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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

     19. březen 2022 



Oznámení 
 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

-Dnes, 19. 3.,„Anděl 2022“ se uskuteční on-line. Sbor bude pro veřejnost 
uzavřen. Bohoslužbu můžete sledovat na www.bohosluzbyonline.cz 

 

-Příští sobotu, 26. 3., budeme slavit Památku Večeře Páně,  
slovem bude sloužit bratr Václav Vondrášek.  

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

-Tuto sobotu, 19. 3., Sobotní škola bude probíhat on-line od 900 hod  
na téma: „Přijetí neotřesitelného království“  

na meet.google.com/bnz-rbdr-iqb všichni jste zváni. 

 Od soboty, 26. 3., Sobotní škola on-line již nebude organizována. 
 

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

-V sobotu, 26. 3., naplánované setkání Klubu zdraví na téma 
„Vaření a zdraví - Libanonská kuchyně“ se ruší. 

 

-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 

 

-V dubnu budou probíhat plánované práce na rekonstrukci WC, 
Budeme vás včas informovat a děkujeme za vaše pochopení  

s tím vyplívajících omezení v provozu sboru. 
 

-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. 
 

 
 

 
  

 

 

 

 
Odkazy k připojení na akci Anděl 2022 on-line 

 

1.dopolední část https://youtu.be/3tVTDqVthVk 

2. dopolední část https://youtu.be/Q-4v6lf4ZK4 
Odpolední část https://youtu.be/9RL_mm6B9PU 

V období 20. – 26.3.2022 oslaví narozeniny: 
 

Špinarová Zuzana (20.3.); Klíma Richard (21.3.);  
Kubík Jan ml (21.3.); Kohútová Zora (22.3.); Hanzálek Ondřej (23.3.);  

Bezděkovský Petr (24.3.); Kinská Anežka (24.3.);  
Žalud Martin (25.3.); Hrachovcová Michaela (26.3.) 

 

Přejeme hojnost Božího požehnání do dalších let. 
P.S. Omlouváme se všem, na které jsme zapomněli. Nebyl to úmysl. 
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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 

 
 

  
 
 

Bohoslužby a  náboženská shromáždění  
naposledy aktual izováno v ponděl í   

14. března 2022 (00:06)  
 

Od 14. března  j iž neplatí povinnost mít nasazenou ochranu nosu 
a úst (respirátor či roušku) .  

Používání ochrany nosu a úst (respirátor či rouška) je na 
osobním rozhodnutí každého.  

 

Pravidla a doporučení  
Bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou konat. 

 

Účastníkům doporučujeme dodržovat rozestupy od ostatních a 
pravidelnou desinfekci rukou.   

 

Bez omezení může fungovat také individuální duchovní služba ,  
tedy bohoslužby, obřady a duchovní doprovázení, kterých se kromě 
duchovního účastní jedna rodina, která sdílí společnou domácnost.  

 

Online a virtuální bohoslužby  
Většina církví nabízí virtuální bohoslužby, které můžete sledovat 

prostřednictvím internetu nebo televize.  
 

Pravidla pro sbory 
Již nejsou žádná zvláštní pravidla pro fungování sborů.  

 

Dopis sborům z ČS CASD – covid 
 

Milé sestry, milí bratři, 
 válka na Ukrajině zastínila to, že jsme se v posledních dvou letech potýkali s pandemií 
Covidu. Nebýt vlny uprchlíků, kterým se jako stát, církev i jednotlivci snažíme pomoci a 
nabídnout jim bezpečné místo, byl by to čas, kdy se konečně většina omezení ruší. Ne, 
nevracíme se do "normálu", protože ty dva poslední roky nás změnily, změnily naše 

QR Platba - Misie QR Platba - Sbor 



sbory i církev. Věříme však, že si z té zkušenosti podržíme hlavně tu pozitivní zkušenost, 
dovednosti a podněty.  
 

