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 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

     9. duben 2022 

Kdy:  9.4.2022 

Kde:  Sbor CASD  
 Praha – Smíchov 

Pro:  Rodiny pražského okrsku 

Co:  „Digitální dětství“ 

Program: 
9:30  Školička s Pepem 
1100  Bohoslužba s kázáním  
 R. Jonczyho 
13:00  Přednáška: „Digitální dětství“  
 s psychologem J. Klimešem 



PROGRAM PRAŽSKÉ RODINNÉ BOHOSLUŽBY 
 

 Školička s Pepem / 9,30 – 10,30 
moderuje Jan Bárta a pták Pepe  
 

slovo úvodem / Jaroslav Skála 

společná píseň / „Ovečky“ 

modlitba / Jaroslav Skála 

I. dějství: Pozdrav „ahoj“ 

píseň: „Ať chvála Bohu je vzdána“ / děti ze Smíchova 

II. dějství: Pepe-hrdina 

píseň: „Když se ráno probudím“ /děti z Vinohrad 

III. dějství: Pomáháme běžencům 

píseň: „Raduje se všechen lid“ / děti ze Smíchova 

IV. dějství: Příběh strejdy Vaška 

hudební přednes: „Zvonečky“ / děti z Ukrajiny 

V. dějství: „Rozdávání dárků“  

sólová píseň / Jana (Ukrajina)  

slovo závěrem 

společná píseň: „Když máš radost“ 

modlitba / Vašek Vondrášek 
 

 Rodinná bohoslužba / 11,00 – 12,00 
moderuje Jirka Sejkora 
 

společná píseň (vsedě): „Budu jako strom“ 

sborová oznámení a sbírka 

společná píseň: (ve stoje): „Hosana“ 

modlitba /Alvín (Smíchov) a Daník (Ukrajina) 

píseň: „Nikdy nekončící milost“ / děti ze Smíchova 

čtení z Bible: Ef 5,15 - 17 / Karolína (Vinohrady) a Asja (Ukrajina)   

kázání pro děti: „Radkůůů, domůůů“ / Radek Jonczy 

píseň „Podívejte děti“ / děti Bijokovy (Vinohrady) 

kázání pro dospělé: „Chronos a Kairos“ 

sólová píseň / Dáša (Ukrajina) 

slovo závěrem 

společná píseň: „Tobě patří chvála“ 

modlitba s požehnáním / Radek Jonczy 

společná píseň (vsedě): „Pokoj vám“ 
 

 Odpolední program / 12,00 – 15,00 
 

občerstvení (12,00 – 13,00) 

porada vedoucích ASR – KD (13,20 – 13,45) 

přednáška: „Digitální dětství“ Jeroným Klimeš (13,00 – 15,00) 

program pro děti / Jan Bezděkovský (13,00 – 15,00) 

 



Oznámení 
 
 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

-Dnes, 9. 4., od 930 hod se uskuteční Pražská rodinná bohoslužba 
kázáním bude sloužit bratr Radomír Jonczy  

  

-Příští sobotu, 16. 4., budeme slavit Velikonoční Památku Večeře Páně,  
slovem bude sloužit bratr Václav Vondrášek.  

 

-Tuto neděli, 10. 4., jste zváni na „Velikonoční procházku reformační Prahou“ 
(Více informací dále ve Zpravodaji) 

 

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

V neděli, 17. 4., „Ranní modlitební setkání“ na střeše budovy BBC Delta 
(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 neděli, 24. 4., se uskuteční výlet T.O.M. “Od Závisti k Šanci & most”. 
Sraz - Praha hl. nádraží v 955 hod. 

 

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

 

-KD 1 vás zveme v neděli, 1. 5., na Badmintonový KD CUP 2022 
(Více informací dále ve Zpravodaji) 

 

-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. 
 

 

 

 
  

 
 

 

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 10.- 16.4.2022 oslaví narozeniny: 
 

Stejskal Roman (10.4.); Sugai Sergii (10.4.); Balcarová Renata (11.4.); 
Randýsek Vítězslav (11.4.); Kubíková Jana (12.4.); Trněný Radek (13.4.); 

Černá Marija (14.4.); Kronychová Hana (15.4.) 
 

