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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

Dopoledne . 

9,3o hodin 

 Bohoslužbu vede Jaroslav Bartoš 
varhanní hudba 

společná píseň č.183 „Jistota vzácná“ 
modlitba  
Studium sobotní školy společné shrnutí úkolu – Daniel Kubečka 
„Bratrská láska ať trvá“ 
varhanní hudba 
Sborová oznámení, modlitba za Ukrajinu 
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
  

Blahopřání k jubileu Anežce Kinské – kazatel, diakon 
Vyprošení požehnání - kazatel, starší 
Simon Kolorenč, Christofer Ballangó, Eduard Klíma,  
Felix Müller, Antonie Zahradníková 
Píseň dětí -  „Chválu vzdej“ 
Promluva k dětem – Vlastimil Kubový 
sborová píseň - „On je náš Král“  - Smíchovský pěvecký sbor 
 

Čtení textu Bible – Jan 13, 12-17 – Rozálie Schvarczová 
tichá modlitba 
Kázání z Božího slova – Václav Vondrášek 
Téma: „Vše podstatné je v „lavoru““ 
 

hudební přednes - Pavel Bláha a Jan Kubík 

„Benedetto Marcello - Larghetto affettuoso“ 
Slovo k zahájení VP 
Modlitba  
Obřad umývání nohou 
píseň - "Můj jediný Syn umírá" - Vlaďka Nohejlová  
Obřad přijímání chleba a vína 
společná píseň č.3  „Tebe Boha chválíme“ 
 

Požehnání 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

     26. březen 2022 



Oznámení 
 

 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

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

Součástí soboty je sbírka 13. soboty 
 Od této soboty, 26. 3., Sobotní škola on-line již nebude organizována. 

 

-Příští sobotu, 2. 4., kázáním z Písma bude sloužit sestra Soňa Sílová. 
 

-V sobotu, 9. 4., od 930 hod se uskuteční Okrsková rodinná bohoslužba 
(Více informací dále ve Zpravodaji) 

 

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

Nový termín bude včas oznámen. 
 

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

 

-V pátek, 8. 4., jste zváni na bohoslužbu křtu sourozenců  
Lucie a Jurije Danyljukovy od 1800 hod ve sboru. 

 

- V rámci Velikonoce 2022 se uskuteční setkání „Jsme spolu“: 
ve čtvrtek, 14. 4., „David Maxa - rabín“ a v pátek, 15. 4., „Pašijové čtení“. 

Tyto setkání můžete prožít naživo ve sboru nebo v online prostoru. 
(Více informací dále ve Zpravodaji) 

 

-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 dubnu a mysleme na svých 
modlitbách na: situaci spojenou s válkou na Ukrajině. 

 

-Bankovní účet sboru: 5053339/0800, do textu jméno a účel. 
 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

V období 27.3. – 2.4.2022 oslaví narozeniny: 
 

Hrachovec Ivo (27.3.); Pospíšilová Ludmila (28.3.);  
Prokopčák Milan (1.4.) 

 

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

 
 

 
 

 
 
 

 

https://meet.google.com/pmm-urpx-wnw


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.  

 

Pravidla pro sbory (pěvecky apod.)  
Již nejsou žádná zvláštní pravidla pro fungování sborů  pokud 

neurčí vedoucí sboru . 
 

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 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 1: Stvoření 
Texty: Genesis 1 a 2 

Téma 2. čtvrtletí 2022: Genesis  
 

QR Platba - Misie QR Platba - Sbor 



V první lekci se budeme zamýšlet nad poselstvím prvních dvou kapitol knihy 
Genesis, které hovoří o Bohu Stvořiteli a jeho úžasném díle. 
Smyslem tohoto studia nebude podrobně rozebírat každý verš 
textu, ale podívat se na něj z „ptačí perspektivy“, jako na celek, 
a pochopit, co nám říká o Bohu, stvořeném světě i o nás a 
našem úkolu na této zemi. 
• Gn 1,1.2: Stvořitel – velký i blízký Bůh (neděle)  
• Gn 1,31; 2,1–3: Stvoření – velmi dobrý dar lásky (pondělí)  
• Gn 2,2.3: Sobota – vrchol stvoření (úterý)  
• Gn 1,26–29; 2,7: Člověk – obraz dobrého Boha (středa) 
• Gn 2,15–17.24: Tři úkoly dané člověku (čtvrtek) 

 

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. 
 
