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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Jan Kubík 
Téma úkolu: „Boj ze všech sil“ 

• Společná píseň č. 285 „Sobota krásná“ 
• Modlitba 
• Studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 

• Sbírka pro potřeby misie 
• Společná píseň č. 207 „Když v bouři život se dme" 
• Modlitba 

 

10,3o – 10,45 hodin  

Přestávka 

10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Petr Bezděkovský 
• Přivítání, sborová oznámení  
• Společné chvály  

„Žalm 117 – chvalte Hospodina“ 
• Modlitba 

• Sbírka pro potřeby sboru 
• Přímluvné modlitby  

 

• Společná píseň č. 43 „Jak vzácná milost“ 
• Čtení textu Bible – Jan 6, 28.29 (ČEP) – Barbora Bezděkovská 
• Tichá modlitba   
• Kázání – Luděk Svrček 

Téma: „Žiješ z víry?“ 2K 13,5 „Sami sebe se ptejte…“ 
 

• Chvíle ke ztišení – hudební přednes – Eva Bartošová a Jan Kubík 
Larghetto affettuoso 

• Společná píseň č. 183 "Jistota vzácná" 
• Modlitba – Luděk Svrček  
• Společná píseň č. 281 „Buď, mocný Bože, s námi“ 
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Oznámení 
 

 
-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 

 

-Dnes, 6. 8., kázáním z Písma bude sloužit bratr Luděk Svrček. 
 

-Příští sobotu, 13. 8., kázáním z Písma bude sloužit bratr Václav Vondrášek. 
 

-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 srpnu a mysleme na svých 
modlitbách na: situaci ve světě. 

 

-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 

 

VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 108. kapitola 
 

SKRYTÉ POKLADY U CEST 

 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 
 

předminulý týden jsme s manželem a mladším synem strávili krásný týden s 
několika rodinami z našeho smíchovského sborového společenství. Už počtvrté 
jsem takto byla na několik dní na Šumavě, po letech navštívila známá místa a přidala 
se i mnohá místa neznámá. Milí lidé, stále ještě krásná příroda, malebné památky na 
historii, která ale bývala mnohdy tak strašně krutá – tedy někteří lidé tehdy byli 

V období 7. – 13.8.2022 oslaví narozeniny: 
 

Janušková Alena (7.8.); Václav Vondrášek (8.8.); Balcar Martin (10.8.); 
Bláhová Daniela (10.8.); Briššová Blanka (13.8.) 

 

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


schopni neuvěřitelně zlých činů… Tak si říkám, jakpak bych za stejných okolností 
obstála já? 
 

Pominu několik veselých příhod, které velmi pobavily děti i dospělé (třeba jak vaše 
kazatelka lezla do zamčené chalupy dvěma okny, o sršních a hasičích, jak přijeli 
posledně jmenovaní na dvakrát, protože si vaše kazatelka spletla číslo pokoje a 
další), možná někdy příště se s vámi ještě podělím o výsledky své roztržitosti. 
 

Dnes bych vám ráda napsala o objevech podél cest. V pátek jsem zůstala sama v celé 
chalupě, ostatní odjeli za krásami Březníku a Luzného a já se nakonec vydala po 
Prášilech a pak po zelené Vintířovou stezkou, prastarou, určitě více než tisíciletí 
používanou cestou. Ta měla ten pátek pro mě tu výhodu, že po ní nikdo krom 
nějakého tatínka s malým synkem nikdo nešel. Ono to je někdy moc potřeba a moc 
dobré strávit chvíli sám/sama se sebou, zvlášť má-li člověk pak mít co říct (když 
tedy Pán Bůh dá). Kolem cesty rostlo množství malin a borůvek, opravdu tam mnoho 
lidí asi neprošlo, protože jsem si dopřávala plné dlaně červenomodrých dobrot, 
které jsem tam prostě nemohla jen tak nechat, ne? Pak mi ale padla do oka celkem 
nenápadná rostlinka s typickými listy a uspořádáním květů – orchidej! A najednou 
vidím, kolik jich všude je. Podél obyčejné nijak zvlášť frekventované cesty zdánlivě 
obyčejné rostlinky. Ale když se člověk zastaví, skloní, přidřepne nebo klekne a 
podívá se lépe, uvidí sice drobné, ale krásné, přímo exotické květy. Ano, nejsou 
křiklavě velké, barevné jako ty tropické nebo z květinářství, ale úplně stejně krásné. 
Jen je objevit. A když už si člověk začne všímat, dívat se, otevře oči pro to, co není v 
obvyklém běhu čas ani prostor a najednou je toho kolem tolik zajímavého! Po chvíli 
jsem potkala další druh orchideje, tentokrát ve vlhku a stínu u drobného pramínku 
vody. Možná bych i tu přehlédla, kdybych se dívala jen po malinách a borůvkách. 