Jaká jsou ohledně Covidu aktuální pravidla? 
Od pondělí 14. března platí povinnost nosit roušky pouze ve zdravotnických a 
sociálních zařízeních a v prostředcích hromadné dopravy. Pro bohoslužby od tohoto 
týdne tedy tato povinnost neplatí, stejně jako další povinnosti, rozestupy, početní 
omezení a podobně. Lze-li to tak zjednodušeně říci, tak se od 14. 3. vracíme k "před 
korónovému" provozu. 

  

Zachování některých preventivních prvků (např. dezinfekce rukou u vchodu nebo před 
rozdílením Večeře Páně) může být samozřejmě zachováno, pokud se tak sbor nebo 
společenství ve své zodpovědnosti rozhodne. 

  

Srdečně Vít Vurst, David Čančík a Jiří Komárek 
 

 

SOBOTNÍ ŠKOLA 
 

Sobotní škola v modlitebně  
 

Sobotní škola probíhá v modlitebně od 9:30 hod. naživo ve standartním 
režimu. 
 

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 13: Bratrská láska ať trvá 
Texty: Žd 13 
Téma 1. čtvrtletí 2022: S pohledem upřeným na Ježíše, Poselství listu Židům  
 

V rámci studia naší poslední lekce budeme přemýšlet nad poslední kapitolou listu 
Židům. Ta obsahuje závěrečné výzvy týkající se toho, jak se má správné pochopení 
evangelia o Ježíši, o našem dokonalém Veleknězi v nebeské svatyni, promítnout do 
každodenní praxe našeho života 
 

 Žd 13,1–3: Láska a zájem o druhé (neděle) 
 Žd 13,4–6: Správně nastavené morální hodnoty (pondělí) 
 Žd 13,7–17: Úcta a respekt k autoritám (úterý) 
 Žd 13,8–10: Opatrnost vůči bludným naukám (středa) 
 Žd 13,10–14: Aktivní zapojení do záchrany hříšníků 

(čtvrtek) 
 

PDF lekce: https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/2022 
1/13.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://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/2022%201/13.pdf
https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/2022%201/13.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… 
 

Blahopřejeme 
 

Hezký den,   
ráda bych dala všem na vědomí, 

že se nám  
v sobotu, 12. 3., před 21. hodinou  

narodila Johanka. 
 

Dávala si na čas, asi abychom ji mohli rovnou  
plést copánky :-). 

 
Eva Picková 

 
 
KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 90. kapitola 
 

DNESKA JSEM SE NEPODÍVAL… 

Prvotním účelem našich „Kazatelských epištol“ (dnes už 90. kapitola – sám jsem 
překvapený) bylo a je lidsky se sdílet o tom, jak žijeme své „lidské“ dny, abyste mě i 
Soňu neznali jen „z kazatelny“, ale také jako lidi, kteří jsou „lidsky hlinění a křehcí“ 
jako je většina – a možná každý z nás… 

Většinou mi něco zajímavého o sobě dojde díky tomu, že čtu Písmo či dobrou 
knihu, ale možná většina věcí „o mně“ mi dojde díky tomu, že pozoruji lidi kolem 
sebe, přemýšlím o jejích příbězích, nebo když si navzájem povídáme a sdílíme se, 
„jak co“ žijeme, kdy vyhráváme nebo prohráváme… 

Asi každý trošku jinak a těžko prožíváme události kolem Ukrajiny - a  už je toho 
někdy na nás hodně – v TV, na netu, v rozhovorech, v kázáních… Včera mi jeden 
kamarád vyprávěl, jak je naštvaný sám na sebe, že mu téma války naprosto 
nabouralo ranní rituály, které jej celý den drží tak nějak pohromadě. Jakmile se prý 
probudí, honem vezme do ruky mobil a už hledá, jestli náhodou nebyl v noci 
podepsaný mír – a pak na mobilu zůstane většinou půl hodiny – a začne tak den 
mnohdy smutkem a beznadějí. A když jsem mu naslouchal, došlo mi, že od počátku 
války to mám stejně – ráno hned beru do ruky mobil a zkoumám, co je kolem války 
nového – a nejen že díky tomu začínám negativně, ale nabourá mi to řád celého 
dne. A díky tomu jsem se dneska poprvé za dobu války ráno NEPODÍVAL na 
nejčerstvější válečné zprávy, protože jsem měl nejdříve čas na modlitbu, 