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 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.  

 

Účastníkům doporučujeme dodržovat rozestupy od ostatních a 
pravidelnou desinfekci rukou.   

 

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. Bližší 
informace u Jana Bezděkovského (jan.bezdekovsky@seznam.cz ). 
 

Lekce 3: Kain a jeho odkaz 
Texty: Genesis 4 a 5; Gn 6,1–5 
Téma 2. čtvrtletí 2022: Genesis  
 

Třetí lekce našeho studia knihy Genesis se bude věnovat 
tragickým následkům hříchu prvních lidí, o kterém byla řeč v 
předchozí lekci. Příběh druhé generace lidí, Kaina a Ábela, 
ukazuje nejen stále se prohlubující propast mezi lidmi a jejich 
stále milujícím Bohem, ale také Boží trpělivou lásku, jež 
provází ty, kteří se proti němu vzbouřili. 
 

 Gn 4,1.2: Kain a Ábel – záblesk nové naděje (neděle) 
 Gn 4,1–5: Dva druhy obětí – dva postoje vůči Bohu (pondělí) 
 Gn 4,3–8: Zločin – tragické důsledky hříchu (úterý) 
 Gn 4,9–16: Kainův trest (středa) 
 Gn 4,17–26: Kainův odkaz v dalších generacích (čtvrtek) 

 

PDF lekce: https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/03.pdf 
Audio lekce:  
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured 
Bible pro dnešek s kazatelem Pavlem Moudrým - pořad HopeTV inspirován 
tématem lekcí sobotní školy 
 https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek     
Mobilní aplikace Sobotní škola v češtině. 
 
 
 

V App Store vyhledat Sabbath School, v Google Play vyhledat Sobotní škola nebo 
Sabbath School. 
 

https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/03.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured
https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek


VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 92. kapitola 
 

Velikonoční čas jako čas setkání 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 

zítřkem začíná Velikonoční čili Pašijový týden. Týden, kdy si křesťané připomínají 
poslední dny našeho Pána Ježíše Krista jakožto Boha i člověka zároveň před jeho 
ultimátní obětí přinesenou na kříži za každého z nás. Stejně jako se na stránkách 
Bible setkáváme se svátky, které Bůh svému lidu dal, ba přímo nařídil slavit - a 
mezi něž patří také Velikonoce, čili Hod beránka jakožto připomínka vyvedení 
Izraelců z egyptského otroctví a později zásadní chvíle, kdy se Ježíš ztotožní s 
obětním beránkem a nechá se zabít jako oběť za hřích - tak se také dozvídáme o 
svátcích či obřadech, které vznikly během času na základě různých událostí. Tyto 
obřady Ježíš využije k vysvětlování toho, kým je a jaké poselství chce lidem vyřídit, 
předat (např. J 7,37). Z toho vyplývá, že stejně jako „mnohokrát a mnohými 
způsoby mluvíval Bůh k otcům” (Žd 1,1), i my se máme možnost setkávat s naším 
Pánem mnohými způsoby a období Velikonoc je jedním z těchto způsobů. Budeme 
velmi rádi, pokud přijmete pozvání na setkání, ať už ta „naživo” či online, která 
jsou připravena a jejichž seznam najdete v minulém i tomto zpravodaji. 

Jedním ze způsobů, jak prožít blízké setkání s Pánem Bohem je půst. Již dávno 
neplatí to, že se jedná o nepříjemné a na hodinkách odpočítávané vzdání se jídla. 
Půst, který si Bůh přeje je ten popsaný v Iz 58. Půst je konání či nekonání něčeho v 
touze zastavit se, nastavit mysl a srdce a dát prostor k tomu, aby k nám Bůh mohl 
promlouvat. Takový půst může být velmi různorodý a vynalézavý podle toho, co 
koho z nás možná až příliš ovládá. Čeho jsi ochoten/ochotna se vzdát nebo co jsi 
naopak ochoten/ochotna přidat do svých dnů alespoň v době Velikonočního 
týdne? Může to být určité jídlo, sladkosti, ale také třeba vzdát se sledování 
sociálních sítí či televize a seriálů ve prospěch času stráveného zklidněním, 
modlitbou ve formě rozhovoru, na procházce, nad biblickým textem… Může to být 
rozhodnutí ujít kus cesty do/ze školy či práce pěšky a opět je naplnit modlitbami, 
vděčností za to, co pro nás Ježíš udělal. Může to být setkání nebo zavolání někomu, 
s kým jsme dlouho nemluvili, může to být odpuštění někomu, na koho se už dlouho 
a možná i oprávněně zlobíme. Může to být úsměv, kytička, pomoc někomu v 
nouzi… Možností je tolik, kolik je lidí ochotných zaslechnout tichý Boží hlas. 