 

Chytrá mobilní aplikace mi řekla, že jsem se takto seznámila s kruštíkem 
širokolistým a prstnatcem Fuchsovým. A já vím, že takhle aspoň občas můžu otevřít 
oči všude, kde jsem a vidět to, co bývá v běhu života a všedního dne skryté: květiny, 
oblohu, domy, krajinu, ale hlavně lidi. Lidi, kteří mohou být zdánlivě obyčejní a 
nenápadní, ale při bližším setkání to jsou skryté poklady – poklady, které obohatí 
mě a já zase je. 



Radostnou a požehnanou sobotu, stejně jako celý týden s alespoň jedním milým 
setkáním přeje a srdečně zdraví 

Soňa Sílová, vaše kazatelka 
 

SOBOTNÍ ŠKOLA – příští týden 
 

Lekce 7: Nezničitelná naděje  
Texty: Abk 1,1–4; Jb 38–41; Iz 41,8–14; Jr 29,1.10; Žd 12,1–13 
Téma 3.čtvrtletí 2022: V ŽÁRU ZKOUŠEK  
 

Při studiu této lekce budeme uvažovat o tom, jak nám může 
naše pochopení Božího charakteru pomoci udržet si naději i 
v době zkoušek a obtíží. Příklady pěti biblických postav nám 
ukážou, v čem tito lidé nacházeli naději uprostřed problémů. 
 

• Abk 2–3: Abakukova naděje (neděle) 
• Jb 42,1–6: Jóbova naděje (pondělí) 
• Iz 41,8–14: Izajášova naděje (úterý) 
• Jr 29,4–10: Jeremjášova naděje (středa) 
• Žd 12,5–13: Pavlova naděje (čtvrtek) 

 

PDF lekce: https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/07.pdf 
Audio lekce: https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-
isg/featured. Bible pro dnešek se spirituálem ATI Alešem Zástěrou - 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 Scholl. 

Daniel Kubečka 
 

Žalmy jsou ostrovy naděje v dnešním světě 
Rozhovor s Jiřím Benešem, vedoucím Katedry biblistiky a judaistiky na Husitské 

teologické fakultě Univerzity Karlovy 

 
V edici biblických komentářů právě 

vychází rozbor prvních třiceti kapitol 

Knihy žalmů, který připravil Jiří 

Beneš. Bylo to na chodbě motolské 

nemocnice, kde jsme se před časem 

potkali, abychom si potvrdili redakční 

spolupráci na tomto díle. 
 

Místo otázek, které by směřovaly do 

hloubky žalmistovy výpovědi, se však 

naše povídání točilo kolem nehody, jež 

zásadním způsobem změnila můj život. Já 

jsem povídala – a Jiří poslouchal. Toto 

setkání bylo pro nás vzájemným 

povzbuzením. Když ale spolu s Jendou 

Kubíkem odcházel, pocítila jsem lítost nad 

tím, že jsem nedala prostor jeho 

myšlenkám. Teď jsem k tomu dostala 

příležitost – a tu si nemohu nechat ujít.  

 

Jak ses dostal k práci na tak obsáhlém 

díle, jakým je Kniha žalmů?  

https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/07.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured
https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek


S Knihou žalmů jsem začal zápasit na 

konci osmdesátých let minulého století. 

Tehdy jsem měl připravit pro studenty 

našeho dálkového semináře výklad 22. 

žalmu. Pracoval jsem na tom asi půl roku 

a poprvé jsem začal hledat způsob, jak 

vůbec žalmy pojmout, jak s nimi pracovat. 