V 2.čtvrtletí 2020 budeme v Sobotní škole studovat 
knihu Genesis. Autorem lekcí tohoto studia je Jacques B. 
Doukhan, kterého mnozí z nás znají z jeho návštěv České 
republiky také z jeho knih Křik nebes, Tužba země, 
Tajemství Izraele a Kazatel: Marnost nad marnost. Při 
jeho poslední návštěvě České republiky navštívil také 
náš sbor a 12.7.2017 kázal na téma Žalm 23 
https://www.youtube.com/watch?v=UTrWIzaxMDY 
 

Jacques B. Doukhan, DHL, ThD, je emeritním profesorem  hebrejštiny a výkladu 
Starého zákona na Teologickém semináři CASD na Andrewsově univerzitě. V 
úvodu k těmto lekcím mimo jiné uvádí:  
 

“..Genesis se svými dramatickými příběhy o zázracích (stvoření, narození, duha) a 
soudech (potopa, Sodoma a Gomora), které svědčí o svaté Boží přítomnosti, 
vzbuzuje úžas. Genesis je však i kniha dojímavých lidských příběhů o lásce (Jákob a 
Ráchel), o nenávisti (Jákob a Ezau), o narození (Izák, Jákob a Jákobovi synové), o 
smrti (Sára, Ráchel, Jákob a Josef), o vraždě (Kain, Simeon a Lévi) a odpuštění 
(Ezau a Jákob, Josef a jeho bratři). Je to také učebnice s lekcemi o etice (Kain, 
Babylon), o víře (Abraham, Jákob) a o naději a příslibu vykoupení (rozdrcení hada, 
zaslíbená země). 
 

Toto čtvrtletí budeme nejen číst a studovat knihu Genesis, ale budeme spolu 
s jejími aktéry prožívat i krásné příběhy, a tak se naučíme lépe chodit s Pánem 
stvoření, Bohem Abrahama, Izáka a Jákoba. 

https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured
https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek
https://www.youtube.com/watch?v=UTrWIzaxMDY


Popisované příběhy se odehrávají na různých místech – od Edenu přes Babylon, 
zaslíbenou zemi, po Egypt –, připomínají nám, že i náš život je cesta, a posilují naši 
naději na skutečnou zaslíbenou zemi – na nové nebe a novou zemi. Když sledujeme 
postavy na stránkách knihy Genesis, zjišťujeme, že bez ohledu na to, jak odlišná je 
jejich doba, místo, kultura a okolnosti života od naší situace, často jsou jejich 
příběhy v mnoha ohledech i našimi příběhy.“ 
 

VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

Zpráva z jednání výboru sboru 17.3.2022 
 

Jednání výboru sboru bylo zahájeno zamyšlením z Božího slova nad textem              
1 Kor 12,12, kterým posloužil br. Václav Vondrášek a modlitbou. 
 

 Proběhl pohovor se křtěnci sourozenci Lucií a Jurijem 
Danyljukovými, kteří seznámili členy výboru se svojí cestou 
poznávání, na které je provázeli nejprve br. Josef Cepl a po jeho 
přeložení br. Václav Vondrášek. Setkání s výborem bylo zakončeno 
složením křestního slibu a společnou modlitbou. Křest je naplánován 
na pátek 8. 4. 2022 v 18 hod. Přivítání do sborového společenství se 
uskuteční při Památce Večeře Páně v sobotu 16. 4. 2022. 

 Bylo diskutováno zapojení sboru do pomoci Ukrajině. Koordinátorem 
pomoci za sbor je br. Jaroslav Bartoš, proto veškeré aktivity je třeba 
směřovat přes něho, aby pomoc byla smysluplná. Aktuální informace 
jsou zveřejňovány ve Zpravodaji, na facebooku, při oznámeních, 
případně rozesílány e-mailem. V rámci bohoslužby bude nadále 
zařazena modlitba za Ukrajinu. 