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


proběhnutí se, křesťanskou knížku. Protože to je to, co mě pak celý den „drží nad 
vodou“ a nastartuje vnímání světa, který má v poslední době tolik černé barvy. Kéž 
byste i vy zítra ráno vyhráli dobré ranní „duchovní nastartování“ – viz Ef 4,23. - a 
díky tomu měli hezčí den… a více síly pomoci kde bude potřeba… 

   Sobě i vám drží palce váš kazatel Vašek Vondrášek 
 

Milí příznivci Klubu zdraví,  

Povídání a ochutnávka, věnované Libanonské kuchyni, plánované na sobotu 26.března 
od 14 hodin, jsme nuceni z osobních důvodů přesunout na pozdější termín (nejspíše 
v květnu). 

V březnu tedy setkání Klubu zdraví nebude. 
Děkujeme za pochopení Jamka, Milan a Ludmila. 

Zimní dovolená KD3 Tanvald 
Milé sestry a bratři, minulý týden proběhla společná dovolená KD3 na již tradičním 
místě v Penzionu Bobovka v Tanvaldu. Počasí nám přálo a sněhu bylo dost. Užili jsme si 
lyžování i běžkování dosyta. Každý večer po společné večeři, kterou vždy připravila 
jedna rodina pro ostatní, jsme zpívali chvály, modlili se, pro děti byl připravený příběh 
a dospělí se zamýšleli nad přednáškami k Národnímu týdnu manželství, tentokrát na 
téma „Ztráty a nálezy v manželství“.  Sdílení se bylo plodné a věříme, že k užitku nás 
všech. Opět jsme se o sobě navzájem dozvěděli více. Byl to krásně prožitý týden, kdy 
jsme si užili společenství, přírody a pohybu.  Těšíme se na společnou letní dovolenou, 
tentokrát na Šumavě, a na další akce KD.                                                     

Za KD3 Mariana a Jaroslav Skálovi 
 

Hubneme zdravě - nový kurz začne v dubnu 2022! 

Zhubněme do plavek! Jaro klepe na dveře, vše začíná růst. Kdo byste se chtěl 
přihlásit do nového běhu kurzu Hubneme zdravě, neváhejte se mi ozvat. Kurz 
začne v dubnu. 



Všichni, kdo se přihlásili před vámi, výrazně hubnou. Je to v průměru více než 5 
procent za měsíc. Představte si, kolik to dělá ve vašem případě. U většiny lidí to 
znamená více než kilo za týden... 

Hubneme zdravě je velmi progresivní kurz hubnutí, který vychází z toho, co je 
dokázáno jako nejzdravější. Shodou okolností se podobná tomu, do naše církev 
hlásá jako zdravotní reformu, NEW START v praxi. Z toho také vyplývá, že kurz 
nemá nežádoucí účinky, jedná se skutečně o intervenci zdravím. Účastníci kurzu 
zmiňují i vedlejší účinky jako zlepšení cukrovky, lepší spánek, více času a energie 
na to, co děláme. Kurz má jednu zvláštnost - nejedná se o hladovění. 
Nehladovíme, přesto hubneme! Někteří dokonce říkají, že to všechno nemohou 
sníst :) 

Ozvěte se mi, předávám vám podrobnější informace, vše je diskrétní, osobní. 
Luděk Bouška, 777243007, ludek@bouska.info 

 

ADRA - Milé sestry, milí bratři. 

Obracím se na Vás s aktuální příležitostí a zároveň prosbou, jak můžete pomoci – 
v tomto týdnu jsme byli Městskou částí Praha 5 požádáni o podporu rodinám, 
které byly ubytovány v budově Městského úřadu Praha 5.  