Když jsem začal působit na denním 

semináři, učil jsem studenty hebrejštinu 

přímo na biblických textech a současně 

jsem je nutil vytvořit si strukturu žalmu 

pro strukturální analýzu (synchronní 

rozbor), tedy začít od formy a přejít k 

obsahu sdělení. Pak jsem se pokusil na 

žalmy kázat. Nejprve na krátké úseky. To 

bylo v době, kdy jsem s profesorem 

Hellerem připravoval Poutní písně. 

Připravoval jsem kázání i na dlouhé žalmy 

(Ž 87 a 89).  

 

Ovlivnili tě i jiní autoři?  

Velkým objevem pro mě byla kázání 

pečlivého profesora Filipiho na kající 

žalmy. Nedíval se z odstupu a vnímavě 

registroval osobní žalmistův zápas. Ale až 

teprve tehdy, když se mě žalmistova slova 

začala bolestně dotýkat, jsem pochopil, že 

k nim nesmím přistupovat zvenku, jako 

čtenář a divák, ale zevnitř, tedy modlit se 

je a vyjadřovat jimi svůj prožitek. Připojit 

se. Nechat se žalmistou vést ve svém 

duchovním zápasení. Souznít a dosvěd-

čovat jeho slova svou zkušeností. Když 

takto vytvořených kázání začalo přibývat, 

navrhli mně někteří posluchači, které to 

vnitřně oslovovalo, zda by nestálo za to 

kázání na žalmy vydat. Zmínil jsem se 

Janu Kubíkovi a z jednání ediční rady 

přišla odezva, že nechtějí výběr, ale 

všechny žalmy. Když jsem prohlížel, co 

jsem měl již připraveno, zjistil jsem, že to 

nelze publikovat. Tak jsem začal vše 

zpracovávat znova a z gruntu. Byla a je to 

pro mě duchovní terapie.  

 

Žalmy v sobě nesou silný emocionální 

náboj. Mnohé byly určeny ke zpěvu či 

hlasitému předčítání. Jak na tebe 

působila jejich poetičnost a intenzita 

žalmistových prožitků?  

Myslím si, že mnohým žalmistovým 

emocím rozumím proto, že je prožívám 

také. Učím se na jeho emocích zvládat své. 

Učím se, jak žalmista se svými emocemi 

pracuje, abych s jeho pomocí uměl 

přistupovat k emocím svým, zejména k 

úzkosti a strachu, k zoufalství a beznaději, 

k apatii a rezignaci.  

Žalmista je takový můj duchovní 

průvodce, který mi umožňuje sdílet, co 

prožívá. Mohu se k němu připojit, půjčit si 



jeho slova a díky jeho zkušenosti vědět, že 

v tom, co prožívám, nejsem sám. 

 

 Žalmistova úzkost a pocity ohrožení, ve 

kterých volá k Hospodinu, se střídají s 

vděčností za záchranu a chválou jeho 

velikosti a moci. Proč po všech těch 

zkušenostech stále hledá v Bohu 

jistotu?  

Snažím se vidět v žalmistovi člověka mně 

podobného a myslím, že tato nejistota k 

nám lidem asi patří, Míšo. Pán Bůh se 

nevzdálil, ale my jeho blízkost vnímáme s 

různou intenzitou. Někdy je to snazší, 

vědět, že je blízko, někdy o to musíme 

zápasit, přemáhat se, hledat ho, křičet. 

Žalmista se Boha drží, aby přežil. Modlí 

se, aby přežil. Vyčítá, dožaduje se, 

rozkazuje mu, aby přežil. Kdyby to 

nedělal, asi by nepřežil. A přitom se mu 

někdy uleví. To jsou vzácné okamžiky a 

žalmista je s Bohem vždycky sdílí. A my 

o nich od žalmisty víme. A můžeme z 

hlasu jeho duše čerpat naději, protože i my 

čteme žalmy a necháváme je vstupovat do 

našeho života, abychom přežili. A někteří 

se je proto dokonce učí i zpaměti, jako 

třeba sestra Maruška Gorčáková. Ti velmi 

dobře znají, jakou mají žalmistova slova 

moc.  