 Ze společného setkání výboru sboru s vedoucími oddělení vzešlo 
několik návrhů pro změnu jak vedení a průběhu bohoslužby, tak i pro 
život sboru jako společenství. Každou zásadní změnu musí schválit 
členské shromáždění. Návrhy budou dále diskutovány a dopracovány, 
aby mohly být předloženy ke schválení a poté realizovány. V sobotu 
14. 5. se uskuteční ještě třetí setkání s vedoucími oddělení.  

 Byla sestavena pravidla pro využívání místnosti pro rodiče s malými 
dětmi v prvním patře. Místnost byla uklizena (nevhodné hračky 
zlikvidovány), dovybavena z vlastních zdrojů rodičů a částečně z 
rozpočtu dětské sobotní školky. Mimi školky se pravidelně účastní 8 
až 9 dětí s doprovodem. Pravidla budou vyvěšena na dveřích 
místnosti, a to i v angličtině a ukrajinštině. 

 Služba v kuchyni bude obnovena ve 2. Q. 2022. Na vaření polévek 
zatím není dostatek dobrovolníků, zájemci se mohou hlásit ses. Jitce 
Michalcové. 

 Stará vyřazená technika, která sloužila pro video přenosy, bude 
prodána, případně darována.  
 

Příští jednání výboru sboru se uskuteční 7. 4. 2022. 
Zapsala Anna Boušková 

 



VELIKONOCE 2022 PRAHA – SMÍCHOV 
 

Co nás čeká měsíc před letošními Velikonocemi a v pašijovém (předvelikonočním) 
týdnu? 
 

Máme letošní rok opět mimořádnou možnost prožít předvelikonoční měsíc 
(tematická kázání, STŘEDY VE STŘEDU v Bethany) a pak zvlášť celý pašijový týden 
společnou duchovní přípravou. Po celý pašijový týden můžeme číst každý den 
jeden biblický text, který se váže k velikonočnímu příběhu, jak šel den po dni. 
Každý z jednotlivých příběhů bude i podkladem pro naše ranní a večerní on-line 
modlitební setkání, která budou probíhat na adrese: 
https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib 
a to vždy v PO, ÚT, ST, ČT a v PÁ ráno v 7,15 hod. a večer v NE, v PO, ÚT vždy od 20 
hod. (další večery už je program s možností osobní účasti). Každé toto pašijové 
modlitební setkání zahájíme krátkou myšlenkou z textu na daný den a pak bude 
prostor pro modlitby. Zvlášť ráno je možné, že kdo se připojí a nebude moci čekat 
až do konce modlitebního setkání, protože bude odcházet do práce – pokud se 
oddělí dříve, není to problém.  
 

Vrcholem našich modlitebních setkání bude slavnost Večeře Páně 16. 4. a pak 
Ranní velikonoční bohoslužba v BB centru na střeše budovy DELTA 17. 4. – sraz 
před budovou ráno v 6 hod. Chceme toto setkání prožít ráno při východu slunce, 
protože někdy v tu dobu náš Pán vstal k novému životu.  
Jak si určitě vzpomínáte na Smíchovské foyer s bratrem Robertem Řehákem, 
myšlenka přípravy na svátek Velikonoc je už tisíce let starou myšlenkou, která 
může pomoci každému z nás, aby se svátky Velikonoc nestaly prázdnou formou či 
mrtvým náboženským úkonem, ale měly svůj živý obsah – protože právě tehdy a 
JENOM TEHDY mají svůj hluboký smysl. 
 

