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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Robert Heczko 
Téma úkolu: „Ježíš – původce a dokonavatel naší víry“ 
 

 společná píseň č. 109 „Důvěřuj vždy v Pána“ 
 modlitba 
 studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
 sbírka pro potřeby misie 
 společná píseň č. 156 „S Ježíšem chci věrně" 
 modlitba 

 

10,3o – 10,45 hodin  

Přestávka 

10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Marek Balcar 
 

 Společná píseň č. 112 „V náruči Ježíšově" (v sedě)  
 Sborová oznámení  
 Společná píseň č. 1 „Vzdávej čest Tvůrci" 
 Modlitba 

 

 Sbírka pro potřeby sboru 
 Příběh pro děti – Julius Kohút 
 Sborová píseň - „Pojďte, blízcí, vzdálení - Smíchovský pěvecký sbor 

  

 Čtení textu Bible – Lukáš 17,26-32 – Jana Bezděkovská 
 Tichá modlitba   

 Kázání – Jozef Bajusz 
Téma: „Vzpomeňte na Lota“  
 

 Chvíle ke ztišení – hudební přednes  - Dana Nowaková. Pavel Bláha 
„John B. Dykes - Svatý, svatý, svatý“  

 Společná píseň č. 183 „Jistota vzácná“ 
 Modlitba – Jozef Bajusz 
 Společná píseň č. 284 „Kéž nás vede“ 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

     12. březen 2022 



Oznámení 
 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

-Dnes, 12. 3., slovem z Písma bude sloužit bratr Josef Bajusz. 
 

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

 

-V sobotu, 19. 3., Sobotní škola bude probíhat on-line od 900 hod na 
meet.google.com/bnz-rbdr-iqb všichni jste zváni.  

 

-V sobotu za dva týdny, 26. 3., budeme slavit Památku Večeře Páně,  
slovem bude sloužit bratr Václav Vondrášek.  

Součástí bohoslužby budou obřady umývání nohou, přijímání chleba a vína. 
 

-V neděli, 20. 3., jste zváni na výlet T.O.M. „Mosty a lávky 3“ 
 

-V sobotu, 26. 3., vás zveme na setkání Klubu zdraví na téma 
„Vaření a zdraví - Libanonská kuchyně“ od 1400 hod ve sboru. 

 

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

 

-V sobotu, 23. 4., od 1700 hod jste zváni na koncert díla J. Haydna  
„Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži“ v podání Pražákova kvarteta 

 

-Ve čtvrtek, 17. 3., se uskuteční jednání Výboru sboru od 1830 hod. 
 

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

 

-Prosíme, mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry, 
kteří jsou nemocní nebo prožívají různé nemilé životní situace. 

Připojte se k nám také v měsíci březnu a 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 13. – 19.3.2022 oslaví narozeniny: 
 

Balcarová Jana (13.3.); Dragounová Jaroslava (13.3.); Říhová Lenka (14.3.); 
Zelenka Radomír (14.3.); Havlíček Martin (16.3.); Voleská Jana (19.3.)  

 

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 

SZ.12.3.22.docx
https://meet.google.com/pmm-urpx-wnw


Bohoslužby a  náboženská shromáždění 
Od 14. března j iž neplatí povinnost mít nasazenou ochranu nosu 

a úst (respirátor či roušku) .  
 

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 12: Přijetí neotřesitelného království 
Texty: Žd 12,18–29; 13,15.16 
Téma 1. čtvrtletí 2022: S pohledem upřeným na Ježíše, Poselství listu Židům  
 

V této předposlední lekci se blíže podíváme na krásnou naději a 
vizi budoucnosti, kterou nám podle listu Židům přináší Kristus a 
jeho oběť. 

