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 ročník 22/číslo 1130 
 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Josef Havlíček 

Téma úkolu: „Kristova zkouška ohněm“ 
•         Společná píseň č. 57 „Sláva Tobě Spasiteli“ 
•         Modlitba 

•         Studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 

•         Sbírka pro potřeby misie 

•         Společná píseň č. 143 „Přítele jsem našel svého“ 
•         Modlitba 

  
10,3o – 10,45 hodin 

Přestávka 
10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Petr Bezděkovský 

•         Přivítání, sborová oznámení 
•         Společné chvály 

„Hudba doznívá“; „Ty jsi jediný Bůh“ 
•         Modlitba 

•         Sbírka pro potřeby sboru  

• Příběh pro děti – Barbora Bezděkovská 
•        Přímluvné modlitby 
 

•  sborová píseň - „Tebe chválím“ - Smíchovský pěvecký sbor 
•         Čtení textu Bible – Jn 1,1.10-13 a Ž 22,17-19 – Rozálie Schwarzová 

•         Tichá modlitba  

•         Kázání – Miloslav Žalud 

Téma: „A o můj oděv metali los“ 
  

•         Chvíle ke ztišení – píseň „Můj Pán o mě ví"  
 Vladěna Nohejlová, Renata Rašíková, Jaromír Říha 

•         Společná píseň č. 249 "Můj Bůh žije, vím" 
•         Modlitba – Miloslav Žalud 

•         Společná píseň č. 284 "Kéž se milost Spasitele" 
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Oznámení 
 

 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

-Dnes, 24. 9., kázáním z Písma bude sloužit bratr Miloslav Žalud.  
Tato sobota je sobotou sbírky 13.soboty. 

 

-Příští sobotu, 1. 10., bude slovem z Písma sloužit bratr Jozef Bajus. 
 

-Tuto sobotu, 24. 9., jste zváni na setkání Klubu zdraví od 1400 hod v učeně. 
 

-Tuto neděli, 25. 9., se uskuteční výlet T. O. M. „Z Uhřiněvse do Dubče“ 
 

-V sobotu, 15. 10., se uskuteční setkání žen a dívek cca po 14 hod v učebně. 
(více informací dále ve Zpravodaji) 

 

-Páteční Smíchovské foyer, s ohledem na aktivity sboru, v pátek od 2000 hod 

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

-Vysílání prvního bonusového dílu diskusního pořadu „Achillovy paty evoluce“ 
proběhne v sobotu 1. 10. od 1700 hod, sledovat jej můžete na odkazu 

https://www.achillovypatyevoluce.cz/diskuze/ 
 

-Probíhá 2.etapa rekonstrukce toalet pro ženy a oprava prostoru  
schodiště u hlavního vchodu. Děkujeme za to, že budete dodržovat pravidla 

užívání, dbát pokynů služby na chodbě a za pochopení. 
 

-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 září 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 

V období 25.9. – 1.10.2022 oslaví narozeniny: 
 

Hrubá Marta (25.9.); Skála Jaroslav (25.9.); Turoňová Nikol (25.9.);  
Běličková Eva ml. (27.9.); Danyljuk Jurij (27.9.); Raška Pavel (29.9.); 

 Srchová Daniela (29.9.); Macháň František (29.9.); Marušák Martin (30.9.) 
 

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


VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

Zpráva z jednání výboru sboru 8.9.2022 
 

Jednání výboru sboru bylo zahájeno zamyšlením z Božího slova nad textem 4 Moj 10,29, 
kterým posloužil bratr Václav Vondrášek, a modlitbou. 

• Obdrželi jsme žádost z Českého sdružení o převedení skupiny Melantrichova pod 

náš sbor. Skupina je v současné době vedena pod Českým sdružením. Na jednání 

výboru sboru byl pozván zástupce této skupiny. Přišla ses. Žižková, která členům 

výboru sboru tuto skupinku představila a zodpověděla doplňující otázky. Výbor 

sboru po zvážení celé situace doporučil postoupit žádost o převodu skupiny 

Melantrichova pod sbor Praha Smíchov členskému shromáždění k odsouhlasení. 

Termín členského shromáždění je určen na 15.10.2022. 

• Bylo připomenuto, že fotografování a nahrávání během bohoslužby není povoleno. 

Prosíme tedy o dodržování tohoto pravidla. 

• Výbor sboru souhlasí s nákupem nefunkčních komponent potřebných pro ozvučení 

sálu v hodnotě do 7 tis. Kč.  