Rozpis pašijového textu: 
Ne Ex 12,1–14 
Po  Ex 14,15–15,3 
Út  J 1,14–37 
St  J 17,1–21 

Čt  J 18,1–15.33–40 
Pá J 19,1–20.30.38–42 
So  J 20,1–19 
Ne  1K 15,1–24 

 

Závěrem vám chceme přinést pro lepší přehlednost detailní rozpis nabízených 
aktivit: 

 SO 26/3 VEČEŘE PÁNĚ s tematickým kázáním Václav Vondrášek 
„Mytí nohou a životní stabilita“ (J 13 kap.) – začíná měsíční příprava 
na Velikonoce 

 ST 30/3 od 18 hod. v rámci STŘEDA VE STŘEDU v Bethany – 
Jindřich Černohorský, písničkář  

 SO 2/4 tematické kázání Soňa Sílová – „Co myslíte? Přijde Ježíš na 
Velikonoce?“ (J 11,56) 

 SO  9/4 OKRSKOVÁ BOHOSLUŽBA a výzva k týdennímu sborovému 
půstu (dle osobního uvážení) 

 + od 18 hod. ACUSTIC VEČER CHVAL kapela Džemband + Trinity 
(na Bethany) 

https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib


 9–16/4  dobrovolný sborový půst + společné každodenní on-line 
modlitby s biblickým textem v 7,15 hodin ráno a ve 20 hodin večer 
(kdo jak bude moci) – linku: https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib 
Ne Ex 12,1–14 
Po  Ex 14,15–15,3 
Út  J 1,14–37 
St  J 17,1–21 

Čt  J,18,1–15.33–40 
Pá J 19,1–20.30.38–42 
So  J 20,1–19 
Ne  1K 15,1–24 

 

 NE 10/4 od 10 hod. VELIKONOČNÍ PROCHÁZKA PROTESTANSKOU 
PRAHOU; sraz u Betlémské kaple – pro dospělé i s programem pro 
děti (vede Luděk Svrček s Ivem Řehákem – do cca 13 hod.) 

 ST 13/4. od 18 hod. v rámci STŘEDA VE STŘEDU v prostorách 
Bethany – Robert Řehák – ŽIDOVSKÉ SLAVENÍ VELIKONOC – 
PESACHOVÁ HAGADA  

 ČT 14/4 od 19 hod. VELIKONOČNÍ „JSME SPOLU“ s rabínem 
Davidem Maxou – osobně ve sboru s možností diskuze i on-line  

 PÁ 15/4 v 18,30 hod. PAŠIJOVÉ ČTENÍ S VÁŽNOU HUDBOU – 
osobně i on-line 

 SO 16/4 VELIKONOČNÍ VEČEŘE PÁNĚ – Václav Vondrášek „Já jsem 
alfa i omega – a houf slepic…“  

 NE 17/4 sraz v 6 hod. před budovou DELTA (budova naproti 
Bethany) – od 6,30 RANNÍ VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBA na střeše 
budovy DELTA 

 SO 23/4 17 hod. KONCERT PRAŽÁKOVO KVARTETO „Sedm 
posledních slov Vykupitelových na kříži“ – Joseph Haydn 

 

Pro doplnění myšlenky Velikonoc je možné zhlédnout inspirativní filmy na toto 
téma, které nám pomohou více nasát atmosféru Velikonoc z doby našeho Pána – 
naše typy: 

 Utrpení Krista – velmi naturalistický pohled na atmosféru 
tehdejšího křižování; 

 Ve jménu Krista – příběh římského vojáka, který se 
bezprostředně setká s příběhem Velikonoc; 

 

… případně se můžete kdykoliv v průběhu svátečního velikonočního času podívat 
na videa, která jsme dělali vloni, v čase koronaviru: 

 Sedm zastavení předvelikonočního rozjímání: 
https://www.youtube.com/watch?v=B_JNboDCsMY 

 Velikonoční večeře – Ježíšův odkaz mezi námi 
https://www.youtube.com/watch?v=Ij0Eg45pLhM 

 Jak prožít Velikonoce srdcem – Stanislav Slamka 
https://www.youtube.com/watch?v=Oe2Ny786TIM&t=917s 

 Co nevíte o Velikonocích? – Luděk Svrček 
https://www.youtube.com/watch?v=mtPcG82TnJ4&t=926s 

 

Přejeme vám všem Pánem Bohem požehnanou duchovní předvelikonoční přípravu 
i požehnaný prožitek všech připravovaných programů, aby každého z nás přiblížily 
k našemu Pánu.  