 Žd 12,22–24: Radostná oslava vítězství (neděle) 
 Žd 12,22–24: Radostná oslava Božího soudu (pondělí) 
 Žd 12,25–27: Porážka zla a nepřátel (úterý) 
 Žd 12,26–29: Obnova a nový domov (středa) 
 Žd 12,28; 13,15.16: Radostné projevy vděčnosti (čtvrtek) 

 

PDF lekce: https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/2022 1/12.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. 
 

VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 89. kapitola 
 

Kdysi mi přišlo naprosto nepředstavitelné bavit se o válce v Evropě jako o možné 
budoucí realitě. Potom jsem však při cestě na dovolenou projížděl chorvatským 
vnitrozemím a viděl jsem na obou stranách silnice varovné cedule: „Zákaz vstupu! 

https://meet.google.com/bnz-rbdr-iqb?hs=224
https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/2022%201/12.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured
https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek


Minové pole!“ Téměř po celou cestu k moři jsme míjeli novostavby domů, které 
byly poničené během chorvatské války za nezávislost (1991–1995). Realita 
Chorvatska v 90. letech minulého století. Vzpomínáte si? Válka byla tehdy tak 
blízko. 

V roce 2005 jsem během evropského setkání adventistických učitelů teologie 
projížděl v srbském Bělehradě kolem patrně omylem zničených budov z doby 
spojeneckého bombardování během války o Kosovo (1997–1999). Válka byla 
tehdy tak blízko. 

A nyní je tu znovu válka. Více než kdy dříve jsou slova jako pokoj, klid a bezpečí 
nedostatkovým zbožím. Lidé prožívají strach a nejistotu. Jako křesťané však v 
tomto neklidném světě máme vznešené poslání. Naším cílem není určovat viníky 
nebo stranit jednomu z účastníků sporu. Máme přednost v tom, že můžeme žít jako 
ti, kteří vědí, že svět nezachrání nové volby nebo mírová dohoda. Více než kdy 
jindy platí Boží povolání ke službě druhým a pověření zvěstovat světu dobrou 
zprávu. Proto je poselství tří andělů, kteří nesou „věčné evangelium“ (Zj 14,6) 
velmi aktuální. Křesťané jako jedni z mála vidí nejen problém, ale i řešení. Můžeme 
lidi přivádět k Bohu, který je Bohem naděje (Ř 15,13), Bohem pokoje (1Te 5,23) a 
zdrojem radosti. Bez ohledu na okolnosti.  

Vítězslav Chán 

On-line poradna Archy pomoci 
 

                                                                                          
Z webových stránek www.archapomoci.cz 

 

Nasměrovat, poradit nebo získat informace ze sociální a zdravotní oblasti na jednom 
místě. To je cíl naší on-line poradny Archy pomoci, která je tu pro seniory, osoby se 
zdravotním postižením i všechny pečující, ať už se nachází kdekoli.  
 

Zodpovíme dotazy týkající se řešení nejrůznějších sociálně-zdravotních situací a 
poradíme, kam se obrátit o pomoc. Rádi pomůžeme se zorientováním se v systému 
sociálních služeb, příspěvků a jiných sociálních dávek, v druzích kompenzačních 
pomůcek atd. 
 

Na webových stránkách www.archapomoci.cz je v sekci „Poradna“ kontaktní formulář, 
kde lze zadat dotaz, na který tázajícímu rádi odpovíme prostřednictvím e-mailu či 
telefonu. 

http://www.archapomoci.cz/


 
 

Na webových stránkách Archy pomoci je možné najít také dříve zodpovězené dotazy. 
Za Archu pomoci Jana Perdomo 

Hubneme zdravě! (a veganství) 

Hubneme zdravě se skupinkou 11 lidí už třetí týden! Kila se ztrácejí a postupně si 
zvykáme na to se stravovat trochu jinak, než jsme byli zvyklí. Kurz Hubneme 
zdravě totiž není jen o shazování přebytečných kil, ale také o zdravějším způsobu 
života. Některé naše stravovací návyky nám způsobují problémy, které bychom 
nemuseli mít.  