Důležité ale je sdílet všechno, co 

prožíváme, s Bohem – třeba slovy žal-

misty, když nám pro to docházejí slova 

naše. Proto bylo v rané církvi zvykem číst 

žalmy stále dokola. Čím více se nám 

žalmistova slova vrývají do mysli, čím 

více se jimi sytí naše duše, tím více nás to 

vyztužuje pro temné dny. A tím více se 

žalmy budou stávat i hlasem naší duše.  

 

Žalmy patří k nejznámějším pasážím 

Bible. Jsou zhudebňovány, recitovány. 

Zrcadlí touhu každého člověka – touhu 

po Boží blízkosti, po osobní komunikaci 

s ním, po projevech jeho pozornosti a 

zájmu o nás. Co bylo pro tebe osobně 

během práce na rozboru žalmových 

textů tím nejsilnějším zjištěním?  

K tomu, co mě v žalmech průběžně 

oslovovalo, přispívalo několik skuteč-

ností: nejprve to byla jejich recitace 

sestrou Marcelou Řehákovou před 

kázáním v krčském sboru. Nikdy potom 

jsem již neslyšel žalmy recitovat tak 

autenticky, že z toho mrazilo. A potom 

Dvořákovy Biblické písně mně melodií 

dokázaly podtrhnout sílu určitých sdělení. 

A totéž se dělo a děje při zpívání žalmů 

skupiny Oboroh. Jejich citlivé vystižení 

melodiky ekumenického překladu mi 

pomáhá uchovat si sdělení žalmového 

textu v sobě a žít z toho. Stejnou úlohu 

mají žalmové antifony. Tímto způsobem 

ve mně visí mnoho žalmových textů, které 

se v různých situacích různě rozeznívají. 

 Ale nejsilnějším zjištěním je jistota, že 

„Hospodin kraluje“. Bůh vládne a všech-

no, co se děje, je v jeho režii. A z toho pro 

mě vyplývá: „Byť mi se dostalo jíti přes 

údolí stínu smrti, nebuduť se báti zlého, 

nebo ty se mnou jsi; prut tvůj a hůl tvá, toť 

mne potěšuje.“ S žalmistou sdílím naději 

v Boží doprovázení i v době, kdy to 

nebudeme (nejsme) schopni evidovat. A 

to, po čem spolu se žalmistou vnitřně 

toužím, je schoulit se v Hospodinově 

náručí (Ž 2,12; 11,1; 34,9).  

Teologicky pak je pro mě orientací 

žalmistovo vyznání víry: „Co vysloví 

Hospodin, jsou slova ryzí, stříbro 

přetavené do kadlubu v zemi sedmkráte 

protříbené.“  

 

Nese z tvého pohledu Kniha žalmů 

nějaké aktuální sdělení do dnešní doby? 

Žalmy nám nabízejí jinou realitu. 

Otevírají nám duchovní svět, sytí naši 

hladovou duši, produchovňují náš život a 

učí naši duši rozeznít se, vydávat hlas k 

Bohu. Žalmistovi můžeme důvěřovat, 

nechat se jím strhnout a vést. Vede nás do 

blízkosti Pána Boha a učí nás, či spíše 

připravuje, abychom se Bohu otevřeli. 

Připojíme-li se k žalmistovi, víme, že je to 

pro nás duchovní terapie.  



Žalmy mají moc vtáhnout nás do uctívání 

a oslavy Boha. Žalmistův svět je ostrůvek 

pravdy ve světě dezinformací. Je to 

ostrůvek naděje ve světě bolestí a strachů. 

Je to svět ticha před Bohem.  

Díky za rozhovor.  

— Michaela Hrachovcová 

 
 

SPOLEČNÉ CHVÁLY 

 
 



Kreslené příběhy Starého zákona 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Pokračování příště 
 

Smíchovský Zpravodaj, informační týdeník vydává Sbor CASD Praha–Smíchov 
Odpovědný redaktor Jaroslav Bartoš. Vychází každý týden v sobotu v nákladu 130 ks. Případné změny v programu jsou vyhrazeny. 

Uzávěrka příspěvků je čtvrtek. Redakce příspěvky neupravuje a otiskuje je v plném znění. Za tiskové chyby se omlouváme. 
Další infrmace naleznete na internetových stránkách sboru – www.casdsmichov.cz  

http://www.casdsmichov.cz/