Jedná se o 50 lidí (maminky s dětmi), kterým bychom společně s městským 
úřadem rádi poskytli v následujícím měsíci (cca do 15. 4.)  „lidskou podporu“ – 
naším úkolem je zajistit půldenní „služby“ v časech 10-12h dopoledne a 16 – 18h 
odpoledne, kdy jim vždy jeden dobrovolník bude k dispozici ať už s poskytnutím 
praktických informací (co kde vyřídit, na koho se obrátit atd.), ale i s lidskou 
přítomností (vyslechnout, uklidnit, ubezpečit), možná se bude chvíli věnovat 
dětem, se kterými jsou jinak stále ve společných omezených ubytovacích 
prostorech. 

mailto:ludek@bouska.info


Co se týče jazykových požadavků, znalost ruštiny či ukrajinštiny je velkou 
výhodou, je velmi vidět, jak při kontaktu s „rodném jazyce“ maminky i děti pookřejí 
a překladatel/ka je k dispozici jen příležitostně. 

Moc děkujeme za Vaši podporu a modlitby! 
Za ADRA Bára Bezděkovská  

Vedoucí dobrovolnického centra ADRA Praha 
ADRA, o.p.s.  

Markova 600/6, 158 00 Praha 
barbora.bezdekovska@adra.cz |739 605 899 |www.adra.cz 

 

Síla společné pomoci  

Milí podporovatelé a příznivci klidu, míru a pomoci druhým lidem, 

původně jsem pro vás měla do březnového newsletteru připravené úplně jiné, 
lehké, jarní téma.  Je neuvěřitelné, co všechno se za poslední měsíc změnilo a čím 
všichni, více či méně, žijeme.    

Vím, že řada z  vás nezůstala stranou a zareagovala finančním či materiálním 
darem, praktickou pomocí či dokonce nabídkou ubytování pro potřebné ženy, 
děti a staré lidi zasažené konfliktem na Ukrajině.    

 

Výše veřejné sbírky SOS ADRA Ukrajina dosahuje v  těchto dnech k  60  milionům 
Kč. Za to vám chci co nejsrdečněji poděkovat. Nejen za naši organizaci ADRA ČR,  

mailto:barbora.bezdekovska@adra.cz
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ale především za příjemce pomoci, kterým intenzívně poslední 3 týdny 
pomáháme.   

A co pro ně děláme konkrétně? 
Finanční pomoc na místě – díky mnoha darům a fundraiserským počinům jsme 
byli schopni opakovaně poslat k  rukám partnerské kanceláře ADRA Ukrajina 
finanční dary – posloužily na nákup potravin, drogerie, léků a dalších nezbytných 
věcí ve vnitrozemí a také na evakuaci lidí na bezpečnější místa v  rámci země. 
Budeme v  tom pokračovat, dokud převod, výběr peněz a nákup zboží bude na 
místě možný.  

Pomoc na Zakarpatí – v Mukačevu se nám podařilo otevřít sklad, do kterého 
postupně dorazilo několik kamionů s firemními materiálními dary a dalšími 
aktuálně poptávanými potřebami. Tato pomoc slouží především lidem, kteří po 
mnoha tisících přicházejí na hranice do oblasti Mukačeva. Ne všichni lidé chtějí ale 
odejít za hranice a zůstávají v této bezpečnější oblasti. Jejich životní potřeby však 
nejsou schopni hradit místní obyvatelé ani 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 žádaného zdravotního materiálu, léků 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 (KACPU), která pomáhají příchozím lidem z  Ukrajiny s  registrací, 
ubytováním a dalšími životními potřebami.  
  

Materialy k sobotní škole pro dopolední část ANDĚL 2022odkaz na stažení 

pracovních listů dopolední aktivitě (SŠ). 
https://drive.google.com/drive/folders/1puaQFI1bndnQWcZwhsiYcMN5z_XESc-
H?usp=sharing nebo i ve Zpravodaji na následujících 4 stránkách 
odkaz, kde se dá odpovídat na otázky v sobotní škole a my + diváci uvidí odpovědi -

 https://ahaslides.com/AKCEANDEL 
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Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion Praha 
 