Kurz Hubneme zdravě je založen na intervencích rostlinnou stravou. Intervence 
znamená jednotlivé body, které dodržujeme. To je relativně jednoduché, můžete si 
stáhnout do mobilu aplikaci Daily Dozen a můžete si to vyzkoušet všechno sami 
přímo. Kurz toho ale obsahuje více, protože ne všechno, co si přečteme přijmeme 
nebo jsme schopni přijmout a zachovat se tak či onak. Třeba jen připravovat 
chutné snídaně nebo luštěninová jídla znamená se něco naučit. 

Kurz sice intervenuje rostlinnou stravou, ale nejedná se o veganství. Podle 
wikipedie: Veganství je filozofie a životní styl, postoj spočívající v odmítnutí užívání 
zvířat k lidskému užitku jakožto surovin či výrobních jednotek. Pojem veganství 
zavedli v roce 1951 zakladatelé britské The Vegan Society. Aktuální česká definice 
veganství zní: „Veganství je způsob života, jehož snahou je v co největší možné a 
praktikovatelné míře vyloučit všechny formy využívaní zvířat a krutosti páchané na 
zvířatech kvůli jídlu, oblečení nebo jakémukoli jinému účelu. 



Rostlinná strava je to nejpřirozenější, co se nám nabízí ke stravě. Jedná se o 
původní stravu, kterou měl pro nás na mysli sám Bůh. My jsme ji nahradili 
průmyslově zpracovávanými potravinami a vykoledovali jsme si civilizační 
choroby. Ale nemusíme se zříct všeho, co považujeme za dobré! Zajímavostí kurzu 
je to, že nemáme hlad a jídlo si užíváme, máme z něho radost. A o to přece v životě 
jde!  

Lukáš 9, 6: Vydali se na cestu, chodili od vesnice k vesnici, přinášeli všude 
radostnou zvěst a uzdravovali. 

Luděk Bouška 

 

Informace od koordinátorů pomoci Ukrajině 

Milé sestry, milí bratři, přátelé, 

v první řadě bychom vám chtěli poděkovat za vaši ochotu nabídnout svoji místnost, 
byt, dům či jiné místo našim ukrajinským přátelům, kteří se ocitli v nelehké životní 
situaci. Moc si vážíme toho, že v těžkých chvílích dokážeme držet při sobě a být si 
vzájemně oporou. 

V tuto chvíli máme v naší tabulce téměř 100 nabídek na ubytování, což je neskutečné 
číslo. S některými jsem již hovořil, někteří už u sebe máte někoho ubytovaného nebo 
čekáte na konkrétní rodinu. 

Aktuálně nabídka stále převyšuje poptávku, denně však dostáváme informace 
z Červeného Kostelce, České Třebové, Teplic, Plzně a z mnoha dalších míst, že se počty 
ubytovaných zvyšují a my jsme vděční, že máme stále tolik jiných možností. Také v 
Praze jeod začátku války ubytovaných několik desítek adventistických rodin. 

Poslední ubytovaná skupina dorazila ve čtvrtek ve 20:00 vlakem na nádraží v Hradci 
Králové. 

Rodina je zabydlená, zabezpečená a spokojená. 
Ještě jednou díky všem, kteří se na pomoci, jakkoliv podílíte i za vaší obrovskou 
podporu. 

Samuel Dolejš  
koordinátor pomoci pro ukrajinské občany  

Církev adventistů sedmého dne +420 606 380 030  



Po dvou týdnech od vypuknutí konfliktu na Ukrajině se humanitární organizace ADRA 
ČR soustředí na pomoc ve třech oblastech: 

 Finanční pomoc na místě – díky mnoha darům a fundraiserským počinům jsme 
byli schopni poslat k rukám ADRA Ukrajina opakovaně celkově částku přes 10 
milionů Kč – posloužily na nákup potravin, drogerie, léků a dalších nezbytných 
věcí ve vnitrozemí a také i na evakuaci lidí. Budeme v tom pokračovat, dokud 
převod, výběr peněz a nákup zboží bude možný. 