Pojďme do toho spolu a dejme Pánu Bohu šanci nově nás oslovit. Věřím, že to bude 
stát za to. 

Požehnanou sobotu a požehnaný Velikonoční týden přeje a srdečně zdraví 
                                                                                             Soňa Sílová, vaše kazatelka  

 

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. 
 

Pozvánka na Skutky  
 

Milé sestry, milí bratři, 
 

srdečně Vás zvu na naše společné studium Skutků. Znovu se sejdeme 6. dubna 2022 v 
17 hodin a pak každou středu v učebně Smíchovského sboru na adrese Praha 5, 
Peroutkova 57. Studium můžete navštívit také on-line, adresu Vám ráda poskytnu. 
 

Těším se na Vás! 
Soňa Sílová 

Milá sborová rodino, 

Rozhodli jsme se zvelebit dětskou hernu v prvním patře (dříve místnost pro matky 
s dětmi, mimiškolka). Postupně doplňujeme hračky, puzzle, stavebnice apod., ale 
také dětské stolky a židličky. Občas se však také něco rozbije, ztratí či spotřebuje. 
Proto bychom vás chtěli požádat, pokud máte doma nepoužívané zejména  

-          pastelky, 
-          omalovánky, 
-          čisté papíry a bloky (klidně z jedné strany potištěné), 
-          knížky, 
-          puzzle, 
-          hračky pro nejmenší děti 

zda byste zvážili jejich darování pro potřeby našich dětí. Pokud byste chtěli cokoli i 
nad rámec seznamu výše darovat nebo se na cokoli zeptat, prosím kontaktujte 

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


kteréhokoli z učitelů mimiškolky – Veroniku Dolejšovou, Richarda Klímu, Alenu 
Heczkovou nebo Evu Škrlovou.  

Z hygienických důvodů není možné nosit plyšáky a další hračky, které se špatně 
čistí.  

Předem děkujeme 
učitelé MMŠ a rodiče 

Poradna Archy pomoci v praxi 
Sociální poradenství je vedle dobrovolnictví, volnočasových 
a osvětových aktivit pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením jednou z činností našeho projektu Archa 
pomoci. Své místo si našlo také mezi těmi, kteří o své blízké pečují. 
 

Nedávno jsme Vám přiblížili naši on-line sociální poradnu. Ta funguje na stránkách 
www.archapomoci.cz, kde stačí zadat svůj dotaz. 
Naši poradnu je ale možné využít také v rámci osobních schůzek, prostřednictvím 
telefonu a e-mailu. Kdokoli s námi může zkonzultovat svoji situaci a získat potřebné 
informace – např. jaké sociální služby je možné v konkrétní situaci využít, kde a o jaké 
příspěvky a sociální dávky lze žádat, nebo např. zkonzultovat možnosti kompenzačních 
pomůcek. S klienty též často řešíme, jak postupovat v případě jednání s úřady, 
dodavateli různých služeb atd. Zkrátka v poradně mohou senioři a osoby se zdravotním 
postižením řešit širokou škálu svých záležitostí.  
Pro spojení s námi jsme Vám k dispozici na tel.: 737 385 530 a e-mailu: 
archapomoci@petrklice.cz. 
 

Poradenství je všem, kteří ho potřebují, poskytováno zdarma. Máte-li vy, nebo někdo 
z Vašich blízkých dotaz ze sociálně-zdravotní oblasti, obraťte se na nás podle potřeby. 
Rádi s Vámi Vaši situaci probereme. 
 