Advent 3/22 se zabývá trojandělským poselstvím – tentokrát 
svůj pohled přináší kazatelé Martin Žůrek, Bohumil Kern a 
v rozhovoru Pavla Goiy evangelista Mark Finley. Předseda unie 
bratr Mikuláš Pavlík vysvětluje a přibližuje rozhodnutí výboru 
unie v záležitosti efektivního řízení církve. O evangelizaci píše 
Ekkehardt Mueller v článku se zvlášním názvem „Snažíme se 
zbytečně?“ MUDr. Jana Krynská v seriálu NewStart Plus se 
zabývá tématem integrity. Opět je v časopise i řada zpráv a 
informací z dění v církvi u nás i v zahraničí 
 
 

K A Z A T E L N A 
 

BLAZE TĚM, KDO PŮSOBÍ POKOJ 
Kázání ze soboty 12.3.2022 – br. Martin Pavlík 

Matouš 5,9 

Milé sestry a bratři v Kristu, 

včera jsem absolvoval pravidelnou lékařskou prohlídku, aby byla posouzena má 
zdravotní způsobilost k práci. Dobrá zpráva je, že pro pozici farář/duchovní jsem 
způsobilý (s podmínkou, která se jmenuje „brýle a dioptrie“). Zmiňuji to nejen 
proto, abych doložil, že dnes můžu kázat, ale především proto, že se mě můj lékař 
na konci našeho rozhovoru zeptal, jestli existuje něco pozitivního, co jsme jako 
křesťanské společenství prožili během posledních dvou let. Složitá otázka – co 
byste odpověděli vy? Naučili jsme se něco? Získali jsme něco pozitivního? 
Dozvěděli jsme se něco, co jsme nevěděli nebo pozapomněli? 

Ta otázka mi zněla v hlavě ještě nějakou dobu, a napadla mě jedna věc, kterou bych 
na ní odpověděl. A tou je, že pokud jsme si mysleli, že naše křesťanství spočívá v 
tom, že máme vést slušný život a v sobotu chodit do kostela, tak to v této době 
dávno neplatí a nestačí. Ve skutečnosti to možná nestačilo nikdy. Nejen pandemie, 
ale taky dění na Ukrajině, kterým žijeme v posledních dnech, nám prostě ukazuje, 
jak některé stereotypy spojené s vírou už nestačí. Nestačí chodit do kostela, navíc 
to nějakou dobu ani nebylo možné, a vést slušný a spořádaný život nenaplňuje 
potřeby lidí kolem nás, kteří se ocitají v nouzi. Náš běžný život i naše víra čelí 
novým výzvám, její důležitost se ukazuje v nových souvislostech, její naplnění 
souvisí s novými apely. A tak každý pomáhá, jak může. Každý z nás volí jinou míru, 
formu i načasování pomoci a je to dobře, protože naše pomoc bude potřeba 
dlouhodobě. A každý z nás má taky jinou míru psychické odolnosti a s událostmi se 
vyrovnává svým vlastním tempem a způsobem, který musíme respektovat. 

Učíme se pomáhat, učíme se limitovat čas, kdy přijímáme negativní zprávy, učíme 
se nemít výčitky, když se dál také věnujeme oblíbeným činnostem, u kterých je 
nám dobře. Učíme se pomáhat, nechceme být lhostejní, a tak si klademe otázku, co 
dělat. A v dnešním kázání bych vám chtěl ukázat a nabídnout ještě něco, co z mého 



pohledu můžeme dělat právě jako lidé víry – kromě modliteb, kromě sbírek, kromě 
nejrůznější materiální pomoci, do které jsme zapojení. 

Jde o něco, co možná přehlížíme, protože máme dojem, že ve srovnání s ostatními 

formami pomoci je to málo, nebo méněcenné, nebo to není tolik vidět. Přesto jde o 
něco, co je ve skutečnosti jedním z nejdůležitějších ideálů Starého a Nového zákona 
a také pozdější židovské i křesťanské tradice. A představuje jednu z nejsilnějších sil 
spojených s vírou. 