 Pomoc na Zakarpatí – v Mukačevu se podařilo otevřít sklad, do kterého 
postupně směřuje několik kamionů s firemními materiálními dary a dalšími 
aktuálně poptávanými potřebami. Tato hmotná pomoc se realizuje skrze ADRA 
Ukrajina – Karpatia, a především slouží lidem, kteří po mnoha tisících přicházejí 
na hranice do oblasti Mukačeva. Ne všichni lidé chtějí odejít za hranice a 
zůstávají v této bezpečnější oblasti. Jejich životní potřeby však nejsou schopni 
hradit místní obyvatelé či samospráva, ti jim s obtížemi zajišťují ubytování, 
přístup k vodě a hygieně. Případné zavážení pomoci do vzdálenějších oblastí 
směrem na východ se bude odvíjet dle bezpečnostní situace. V tuto chvíli 
řešíme zajištění a přepravu zdravotního materiálu a lékařského vybavení. 

 Pomoc v České republice – díky síti našich 15 dobrovolnických center jsme 
součástí dobrovolnické pomoci v regionálních Krajských asistenčních centrech 
na pomoc Ukrajině, která pomáhají příchozím lidem z Ukrajiny s registrací, 
ubytováním a dalšími životními potřebami. 
 

Děkujeme těm z vás, kteří jste součástí těchto dobrovolnických týmů. 
Také vám všem děkujeme za modlitby, podporu a důvěru – chci vás ujistit, že každý 
finanční dar ze současných téměř 55 milionů Kč poslouží tam, kde má. 

Za organizaci ADRA Radomír Špinka 
 

 

K Á Z Á N Í 
 

POSTAVIT DŮM, ZASADIT STROM A ZPLODIT SYNA/DCERU… 
Praha – Vinohrady 5. 3. 2022 Josef Dvořák 

 

„Moudrost je lepší než válečné zbraně, mnoho dobrého však zničí jediný 
hříšník/hřích.“ (Kaz 9,18) 

Vážené bohoslužebné shromáždění, milé sestry a bratři, milí studenti, mládežníci 

Na každého z nás doléhá válka v Evropě – na Ukrajině. Zazněl biblický verš. Nikdy 
za svůj život jsme nebyli uvnitř tohoto sdělení tak intenzivně jako v těchto dnech. 
Starý zákon užívá pro válku dva termíny. Ten první – dosti častý1 – se poprvé 
v Bibli objevuje v knize, ve které přichází nové téma, totiž politika. (2Moj 15,3)  

V citovaném verši knihy Kazatel se nachází jiný termín. Je pozoruhodný. Neboť 
sloveso, od něhož jsou slova „válka“, „válečný“ či „boj“, „bojovný“ odvozena, ve 
většině výskytů znamená „přibližovat se“, „přicházet blíž“, „být blízko“.2 Od tohoto 

                                                 
1 Hebrejsky milchama (601x). Viz HELLER, Jan. Vocabularium biblicum septem linguarum, Biblický slovník sedmi jazyků. 

Praha: Vyšehrad, 2006. 
2 Hebrejsky k-r-b (280x). 



slovesa je pak odvozeno též podstatné jméno „nitro“, „střed“,3 ovšem také „oběť“, 
„obětní dar“.4 Jen devět výskytů ve Starém zákoně se týká vedení války či boje.5 
V celé knize Kazatel je jen jednou. Jaká je souvislost? Válka přitahuje naši 
pozornost, spotřebovává svou hrůzou naši životní energii. Moudré jednání dnes 
spočívá v tom, abychom válku nenechali proniknout do našeho nitra. Válka se 
nesmí stát středem našeho života. Kniha Kazatel praví: „Moudrost je lepší než 
válečné zbraně, mnoho dobrého však zničí jediný hříšník/hřích.“ Tato slova 
platí o každém z náš, o jednom však v těchto časech zvláště… Moudrost je to, co je 
dáno člověku shůry. Moudrým počínáním je nepustit válku do svého nitra. A 
dveřmi, jimiž se dnešní brutální válka může dostávat do hlav a srdcí lidí, je 
nenávist. Na což upozorňoval již Mojžíš.   