• Program na 4. čtvrtletí je třeba vyplnit do 28.9.2022. 

• Bohoslužba s rozdáváním novoročních veršů se uskuteční 7.1. 2023. Podněty a 

nápady na novoroční program k této příležitosti je možné předat br. V. Vondráškovi. 

O formě a organizaci novoroční bohoslužby bude rozhodnuto na říjnovém jednání 

výboru sboru. 

• Výbor sboru souhlasil s návrhem termínu sborového výletu od pátku 28.4.2023 do 

pondělí 1.5.2023 v hotelu Pracov a pověřil br. Heczka k potvrzení rezervace.  

• Vzhledem k narůstající účasti lidí ve třídě mládeže dojde k prohození této třídy 

s třídou dětské školky. Třída mládeže se bude scházet v učebně, třída A v kanceláři 

po Janě Perdomo. 

• Na příštím jednání výboru sboru bude sestavován a schvalován rozpočet sboru pro 

rok 2023. Vedoucí oddělení mohou předložit své rozpočty oddělení prostřednictví 

svých patronů. 

Příští jednání výboru sboru se uskuteční ve středu 12.10.2022. 
Zapsala Anna Boušková 

 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 115. kapitola 
 

NOVĚ A NOVĚ NASTAVOVAT PLACHTY… 
 

Jsem upřímně vděčný za minulou sobotu, kterou jsme mohli prožít v našem 
smíchovském sboru. Vnímal jsem společné souznění, když jsme prožívali slavnost 
Večeře Páně, potěšilo mě žehnání dvěma krásným chlapečkům – Simonkovi a Ríšovi, 
snad po dvou letech jsme si mohli popovídat při sborovém agapé. Jsem velmi vděčný 
za všechny, kteří se na celé slavnosti podíleli, ať u stolu Páně, nebo při stolech s 
občerstvením. 
 



Při samotném přijímání jsem byl poprvé, co jsme na Smíchově „mezi vámi“ s 
chlebem a kalichem, protože zatím jsme se staršími ještě nikdy nesloužili „ve dvou“ 
za stolem Páně. I to byl pro mě hezký osobní prožitek. Díky tomu jsem nezůstával 
jako vždy za mikrofonem a nečetl jsem verše z Písma, jako je už dlouhodobě u nás 
ve sboru zvykem.  
 

A překvapilo mě, že pár z vás za mnou po skončení sobotní slavnosti přišlo s tím, jak 
požehnaným prožitkem pro vás bylo, když vás nikdo četbou „nerušil“. Někdo si toho 
naopak ani nevšiml a ani nevěděl, že se tentokrát „nečetlo“. Byť to byla tentokrát „z 
nouze ctnost“ (a všichni moji milí starší – sestra Soňa i bratr Jarda i Milan mi na VP 
osobně scházeli, ale žel tentokrát nemohli), může to být nový pohled a podnět k 
přemýšlení, jak prožít příští slavnost Večeře Páně. Vážím si toho, že jsem součástí 
sboru, kde hledáme stále nové cesty, jak oživit sobotní prožitek blízkosti s Pánem i 
v naší liturgii. Kéž nás v tom vede duch svornosti a vzájemného porozumění k 
duchovnímu prožitku toho druhého.  
 

Kéž máte odvahu kaž-
dý z vás jednotlivě 
hledat nové a nové 
cesty i přes týden ve 
vašich osobních pro-
žitcích Boží blízkosti, 
jak Pána hledat jinak a 
lépe, aby přibylo více 
Duchovního života 
(rozuměj života z „Du-
cha“) do našich všed-
ních dnů. Jak by určitě 
řekl náš milý moře-
plavec bratr Vlastík: 
„Je třeba neustále zno-
vu a znovu nastavovat 
plachty na nový vítr.“ 

Váš kazatel Vašek Vondrášek 
 

SOBOTNÍ ŠKOLA – příští týden 
 

Lekce 1: Vzpoura v dokonalém vesmíru 
Texty: 1J 4:7–16; Ez 28:12–19; Iz 14:12–15; Zj 12 
Téma 4.čtvrtletí 2022: VĚČNÝ ŽIVOT Umírání, smrt a 
naděje na vzkříšení 
 

Než se blíže podíváme na problematiku umírání a smrti v 
našem životě, zaměříme se v úvodní lekci na to, jak je 
vůbec možné, že se v dokonalém Božím stvoření může 
objevit něco, co narušuje a ničí jeho krásu. 
 

