvé uvědomil 
svou smrtelnost, do života lidí vstoupila bolest. Co se stalo s niterností? 
Prohloubila se o duchovní rozměr. Muž dal své ženě jméno! Teprve nyní ji 
oslovuje: „Evo!“ = „Ty, která dáváš život.“ Mimo ráj se muži žena stala jedinečnou 
osobou s vlastním jménem. Čím? Mateřstvím. Bůh řekl, že jednoho dne bude svět 
bez nich, že na zlomek času vůči věčnosti tu jeden z nich zůstane sám, dokud také 
svět smrtí neopustí. Co po nich zůstane? Děti. Děti, na které musí být spolu dva, 
muž i žena. Muž si uvědomil, že Eva, která k němu patří, je Božím obrazem, vyřčeno 
spolu s Jonathanem Sacksem ba že je Božím obrazem víc než on, protože může 
rodit děti.6 Rodičovství dostává manželský pár do blízkosti Boží tvořivosti. A 
rodičovství zakotvené v manželství je dle křesťanského vyznání poutem 
neodvolatelným, jedinečným. Starost o nejmilovanější je zakládající úctou 
k Božímu obrazu v člověku. 

Kdybych měl oddanost navzdory vysvětlit tak, aby jí porozumělo i dítě, mluvil bych 
o navazování uzlíků. Podle jedné židovské legendy jsme s Bohem a v rodině i spolu 
s lidmi, na kterých nám záleží, propojeni neviditelnými vlákny, provázky. Někdy se 
stane, že se to neviditelné pouto přetrhne. Co potom? Je třeba navázat (pomyslný) 
uzlík. Jak? Třeba pomocí prosby „nezlob se“, „odpusť mi“. Co se stane s provázkem, 
když na něm uděláme uzlík? Vzdálenost mezi dvěma se zkracuje.  

„Vracet se k“ je silovým polem křesťanské rodiny. Jedním z nejdůležitějších slov 

křesťanské Bible je sloveso vracet se. Vracet se k Bohu skrze Krista Pána, vracet se 

k nejmilovanějším celý život počítaný na roky navzdory všedním dnům i lhůtám 

odcizení a jizvám z nich. Logika lásky tvrdí, že 1+1=1. Náš život je paradoxně tím více 

osobní, čím více zapomínáme na sebe ve prospěch druhých. Pak je domov místem, kde 

je nám nejlépe na celém světě.  

Josef Dvořák 

                                                 
6 SACKS, Jonathan. Genesis. The Book of Begining. Jerusalem: Maggid Books, 2009, s. 35-36. 



 



 

 

 

Zimní oddílový výlet do Levého Hradce   
nový termín  
 

 

 

Za počátky české státnosti aneb zimní oddílový výlet do 
Levého Hradce  
 

Termín:  

27. únor 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.  
 



 
 

SOBOTA 5. 3. 2022 
po skončení nácviku sborového zpěvu 

HRNÍČKOVÉ  
 

setkání žen a dívek Smíchovského sboru 
u sestry Evy Bartošové 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Program: 
duchovní zamyšlení, modlitební chvíle, výtvarná dílna 

 

Téma: Hrníčky 
přineste si, prosím, svůj oblíbený hrníček 

 
kontakt: Jitka Michalcová, email: hj@cmail.cz 

ODPOLEDNE 

mailto:hj@cmail.cz


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/