Když je Mojžíšovi 119 let a 11 měsíců (přijímám pohled Talmudu), má před sebou 
poslední měsíc svého života. Co udělá? Mojžíš poslední měsíc svého života pro 
mladou generaci udělá to nejdůležitější, co může: „V Zajordání v moábské zemi 
začal Mojžíš vysvětlovat tento zákon.“ (5Moj 1,5) Mojžíš vysvětluje, ozřejmuje 
Hospodinovo slovo. Tóru. A co mimo jiné říká? „Nebudeš si hnusit Egypťana, 
neboť jsi byl hostem v jeho zemi.“ (5Moj 23,7) Mojžíš mluví k nové generaci. 
Rodiče a prarodiče těchto Izraelitů vyšli z Egypta. Na vyjití z Egypta potřeboval 
Mojžíš jediný den. Aby Egypt vyšel z Izraelitů, bylo zapotřebí čtyřiceti let. Mladí 
muži se ve starověku ženili mezi 16 až 18 rokem. Ženy se vdávaly mezi 14 až 16 
rokem. Až třetí generace po vyjití z Egypta nemá mentalitu otroků. Přesto i nové 
generaci, kterou čeká zanedlouho boj o zemi zaslíbenou, Mojžíš říká: „Nepěstujte si 
vůči Egypťanům pocit ohavnosti.“ Pro dnešní mladé lidi je asi srozumitelnější říct: 
Nemějte v sobě nenávist. Proč? Kdo je nenávistný, nemůže být svobodný.  

Kým Mojžíš byl, když takto vysvětluje Hospodinův zákoník? Když se Mojžíš 
narodil, byl určen ke genocidě jakožto židovské novorozeně. Když bylo Mojžíšovi 
40 let, stal se vrahem. Coby princ egyptský zabil Egypťana. Zmiňují to první slova, 
která Mojžíš od Izraelitů uslyšel: „Máš v úmyslu mě zavraždit, jako jsi zavraždil 
toho Egypťana?“ (2Moj 2,14) Když bylo Mojžíšovi 80 let, čekali bychom, že dožije 
svůj život jako pastýř. Místo toho se stal klíčovou osobností dějin spásy, skrze něj 
Hospodin vyvedl Izrael z Egypta. A když je Mojžíšovi 119 let a 11 měsíců, stojí na 
prahu země zaslíbené, do které nevejde, a mimo jiné klade mladé generaci na 
srdce: Nebuďte nenávistní vůči Egypťanovi. Pocit ohavnosti vůči druhým lidem, 
nenávist, jsou spouštěčem násilí, brutálního ubližování, válečných běsů.  

Co dalšího k dané tématice Mojžíš z Hospodinova zákoníku ozřejmuje? Tvrdí, že 
důležitější než válka je domov: „A promluví správcové k lidu řka: ‚Kdo je ten muž, 
který postavil dům nový a neprosvítil ho (hebr. ch-n-k)? Jde a vrátí se domů, aby 
nezemřel ve válce, aby ho muž jiný (cizí) nesvítil (hebr. ch-n-k).“ (5Moj 20,5–7) 
Jsme vedeni k „nadhledu“, že válka bude soustavně součástí lidstva (až do skonání 
věků) a násilí bude přicházet ke slovu právě také v kontextu s náboženským 
chováním člověka (viz 1Moj 4). Žel není tomu jinak ani ve třetím desetiletí 
jednadvacátého století, leč právě válka ani násilí nemají být objektem naší 