– Dokonalý začátek 
• 1J 4:8.16 - Stvoření – vyjádření Boží lásky (neděle) 



• 1J 4:7–16 - Svoboda – základ skutečné lásky (pondělí) 
- Vzpoura v nebi 
• Ez 28:11–19 - Týrský král jako symbol satanovy vzpoury (úterý) 
• Iz 14:12–15 - Babylónský král jako symbol satanovy vzpoury (středa) 
• Zj 12:7–11 - Vzpoura na naší zemi (čtvrtek) 

 

PDF lekce: https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/1.pdf 
Audio lekce: https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-
isg/featured. Bible pro dnešek s teologem Martinem Turčanem - 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 
 

M-třída (studium Bible jinak) 
 

Mládež má vlastní formát biblického studia. Pravidelná setkávání probíhají každou 
sobotu od 9:30, nyní nově v malém sálu modlitebny. Tématem diskusí je Markovo 
evangelium, které v dalších týdnech vystřídá starozákonní kniha Soudců. Pozvánky 
k jednotlivým tématům najdete na instagramovém profilu @m_tridaa. 

Předpokládáme, že mladí zpravodaj příliš nečtou, a proto tuto informaci sdílejte ve 
svých rodinách ☺.  

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

https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/1.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
https://www.instagram.com/m_tridaa/
mailto:jan.bezdekovsky@seznam.cz


Úvod do studia sobotní školy na 4Q2022 
O smrti, umírání a naději 
 

Bůh stvořil lidské bytosti, aby žily radostně a šťastně ve věčném, láskyplném vztahu s ním 
a s celým jeho stvořením. Tento vztah však byl zdeformován tajemným vpádem hříchu 
v nebeských nádvořích (Iz 14,12–15; Ez 28,12–19; Zj 12,7–12) a následným pádem 
Adama a Evy (Gn 3,1–19; Ř 5,12). Je tragické, že smrt zachvátila nejen celé lidstvo, ale 
také všechno živé. Projevy smrti můžeme vidět v listech, které padají ze stromů, v 
květech, které odkvetou, v tom, že ztrácíme své domácí mazlíčky, a především v 
odchodu našich milovaných, o které často přicházíme za tragických okolností. Náš svět 
je naplněn utrpením a nevysychajícím proudem slz, které nemá kdo setřít. 
 

V touze po lepším světě si lidé vybásnili mnohé „ráje“, ve kterých by chtěli žít. Například 
v roce 1933 vydal anglický spisovatel James Hilton román Lost Horizon (Ztracený obzor. 
Frýdek – Místek: Alpress, 2004), který byl o několik let později i zfilmován. Film zachycuje 
letadlo, kterému dojde palivo a spadne k zemi v zasněžených himálajských horách. Jednu 
ženu a tři muže, kteří havárii přežijí, odvede skupina Tibeťanů do rajského údolí Šangri-
La. Obyvatelé, izolovaní od vnějšího světa, žijí život v lásce, moudrosti, trvalé harmonii a 
radosti. 
 

Jde samozřejmě jen o fikci. 
 

Jako smrtelné lidské bytosti potřebujeme jistotu v přítomnosti a naději do budoucnosti. 
Jak řekl švýcarský teolog Emil Brunner: „Čím je kyslík pro plíce, tím je naděje pro smysl 
lidského života. Vezmi člověku kyslík a on zemře udušením. Vezmi lidstvu naději a lidstvo 
začne lapat po dechu, ovládne ho zoufalství, které ochromí jeho intelektuální a duchovní 
síly pocitem nesmyslnosti a zbytečnosti jeho existence. Jako osud lidského organismu 
závisí na přísunu kyslíku, tak osud lidstva závisí na prožívané naději.“ (Emil Brunner, 
Eternal hope, Londýn: Lutterworth Press, 1954, s. 7) Biblická naděje nám dává sílu v době 
existenčních krizí, kterým čelíme na cestě do věčnosti. 
 

Na rozdíl od fiktivní země Šangri-La z knihy Ztracený obzor nepochází naše naděje na 
věčný život z nějakých „vymyšlených bájí“ (2Pt 1,16). Zakládá se na důvěryhodném 
Božím zaslíbení dokonalého světa bez slz, bolesti a smrti (Zj 21,1–5). Toto nádherné 
zaslíbení inspirovalo apoštolskou církev a mnozí křesťané se ho po staletí drželi a utíkali 
se k němu. Ani za dvě tisíciletí neztratilo svou sílu a také i dnes dává našim životům smysl 
a cíl. Umožňuje nám to dívat se do budoucnosti s důvěrou. Ujišťuje nás, že všichni naši 
milovaní, kteří zemřeli v Kristu, vstanou nakonec z mrtvých, aby spolu s námi dostali 
věčný život. 
 