 Vaši kazatelé Soňa Sílová a Václav Vondrášek 

https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib
https://www.youtube.com/watch?v=B_JNboDCsMY
https://www.youtube.com/watch?v=Ij0Eg45pLhM
https://www.youtube.com/watch?v=Oe2Ny786TIM&t=917s
https://www.youtube.com/watch?v=mtPcG82TnJ4&t=926s


KD3 Vás srdečně zve na nedělní výlet  

za čejkami chocholatými s přírodovědcem 

Milí smíchovští,  
v neděli 27. 3. se sejdeme v 10.30 hod na 
hrázi Velkého Chlebského rybníka u bodu 1 
https://mapy.cz/s/kelecukepo. Na bodech 2 a 
3 by měly být čejky chocholaté. Čejky jsou 
hlavním cílem pozorování. Podíváme se ale i 
na ptáky na rybnících a jistě uvidíme i nějaké 
kvetoucí rostliny, poletující motýly nebo 
čmeláky (má být teplé počasí). Uděláme si 

okruh (5 až 8 km) kolem Velkého Chlebského rybníka přes Chářovice k poli, kde mají 
čejky hnízdiště, a zpět kolem Dunávického rybníka. Malý Chlebský rybník je vypuštěný, 
tam bychom mohli vidět nějaké bahňáky (např. vodouše) na jarním tahu. Půjdeme po 
polních cestách, loukách, ale místy i necestách (třeba po okraji pole, možná i vlhkou 
loukou) nebo po menší silnici. První polovina trasy k bodu 3 je po cestě, tedy vhodná 
pro kočárky, zbytek cesty vede terénem. 

S sebou si vezměte oblečení a obuv do 
terénu přiměřeně k počasí (ráno chladno, 
přes den teplo), jídlo a pití na celý den, 
pokrývku hlavy, dalekohled, lupu.  

Nezapomeňte, že se v neděli v noci mění 

čas, sejdeme se už za letního času 😊 
Prosíme Vás o příspěvek 50kč za osobu 
pro našeho průvodce, děkujeme.  
Kdo by chtěl jet, ale nemá, jak se 
dopravit, volejte Marianě 602 318 530. 
Těšíme se s Vámi na společnou výpravu 
do časně jarní polní krajiny!  

Za KD3 Mariana a Jarda Skálovi 

Pojďme oživit naše bohoslužby 
 

Milí bratři a sestry smíchovského sboru,  
ze dvou setkání vedoucích oddělení a členů výboru sboru mj. vyplynulo, že jednou z 
oblastí v životě našeho sboru, na kterou bychom se chtěli v budoucnosti zaměřit, jsou 
naše bohoslužby. Diskuze byla zejména o tom, jak tyto bohoslužby trochu oživit, a to i 
pokud jde o výběr písní, které se při bohoslužbách zpívají. 
 

Čím bychom aktuálně chtěli začít je to, že místo úvodní písně (zpívané ze zpěvníku 
Zpívej Hospodinu), bychom začali od dubna zpívat 1-2 křesťanské chvály. Protože jsme 
si vědomi toho, že ne všichni z Vás tyto písně znají (doposud se zpívaly jen třeba 
během rodinných či mládežnických bohoslužeb), měla by písně, minimálně ze začátku, 
vždy ze stupínku předzpívávat určitá skupina zpěváků, ať už půjde o mládežníky, členy 

https://mapy.cz/s/kelecukepo


KD či třeba děti. Chceme ale pozvat k této službě všechny, bez rozdílu věku.  Chceme 
zpívat písně všichni, aby to nebyla „performace“ těch, kdo budou zrovna na stupínku, 
ale aby to bylo společné chválení našeho Pána, které zpřístupní trochu více chválu 
Pána pro mladší generace a děti v rámci bohoslužby.    