                                                 
3 Hebrejsky kereb (227x). V akadštině slovo kerbů znamenalo „vnitřnosti“. Theological Dictionary of The Old Testament. 

Vol. XIII. Michigan: Grand Rapid, 2004, s. 148–152. 
4 Hebrejsky korban (80x). 
5 Hebrejsky kerab (9x). 2Sa, 17,11; Za 14,3; Ž 55,22; 68,31; 78,9; 144,1; Jb 38,23 a Kaz 9,18. 



soustředěné pozornosti. V jádru Hospodinova slova jsme povoláni 
k smysluplnému životu válkám i násilí navzdory, a to uskutečňováním Bohem 
podněcovaných hodnot. Mimo jiné důležitější než válka je budovat nový domov. 
Podle našich překladů „vysvětit nově postavený dům“ je důležitější než (i obranná) 
válka. Z jakých důvodů? M. Buber a F. Rosenzweig ono „vysvětit dům“ převádějí do 
němčiny: „vyzbrojit dům“ či „dokončit dům“ (něm. rüsten). Každá válka domy ničí, 
rodiny či děti mrzačí, zabíjí, kdežto dům (domov) rodinu spoluvytváří, chrání, pro 
ledacos do života vyzbrojuje.  

Co dalšího k dané tématice Mojžíš z Hospodinova zákoníku ozřejmuje? Tvrdí, že 
důležitější než válka jsou životodárné hodnoty: „A kdo je ten muž, který vysadil 
vinici a ještě z ní nesklízel? Vrátí se domů, aby nezemřel ve válce, a aby muž 
jiný (cizí) z ní nesklízel.“ (5Moj 20,6) V naší zemi bychom hovořili o tom, že 
důležitější než válka je ochrana půdy, sadů, hospodářských zvířat. Ve starověkém 
Izraeli vinice zaručovali také péči o nejohroženější – vdovu a sirotka. Při vinobraní 
(Svátek stánků) měly paběrky zůstat „chudému a příchozímu“. (Lv 19,10) Dodnes 
platí, pokud lidé nezasejí, čeká je hlad, bída. Jídlo je základní životní potřebou i 
člověka. Vězňové podle V. E. Frankla mívali dvojí typ snů: o vaně s horkou vodou a 
o jídle. I ve válce jsou stromy pod ochranou Boží: „Když budeš dlouhou dobu 
obléhat nějaké město a v boji se ho zmocníš, nezničíš jeho stromoví a nebudeš 
je vytínat sekerou. Vždyť z něho můžeš jíst. Nekácej je!...“ (5Moj 20,19)  

Co dalšího k dané tématice Mojžíš z Hospodinova zákoníku ozřejmuje? Tvrdí, že 
důležitější než válka je svatba snoubenců: „A kdo je ten muž, který se zasnoubil 
s ženou a nevzal si ji? Vrátí se domů, aby nezemřel ve válce, a aby si ji muž jiný 
(cizí) nevzal.“ (5Moj 20,7) Důležitější než válka je rodina. Zasnoubený muž byl od 
války Hospodinovým zákoníkem osvobozen.  