Ježíš tento pojem vložil do svého sedmého blahoslavenství, když řekl: „Blaze těm, 
kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny božími.“ Klíčový pojem tohoto 
blahoslavenství – pokoj, šalom, řecky eirene, je jednou z nejsilnějších myšlenek 
celé Bible a jednou z ústředních hodnot židovské a křesťanské tradice. 

Celý ten text z Bible, který jsme četli před kázáním, zahajuje jedno z nejslavnějších 
míst Nového zákona – když se k Ježíšovi sbíhalo příliš mnoho lidí, vystoupil na 
horu a mluvil ke svým učedníkům. Ta takzvaná „blahoslavenství“ se v jiné podobě 
vyskytují také v evangeliu podle Lukáše, kde jsou trochu stručnější a před nějakou 
dobou jsem je gospelákům četl na zkoušce také v parafrázi Parabible, kde celý text 
začíná slovy: „Ať žijí duchovní amatéři.“ 

Co je to vlastně blahoslavenství? Možná svého druhu gratulace. Ježíš v nich oceňuje 
lidi, kteří se zdají neúspěšní, ale v jeho očích jsou výjimeční a mají hodnotu. Právě o 
povzbuzení je každé z blahoslavenství, tedy všechny ty úvodní verše, které začínají 
slovem „blahoslavení“. Zatímco se první čtyři blahoslavenství týkají našeho vztahu 
s Bohem, druhá čtveřice se soustřeďuje na vztah k druhým lidem. 

Možná není náhoda, že právě do sedmého z nich Ježíš vložil právě téma pokoje: 
„Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni božími dětmi.“ Na první 
pohled se může zdát se, že pokoj je kladná, neproblematická a žádoucí hodnota, 
kýžený ideál, nebo Boží zaslíbení a odměna. Ale není pokoj jako pokoj. Pokoj za 
každou cenu někdy znamená zradu, mírumilovnost je někdy maskou pro zbabělost 
nebo vypočítavost, a cesta míru může být v některých případech způsobem, jak se 
obrátit zády k pravdě. Cítíme, že pokoj je sice nesmírná hodnota, ale nikoli hodnota 
absolutní nebo nejvyšší. Jak ji tedy rozumět? O jakém pokoji mluví Ježíš v našem 
dnešním textu? 

Ježíš určitě neříká, že blahoslavení, tedy ti správní a perspektivní, jsou lidé 
povahově pokojní – tedy ti, kdo se sami chovají pokojně a nevyvolávají žádný 
rozruch ani nepokoj. Nejsou to lidé, kteří nechávají všechno „na pokoji“; nic a 
nikoho neznepokojovat, nechávat všechno tak, jak to je a smiřovat se s tím. To by 
byla spíš netečnost. Před tímto falešným pokojem se máme mít na pozoru, bývá 
totiž často pokusem zamaskovat. Falešný pokoj, ideologický nebo politický mír jen 
na oko – to je velké negativní téma celé Bible. Vzpomeňte na hřímání izraelských 
proroků proti špatnému pokoji, který ve skutečnosti sledoval jen vlastní prospěch. 
Například slavná Jeremjášova slova: „Těžkou ránu mého lidu léčíte lehkovážnými 
slovy Pokoj, pokoj. Ale žádný pokoj to není.“ Nebo prorok Ezechiel, když říká: 
„Znovu a znovu svádíte můj lid slovy Pokoj, pokoj. Ale žádný pokoj to není.“ A 
nakonec, mírumilovný a laskavý Ježíš uměl taky občas vypráskat penězoměnce z 



Chrámu a vyvést posluchače z omylu, že je za každých okolností kliďas a strůjcem 
pokoje. 