Za projekt Archa pomoci Jana Perdomo 
 

 Turnaj v badmintonu KD CUP 2022   

Po delší době bych chtěl uspořádat turnaj v badmintonu společně pro ženy i muže. 
Bylo by to v neděli 1. 5. od 9.00 hod v Sportcentru hotelu Step (nejbližší zastávka 
Novovysočanská) Malletova č. 2350 Praha 9 

Podle počtu zájemců by se rozhodlo kolik kurtů je potřeba objednat.  

Dejte mi vědět, co nejdřív kdo by měl o účast zájem. Turnaj bude společně pro náš 
sbor Praha Smíchov a sbor Praha Bethany.  

Přihlášky: email levrone21@gmail.com, osobně nebo na sborové nástěnce bude 
tabulka pro přihlašování.  

Pohyb je důležitý pro zdravý fyzicky a psychicky rozvoj osobnosti 😉 
 

Za KD1 Samuel Ballangó 

 
 

http://www.archapomoci.cz/
mailto:archapomoci@petrklice.cz
levrone21@gmail.com


 

 

 

SBOR PRAHA SMÍCHOV ODDĚLENÍ KD1 VÁS ZVE NA 

TURNAJ V BADMINTONU 

KD CUP 2022 

1. KVĚTNA 2022 
OD 9 HODIN 

SPORTCENTRUM HOTELU STEP 
MALLETOVA 2350 PRAHA 9 

 

 

 

 

 

 

 
POHYB JE DŮLEŽITÝ PRO ZDRAVÝ FYZICKÝ A PSYCHICKÝ ROZVOJ OSOBNOSTI 😉 

Přihlášky: email levrone21@gmail.com, osobně nebo na nástěnce bude tabulka pro 
přihlašování. Za KD1 Samuel Ballangó 

mailto:levrone21@gmail.com


Klub přátel bílé mouky 

Založíme Klub přátel bílé mouky? Slyšel jsem, že když se teď tolik propaguje zdravé 
hubnutí, bylo by dobré založit nějaký anti-klub. Asi bych se měl ohradit, ale mně hned 
zpočátku se to líbí. Je to sranda, recese a také vyjádření názoru, že hubnutí pro určité 
lidi není třeba. Mám z toho radost! Musíme zpochybňovat to, co nám vtloukají do 
hlavy, musíme si umět prosadit svůj názor. Tedy alespoň občas. Určitě nejsme loutky, 
které mají poslouchat jen to, co se ofiko říká. 

Nechci nic obhajovat, argumentovat, zlobit se na někoho. Život má být o radosti, 
máme se dokonce "stále radovat", "Vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. 
Stále se radujte, v modlitbách neustávejte." Jo, to mi dává velký smysl. Co by se stalo, 
kdybychom zhubnuli, ale stali se z nás současně škarohlídi, lidi které druhé napomínají, 
opravují a jsou vlastně kamenem úrazu? Není pak lepší být radostný a silnější postavy? 
Pravdou je, že lidé silnějí jsou většinou radostnější než hubeňouři. Dokáží si život 
užívat, často plnými doušky. Je s nimi příjemně, bývají přívětivější, dokáži mnohé 
přijmout.  

Chci lidem pomáhat a kurz Hubneme Zdravě mi přijde jako rozumná cesta. Třetina 
populace mají nadváhu a třetina má BMI nad 30, tedy obezitu. Mně se kurz už 
zpočátku líbil. Souhlasí s tím vším, co jsem dělal nejprve v józe a pak i v křesťanství a v 
adventizmu. Tak nějak dotahuje i program NEW START, který byl kdysi leaderem naší 
zdravotní reformy. Na reformu jsme dávno zapomněli, a teď tady přišel nevěřící 
americký doktor, který hlásí skoro totéž. On sám píše: "Stejná strava, u které bylo 
prokázáno, že léčí a odvrátí některé z hlavních zabijáckých nemocí, je shodou okolností 
stravou s největším potenciálem dosáhnout trvalého úbytku tělesné váhy." 