Co dalšího k dané tématice Mojžíš z Hospodinova zákoníku ozřejmuje? Tvrdí, že 
důležitější než válka jsou děti, rodina: „Když si vezme muž ženu novou, 
nevytáhne ve vojenském tažení a nebude služba naložena na něho, v každém 
případě /je/ zproštěn; bude ve svém domě rok jeden, v němž rozradostní ženu 
svojí (naplní radostí, daruje radost ženě svojí), kterou si vzal.“ (5Moj 24,5) 
Během roku mohla žena otěhotnět, nebo se manželům mohlo narodit miminko. 
Válka děti zabíjí, nebo mrzačí, manželství je přivádí na svět a opatruje. Deníky ze 2. 
světové války prokazují, že voják od rodiny nejvíce toužil přežít a vrátit se domů 
k ženě i dětem. Rodina se tak stává nejvnitřnější motivací míru. Matka Tereza 
z Kalkaty říkávala, že světový mír se buduje doma. „... rok jeden naplní radostí 
ženu svojí, kterou si vzal.“ V Mojžíšovo knihách (v Tóře) sloveso „radovat se“ 
nalezneme mimo dva výskyty6 výhradně v Dt, a to vždy v souvislosti 
s bohoslužbou! Konkrétně jde o to, „radovat se před tváří Hospodinovou“ či „radovat 
se z tváře Hospodinovy“7, z toho, že nás Hospodin vidí, naslouchá nám, že k nám 
mluví. Jeden rabín předal novomanželům vzácnou moudrost: „Štěstí“, řekl, „najdete 
jenom doma. Jinde byste ho sotva hledali.“8 

                                                 
6 2Moj 4,14 a 3Moj 23,40. 
7 5Moj 12,7.12.18; 14,26; 16,11.14; 26,11; 27,7. 5Moj 33,18 je radostí z požehnání. 
8 FANTLOVÁ, Zdenka. Klid je síla, řek‘ tatínek. Praha: PRIMUS 2008, s. 21. 

 

 



Ono české pořekadlo „postavit dům, zasadit strom, zplodit syna“ má hodnotovou 
oporu v samotném Hospodinu již více než 3 tisíciletí. Dům, životodárné zdroje, 
rodina – děti jsou důležitější než válka se stejnou naléhavostí, jako se nesmí války 
účastnit zbabělci:  „Ten, kdo je bojácný a zbabělý, ať se vrátí domů, aby jeho 
bratři neztratili odvahu jako on.“ (5Moj 20,8) 

Amen. 

                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



       Turistický Oddíl Malvazinky T.O.M. 
 

Výlet T.O.M. 20.3.2022 
 “Pražské mosty a lávky 3” 

 

Sraz: Stanice metra trasy C - Vltavská 
Čas: 9:30 hod. 

 

Trasa: Cestou za mosty – Negrelliho viadukt (druhý nejstarší most v Praze po Karlově mostě, 
postavený 1846-1850), Hlávkův most (vystaven ve dvou etapách 1908-1910 a 1910-1911, 
přestaven 1958-1962), Štefánikův most (postaven 1949-1951), Čechův most (vybudován 1905-
1908), Mánesův most (vybudován 1911-1914) a Karlův most (stavba probíhala 1357-1402). 

Vydáme se k nábřeží Kapitána Jaroše k sousoším Práce a Humanita, v blízkosti se 
nachází Negrelliho viadukt

2
. Dále přejdeme Hlávkův most na pravý břeh Vltavy,

 
po 

nábřeží Ludvíka Svobody
3
 k  Štefánikovu mostu

4 
na druhý břeh

 
k Letenskému tunelu na 

nábřeží Eduarda Beneše a přes Letenské sady až k metronomu
5
 (kyvadlo, stroj času …). 

Od metronomu zpět k Vltavě na Čechův most a dále na Dvořákovo nábřeží kolem 
pomníku J. Mánese na Mánesův most

6
 do parku a ulice Cihelná

7
 ke Karlovu mostu

8
. 

Připomeneme si již neexistující Juditin most a na druhém břehu dále ulicí Křížovnická
9
 

vlevo do ulice Platnéřské na Alšovo nábřeží
10

 a náměstí Jana Palacha. Cíl putování je 
v ulici Kaprova u vstupu do stanice metra trasy A – Staroměstská

cíl
. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Délka trasy cca 5,9 km 
 

Na výlet s vámi se těší Milan Müller a Radek Zelenka  

Design ® Jaroslav Bartoš     



 



Kreslené příběhy Starého zákona 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Pokračování příště 
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