Pojďme si spolu zazpívat 
 

Kdy: 2. 4. 2022 – 14 hodin 
Co: zazpíváme si/naučíme se různé křesťanské písničky (chvály co 
zpíváme s dětmi na našich táborech a akcích KD, písničky ze 
zpěvníku Život náš)  
Pro koho: vítáni jsou všichni, co si rádi zazpívají (bez ohledu na 
věk) 

Honza Bezděkovský a Bára Loudová  

Okrsková rodinná bohoslužba 
 

Kdy? Sobota 9. dubna 2022 od 9:30 hod 

Kde? V našem sboru na Smíchově  

Na co se můžete těšit?  
 veselá sobotní školička s ptákem Pepem 

(sestavená z písní, básní, hudebních 
přednesů, či scének dětí pražského okrsku)  

 rodinná bohoslužba (od 11,00 hod) se 
samostatným kázáním Radomíra Jonczyho 
pro děti i dospělé 

 přednáška na téma „Digitální dětství“ (13,00 
hod) v podání psychologa Jeronýma Klimeše 
(samostatný program pro děti zajištěn) 

 

Hubneme zdravě - nový kurz začínáme 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 ozvat. Kurz začne v dubnu v 
menší skupince. 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. Ti, co nebyli 
nemocí a dodržovali plán, zhubli okolo 8 kg za měsíc!  

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. 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, předáme vám podrobnější informace, vše je diskrétní, osobní. 
 

Luděk Bouška, 777243007, ludek@bouska.info 

mailto:ludek@bouska.info


 

K A Z A T E L N A 
 

VLÁDA TEMNOTY 
Kázání ze soboty 19.3.2022 – br. Michal Balcar 

Já jsem pacifista. A hrdý pacifista. Přiznám se, že má cesta k pacifismu začala už na 

střední škole. Když přišla povinnost vojny, tak jsem požádal o civilní vojenskou službu 

a prohlásil jsem jako důvod své svědomí. Reálně ale byli tím hlavním důvodem strach 

ze šikany a neochota podřizovat se vojenskému drilu, který mi tehdy připadal jako něco, 

co můj svobodný duch nemůže akceptovat. Později, jako student bohosloví, jsem začal 

objevovat pacifistickou křesťanskou tradici, přes Petra Chelčického, novokřtěnce až ke 

Lvu Tolstému. Skutečnost, že adventisté měli k pacifismu vždy blízko (byť nikdy nebyli 

v jeho dodržování tak důslední jako např, Svědkové Jehovovi), my byla vždy 

neobyčejně sympatická.  

Teď se ale přistihuji, že se zaujetím sleduji zprávy o vojenské technice, čtu si, jak 

fungují javeliny a jiné zbraně a fandím Ukrajincům v tom, aby zabili, co nejvíc ruských 

vojáků. Jak se pacifista může radovat z válečných úspěchů, byť bránící se strany? Je to 

proto, že my žijeme ve chvíli, kdy se vlády ujala temnota. A temnota se vkrádá i do 

mého srdce. 

 Ještě ani nedomluvil a hle, zástup, a vpředu ten, který se jmenoval Jidáš, jeden ze 

Dvanácti; přistoupil k Ježíšovi, aby ho políbil. Ježíš mu řekl: „Jidáši, políbením 

zrazuješ Syna člověka?“ Když ti, kteří byli s Ježíšem, viděli, co nastává, řekli: „Pane, 

máme se bít mečem?“ A jeden z nich napadl sluhu veleknězova a uťal mu pravé ucho. 

Ježíš však řekl: „Přestaňte s tím! “ Dotkl se jeho ucha a uzdravil ho. Pak řekl Ježíš těm, 

kteří na něho přišli, kněžím, velitelům stráže a starším: „Jako na povstalce jste na mne 

vyšli s meči a holemi. Denně jsem byl mezi vámi v chrámě, a nevztáhli jste na mne ruce. 

Ale toto je vaše hodina, vláda tmy.“ (Lukáš 22,47-53)  

Fyzické násilí není součástí mého života. Naposledy jsem se pral s Honzou Bartošem 

tak v 5. třídě. A zdá se, že podobné to bylo i s Ježíšem. Našemu textu ještě předchází 



pasáž, kdy Ježíš vyzívá učedníky, aby se ozbrojili. Oni již mají dva meče a ptají se, zda 

to stačí. A stačí. Ježíšův postoj je zvláštně ambivalentní, vnitřně protichůdný. Na co 

jsou ty meče? Dva stačí? A když konečně dojde na potyčku, tak uzdraví sluhovi ucho a 

nechá se zatknout? Na tyto otázky odpovědi nemám, ale docela se k tomu příběhu 

dokážu vztáhnout, protože ta jeho rozpolcenost odráží přesně stav mého nitra.  