To mě zaujalo! Současně to koresponduje se zdravotní reformou, s tím, co jsme 
předávali v Klubu Zdraví. Navíc to je založené na velmi pádných vědeckých výzkumech. 
Žádné možná. I když ony ty výzkumy mají v sobě statistiku. Za vědecky prokázaná fakta 
se považují ta, která vychází v 95 procentech případů. Navíc studie musí být "double 
blind", ale to je jiná story. Tedy u pěti procent to vše nemusí fungovat. 

Dr. Greger pak pokračuje: "Tohle možná lidé nechtějí slyšet. Tohle rozhodně nechce 
slyšet potravinářský průmysl - nebo přinejmenším nechce, abyste to slyšeli vy. Ale 
věřím, že každý si zaslouží mít alespoň přístup k těmto znalostem. Nemusíme ohrožovat 
své zdraví aní svůj život abychom zhubli. Ve skutečnosti je to právě naopak. Nejlepší 
strava pro hubnutí se totiž může stát tim nejbezpečnějším a nejlevnějším způsobem 
dosažení dlouhého a zdravého života."  

Bílou mouku mám rád. Dávám ji trochu do celozrnného žitného chleba, který peču 
pravidelně. Bez té bílé by kvásek moc nevykynul :) 

Luděk Bouška 



Milá sborová rodino,  

jsou to téměř tři roky, kdy jsme společně strávili čas v Pracově na sborovém víkendu. 
V letošním roce chceme na tuto dle reakce účastníků příjemnou tradici navázat. 
Epidemiologická situace s nejistým vývojem v průběhu roku nás navedla do lokality 
Teologického institutu CASD na Sázavě. Její ubytovací kapacity jsou sice omezenější, 
nicméně blízká poloha dává možnost se účastnit společného programu i těm, kteří by 
z nejrůznějších důvodů nemohli nebo nechtěli být na Sázavě ubytováni.  

V případě Vašeho zájmu si prosím rezervujte termín 30.9. - 2.10.2022. O zahájení 
závazného přihlašování vás budu včas informovat. Ve stejné době budete seznámeni i 
s dalšími informacemi včetně programu. 

Těším se na společně strávený čas. Robert Heczko   
 

Milí adráci, starší a vedoucí sborů, vedení CASD, 

zdravím vás s aktuálními informacemi k pomoci organizace 
ADRA v souvislosti s Ukrajinou: 

1. Pomoc ve vnitrozemí UA – nově zavážíme prostřednictvím statečných a 
obětavých řidičů z ADRA Ukrajina materiální pomoc tam, kde není možnost si 
kvůli velmi špatné válečné situaci nic koupit. Pořídili jsme za tímto účelem 5 
transportérů, nyní dokupujeme další 3 – dovážejí materiální pomoc ze skladu 
v Mukačevu hlouběji do vnitrozemí a zpět k hranicím evakuují ty, kteří se 
nejsou schopni o sebe postarat. Počet dosud evakuovaných lidí činí k dnešnímu dni 
368. Řidičům jsme obstarali neprůstřelné vesty. 

2. Pomoc na hranicích - pokračuje vypravování kamionů z ČR s potravinami, 
drogerií a dalšími potřebami. Včera dorazil do skladu v Mukačevu již 10. 
kamion. Celkem jsme dosud přivezli lidem v pohraničí více než 180 tun pomoci.  

3. Pomoc v ČR – jak konkrétně v regionech pomáhají příchozím z UA jednotlivá 
Dobrovolnická centra ADRA si můžete přečíst zde. Stále hledáme dobrovolníky, 
kteří by vystřídali či doplnili v regionech ty stávající. Zájemci se mohou snadno 
přihlásit zde. 

4. Objevují se pokusy o podvody v souvislosti s Adrou - objevují se 
podvodníci, kteří se snaží neoprávněně vylákat z lidí peníze či osobní údaje a 
zaštiťují se jménem ADRA. Prosíme o opatrnost a ověřování informací – pracovníci 
ADRA komunikují vždy z oficiálních emailů ve tvaru jmeno.prijmeni@adra.cz a 
z telefonních čísel uvedených na webu Kontakty na organizaci ADRA o.p.s. Pozor 
také na falešná čísla účtu – doporučujeme ověřovat na webu www.adra.cz nebo 
darovat přes portál Darujme (SOS ADRA: Pomoc Ukrajině | Darujme.cz) 

5. Výše sbírky – ve veřejné sbírce SOS ADRA Ukrajina bylo vybráno již více než 
75 mil. Kč. 

Děkujeme za Váš soucit, milosrdenství a dobrou vůli zapojit se prakticky, finančně i 
modlitbou – to vše tito lidé zasažení konfliktem moc potřebují.  