Ne, o pokoj jako o povahový rys určitě nejde. Stejně ani o pokoj jako netečný postoj 
ve smyslu „od toho chci mít pokoj“. Pokoj, o kterém Ježíš mluví, nemá nic 
společného s představou klidu a pohody, života bez jakýchkoli nesnází a bojů. 
Klíčové v této Ježíšově výzvě je něco jiného. Blaze těm, kdo působí pokoj. Mír a 
pokoj nepřichází sám a samovolně, Ježíš mluví o jeho působení, dělání. 
Blahoslavení, tedy ocenění jsou ti, kdo pokoj vytvářejí – tvůrcové pokoje. V řeckém 
originálu to je eirénopoioi: eiréne je mír, poiein znamená dělat, tvořit – tedy 
mírotvůrci. A tak o pokoji zjišťujeme něco velmi důležitého. Není to nic pasivního, 
vytvářet mír či pokoj přeci neznamená nechávat všechno na pokoji, ale přesně 
naopak. Jde o lidi, kteří nejen udržují, ale především šíří a aktivně vytvářejí pokoj. 
Tvoří ho, zasazují se o něj, v některých případech o něj i zápasí, jakkoli paradoxně 
to vlastně zní. O těchto lidech zde Ježíš mluví. 

V biblickém pojetí nejde přehlédnout, že dárcem pokoje je vždy sám Bůh. Ve 
Starém zákoně můžeme opakovaně zahlédnout, že ten, kdo působí pokoj, je 
především Bůh. Proto je pokoj někdy přímo synonymem pro Boží vládu. Hospodin 
je tím, kdo svojí vládou pokoj působí a také je pro svůj lid jeho výsostným dárcem, 
jak to známe například ze slov áronského požehnání – vzpomínáte? „Hospodin 
obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.“ 

Tady slyšíme další důležitou věc. Pokoj je tedy na jedné straně darem Hospodina a 
jeho požehnání, ale zároveň leží na bedrech každého zbožného člověka jako trvalý 
úkol. Má totiž rozhodující roli pro existenci světa. Je to trvalý úkol a výzva pro 
každého člověka, aby nebyl jen udržovatelem a příjemcem pokoje jako Božího 
daru, ale také jeho aktivním tvůrcem především v oblasti mezilidských vztahů. 
Pokoj můžeme začít tvořit například v malém, klidně v tom našem nejužším světě, 
ve kterém většina z nás žije: doma v rodině, v práci, v komunitě i v kostele. Jsou to 
tvůrci pokoje, ne lhostejní anebo flegmatičtí lidé. 

Tvůrci pokoje mohou být ti, kteří se staví mezi dvě znesvářené strany a snaží se 
dosáhnout jejich smíření. Tvořit pokoj někdy znamená najít odvahu postavit se 
mezi dvě znepřátelené strany a schytat to od obou. Vyžaduje to obrovské úsilí a 
často bez zaručeného výsledku. I za cenu toho, že vaši roli nikdo nedocení. Lidé, 
kteří takto jednají, budou totiž podle Ježíše nazváni „syny Božími“, božími dětmi. 
Jde tedy o vysoké hodnocení. Jejich Otec dal v působení pokoje nejvyšší možný 
příklad – uzavřel s lidmi drahocenný mír, i když ho to stálo smrt svého Syna. Jak 
říká apoštol Pavel: „Skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co je, jak na zemi, 
tak v nebesích, protože smíření přinesla jeho oběť na kříži“. Ježíš ví, o čem mluví, a 
jaká je cena smíření, míru a pokoje. 

Pokoj Boží je také darem vzkříšeného Pána. Poprvé předal tento pokoj učedníkům 
právě v situaci velkého stresu – ukrývali se ze strachu před Židy, kteří je mohli 
poslat i na smrt. Ukázal se uprostřed nich a řekl jim hned dvakrát za sebou: „Pokoj 
vám.“ Vnější situace se nezměnila, ale zaplavila je radost z jeho přítomnosti. 
Kristův pokoj lze tedy zakoušet i uprostřed těžkostí. Jak kdysi řekl profesor 
Balabán, pokoj je ovzduší odjinud – tuto atmosféru smíme dýchat a máme ji šířit. 
Pokoj je úsilí o nápravu věcí, častokrát náročné, ale nesmírně hodnotné. 



Přeji si, abychom dnes zaslechli Kristovo povzbuzení a výzvu k přinášení pokoje 
všude tam, kde schází a zvlášť v době, která je tak chudá na pokoj. Právě tato 
činnost může přinést světu, tomu malému i velkému, mnohem víc, než si myslíme. 

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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