Kraličtí ve výkladech k Šestidílce k našemu textu říkají: Že jeho dobrovolným vydáním 

a ne jejich mocí na to přišlo, aby jat byl. Nebo sic jinak měvše ho často v Chrámě, 

dávno by jemu to byli učinili, kdyby od něho zdržáni nebyli. Že čas nastal jeho jetí i jich, 

že jsou synové temnoty.  

Kdo byl v tom davu zatýkajícím Ježíše? Text říká: “hle, zástup” a později dodává, že v 

něm byli kněží, velitelé stráže a starší. A já dodám, že také prospěcháři, lidé zblblí 

propagandou, vůdcové posedlí mocí, lidé hloupí i chytří, lidé hltající fake news a 

propagandu i lidé, kteří fake news vytvářejí a sdílejí. A v této chvíli jsou z nich všech 

služebníci temnoty, protože temnotě nabídli své srdce i své ruce.  

Petr Vacík, kněz sloužící v Akademické farnosti u Salvátora navštívil Slovensko 

ukrajinské hranice a své postřehy uveřejnil na internetu. Z jeho slov mě zasáhla tato: 

virus války nahlodává lidskou duši, ale jako vše živé, i duše se brání a nabývá větší síly. 

A Vacík dále cituje biskupa z Užhorodu: “Takto reaguje lidské srdce na válku. Několik 

prvních dní jako bychom to nebrali vážně. Bylo to naprosté popírání, protože jsme si nic 

takového nedovedli představit. Po několika dnech války jsme si plně uvědomili, co se 

děje, a dolehlo to na nás. Potom jsme zjistili, že pod tou tíží se nedá přežít, natož pak žít. 

Museli jsme se rozhodnout pro sílu k životu. I s tím, že nyní to bude život v době války.”  

Byť žijeme ve chvíli vlády temnoty, dovolte mi proti tomuto textu postavit jiný, který 

též mluví o temnotě:  

Žijte proto jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda; 

zkoumejte, co se líbí Pánu. Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je 

nazývejte pravým jménem. O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit. Když se 

však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je 

řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus. (Ef 5,9-14)  

Nejprve jsme vyzýváni k tomu, abychom temnotu pojmenovali. Abychom pojmenovali 

ty skutky tmy. Abychom nesměšovali světlo a temnotu. Jenže, jak z té tmy vyjít? Skrze 

Kristovo zmrtvýchvstání. To má moc, to přináší světlo. Držet se Krista prozáří tento věk 

temnoty a je to potřeba teď, víc než kdy předtím. 

Jde i o naše srdce, jde i o naše ruce. Boj, který je v pozadí války na Ukrajině je boj 

života proti smrti, lásky proti nenávisti, světla proti temnotě – probuďme se, vstaňme z 

mrtvých a zazáří nám Kristus.  

Dnes slavíme Večeři Páně. Někdy přicházíme slavit, jindy hledat útočiště, někdy 

přicházíme s vděčností, dnes s obavami. A prosíme, aby nás Pán u sebe skryl, aby skryl 

naše srdce a dal nám tak sílu použít ruce k pomoci těm, kdo potřebují. Aby skryl naše 

srdce ve své lásce a my mohli vyjít do svět války a přinášet do něj víru, naději a lásku. 

amen 

 



 

Možnost přihlášení od pondělí 28. 3. 2022 od 13:00 na stránkách mssmladez.cz 

Pokud se kapacita přihlášených brzy naplní, budeme zohledňovat dříve přihlášené, kteří 

ovšem do konce dubna zaplatí zálohu. 
 

V případě jakéhokoli dotazu se neváhejte dotázat kohokoli z vedoucích mládeže na 

sdružení. 
  

Těším se na společný požehnaný čas ve Finsku!  

Za organizátory Martin Pavlík, Daniel Kašlík, Marek Majtán 

http://mssmladez.cz/


 



 



 



 



 



 



 



Kreslené příběhy Starého zákona 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Pokračování příště 
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