Za organizaci ADRA  
Martina Špinková 

Evakuační auta 

https://adra.cz/aktualita/materialni-pomoc-adra-jak-pomahame-doma-i-na-ukrajine/
https://adra.cz/pridejte-se/zapojte-se-do-dobrovolnictvi/#prihlaskadobrovolnictvi
mailto:jmeno.prijmeni@adra.cz
https://adra.cz/o-nas/kontakty/
http://www.adra.cz/
https://www.darujme.cz/projekt/1205456


 
K A Z A T E L N A 

 

POMAZÁNÍ V BETANII  
Kázání ze soboty 2.4.2022 – br. Michal Balcar  

„Šest dní před velikonocemi přišel Ježíš do Betanie, kde bydlel Lazar, kterého 
vzkřísil z mrtvých. Připravili mu tam večeři; Marta při ní obsluhovala a Lazar byl 
jeden z těch, kteří byli s Ježíšem u stolu. Tu vzala Marie libru drahého oleje z 



pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní 
té masti. Jidáš Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit, řekl: „Proč 
nebyl ten olej prodán za tři sta denárů a peníze dány chudým?“ To řekl ne proto, že 
by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj: měl na starosti pokladnici a bral z 
toho, co se do ní dávalo. Ježíš řekl: „Nech ji, uchovala to ke dni mého pohřbu. Chudé 
máte vždycky s sebou, ale mne nemáte vždycky.“ (Jan 12,1-8)  

Příběh o pomazání v Betanii obsahují všechna evangelia. A každá z těchto verzí se 
od ostatních liší. Marek uvádí, že se vše odehrálo v Betanii, ale dům identifikuje 
jako dům Šimona malomocného. Cenu specifikuje na 300 denárů a Ježíš uvádí, že 
ho žena (beze jména) pomazala k pohřbu. Matouš uvádí pouze, že mast stála 
“mnoho peněz” a zajímavé, že v jeho verzi stížnost pronášejí “učedníci”. Lukáš ženu 
identifikuje jako “hříšnici” a konflikt se podle něj odehrává kvůli něčemu úplně 
jinému. Farizeus, který Ježíše hostil, si totiž stěžuje, že Ježíš nepozná, “co je to za 
ženu.” Jan jako jediný tvrdí, že vše se odehrálo v domě Lazara a hlavně ženu 
identifikuje jako Marii, Lazarovu a Martinu sestru. V rozdílech je ovšem vidět 
několik leitmotivů celé události. Hlavně ten, že to byla pro všechny přítomné chvíle 
nekomfortní, nepříjemná. Pro všechny, kromě Ježíše a ženy/Marie.  

Mezi Ježíšem a ženou se odehrálo cosi intimního, blízkého, což neznamená nutně, 
že se jednalo o věc sexuální povahy, byť je jasné, že okolí to takto vnímalo (farizeus 
v Lukášově verzi). Tenhle rozměr ovšem sám Ježíš rázně zarazí, když prohlásí, že 
ho žena pomazala k pohřbu. A my bychom do té intimity mezi Ježíšem a Marií asi 
vstupovat neměli. Zpovzdálí jen tušíme, že ten okamžik byl pro Ježíše důležitý.  

Pojďme společně přemýšlet o něčem jiném. Není na té Jidášově námitce něco 
pravdy? Jen pro dokreslení kontextu bych rád dodal, že podle Nového zákona je 
denár denní mzda. 300 denárů je tedy vlastně roční mzda. Zkuste si každý vybavit, 
kolik ročně vyděláte a představte si, že byste za tyhle peníze koupili mast, kterým 
někomu (byť vám blízkému) pomažete nohy. Představili jste si to? Asi se 
shodneme na tom, že to je moc, ne? Tahle událost se odehrála na začátku 
pašijového týdne. Ježíšovi zbývá jen týden života. O to víc se vkrádá otázka, zda to 
má smysl. Do rakve se přece dávají “černé papírové boty”, ne?  

Jan, jako jediný z evangelistů, vypráví svůj příběh tak, že právě po pomazání v 
Betanii nastává Květná neděla, tj. vjezd do Jeruzaléma. Ježíš je Kristus a slovo 
Kristus řecky znamená pomazaný. Z jistého úhlu pohledu tedy právě Marie Ježíše 
pomazala k jeho hlavnímu úkolu. Aby jako král vjel do Jeruzaléma, zemřel a svým 
zmrtvýchvstáním smrt porazil.  

Příběh o Marii/ženě/hříšnici klade každému z nás otázku, zda laskavost není 
někdy zbytečný luxus. A odpovídá, slovy Ježíše vcelku jednoznačně, že ne. 
Laskavost není nikdy zbytečná, není nikdy zapomenuta - i když někdy máme 
tenhle pocit. Laskavost přesahuje do věčnosti. Skutky zla zmizí a budou 
zapomenuty. Ale skutky laskavosti budou velebeny až na věčnost. Jan říká, že vůně 
té masti naplnila celý dům. Vůně té laskavosti naplnila celý dům. Taková je její síla. 
Laskavost není nikdy zbytečná. Laskavost je silná. Laskavost voní a naplňuje srdce 
lidí. 

amen 



 



Církev adventistů sedmého dne, sbor Praha – Smíchov 
ve spolupráci s oddělením T. O. M. Vás zve na  

  

 
 

 
 
 
 
Pro děti bude na stejné trase připraven speciální 
dětský program

 
 

www.casdsmichov.cz 

Sraz 10. 4. 2022 v 10 hodin 

u Betlémské kaple 

pod vedením Luďka Svrčka a Ivo Řeháka  

QR- trasa procházky 

http://www.casdsmichov.cz/


 



 



 



 



 

 “Od Závisti k Šanci & ”   most
24. duben 2022 

 

Sraz: Praha hl. nádraží v 9:55 hod. 
 Do zastávky Praha - Zbraslav vlakové nádraží 10:20 hod. 

 

Cestou k mostu Závodu míru - je silniční most přes Vltavu na Zbraslavi, 13 km jižně od centra 
Prahy. Jde o první most přes Vltavu po proudu řeky nacházející se na území hlavního města 
Prahy. Původně stál v těchto místech železný most nazývaný Zbraslavský most vybudován v roce 
1896. V roce 1964 byl nahrazen novým železobetonovým mostem, vybudovaným o něco níže po 
proudu řeky. Jde o první obloukový most na světě postavený metodou samonosné svařované 
výztuže (bez potřeby bednění). Jeho prvními uživateli se stali cyklisté, účastnící se Závodu míru. 

Trasa: Od nádraží
start

 k mostu Závodu míru
2
, dále po žluté TZ k rozcestí Břežanské údolí – 

minizoo směrem k Arcibiskupskému altánu s vyhlídkou
3
. Dále na hradiště a rozhlednu Závist

4
 až k 

rozcestí Hradiště
5
. Odtud po modré TZ k druhému rozcestí

6
 po stezce (neznačená) na zelenou TZ 

přes ulici Břežanské údolí k první odbočce vlevo (neznačená) na vyhlídku na Špičce
7
. Dále po 

stezce
8
 (neznačená) na NS Keltská stezka vlevo na rozcestí Šance a po stezce

9
 (neznačená) na 

vrchol Šance s částí hradiště Šance – Závist
10

. Potom na první odbočce (neznačená) vpravo zpět 
na NS Keltská stezka do ulice Na Stráňkách a vpravo na Branišovskou do cíle Náměstí Antonína 
Pecáka – Točná

cíl
. Odjezd bus. č.113 směr Kačerov. 

 
 

Délka trasy cca 5,9 km 
 
 

Na výlet s vámi se těší Radek Zelenka 
 

 

 

Design ® Jaroslav Bartoš   

Turistický Oddíl Malvazinky 



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  
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