Toto čtvrtletí se při studiu Písma budeme věnovat tématu velkého sporu mezi dobrem a 
zlem z pohledu dvou důležitých témat: Prvním je původ a přetrvávající existence hříchu 
a smrti. Druhým tématem je dílo, které Bůh vytrvale koná, aby tyto problémy vyřešil a 
vrátil svět zpět do jeho původního, dokonalého stavu. Zvláštní místo budeme věnovat 
tomu, že lidské bytosti jsou smrtelné, a také významu vzkříšení, jehož prostřednictvím 
získáme nesmrtelnost. Ve skutečnosti bychom se smrti neměli bát, protože Kristus za 



nás zemřel a přemohl moc smrti. Můžeme mít jistotu, že Kristus má „klíče smrti i 
podsvětí“ (Zj 1,18). 
 

Během našeho studia hlouběji prozkoumáme i bolestivé téma smrti. Budeme se však na 
ni dívat optikou naděje, kterou nám Ježíš nabízí. 
 

Alberto R. Timm je zástupcem ředitele Institutu Ellen G. Whiteové, členem výboru 
Biblického výzkumného institutu (BRICOM) a výboru Výzkumného institutu GRICOM. 

Dříve působil jako prezident Latinsko-amerického adventistického 
teologického semináře (LATS). 

 

Poděkování za agapé v sobotu 17. září 2022 
 

Milí členové Smíchovského sboru, sestry a bratři, 
děkujeme Vám za Vaši pomoc při přípravě pohoštění na agapé v sobotu 17. září 
2022. Přípravě jste věnovali velkou péči. Společné posezení při obědě udělalo radost 
nám všem. Přejeme Vám krásné dny v Boží péči a ochraně. 
 

Za přípravný tým Alena Heczková a Jitka Michalcová 
 

Pozvánka na setkání žen a dívek Smíchovského sboru 15. 10. 2022 
 

Milé sestry, 
srdečně Vás zvu na setkání žen a dívek Smíchovského sboru v sobotu 15. října 2022 cca 
po 14 hodině v učebně. Tématem setkání budou vzpomínky ve fotografiích. Prosím, 
přineste si na setkání jednu oblíbenou fotografii a něco dobrého na společný stůl. Těším 
se na společné chvíle. 

Jitka Michalcová odd. Služby žen 
 

ADRAběh 2022 – proti samotě poběžíme už příští týden! 
  

Ve dnech 28. 9. – 9. 10. 2022 odstartujeme již 9. ročník tradičního ADRAběhu 2022, 
tentokrát s mottem Běžím proti samotě. Živé výběhy se uskuteční ve 13 městech 
České republiky. V Praze poběžíme či půjdeme na procházku ve čtvrtek 29. září od 
14 hod v Kunratickém lese, místo startu je u Velkého altánu. Virtuálně vyběhnout či 
vyjít na procházku můžete ale kdekoliv kolem vás. Se zapojením běžecké organizace 
Rozběháme Česko má ADRAběh 2022 ještě větší dosah. 
ADRAběh  2022 poprvé přináší pomoc osamělým lidem v České republice: cílem je 
získat více dobrovolníků pro 15 dobrovolnických center ADRA a zpestřit dlouhé dny 
osamělým lidem v domovech seniorů, nemocnicích, dětem v dětských domovech i 
hendikepovaným. 
  
Osamělost – nemoc západního světa 21. století 
Znáte hru na osamělost? 
Špatně spíte, málo jíte, berete více léků, je vám smutno a nic vás netěší. Přesto ji u 
nás „hraje“ více než 750 000 starších lidí. V rámci Evropy se Česko řadí mezi země 
s nejvyšším podílem osamělých seniorů a seniorek.  
  



Rádi bychom darovali co největšímu počtu seniorů k Mezinárodnímu dni seniorů (1. 
října) ten nejlepší dárek: celoroční návštěvy ADRA dobrovolníka – člověka, se 
kterým si popovídá, zasměje se, zahraje si šachy nebo „člověče“, zajde na procházku. 
  

Svou účastí a registrací nám pomůžete rozšířit počet dobrovolníků a také 
podpořených klientů. Budeme také vděční za pomoc s propagací – sdílejte událost 
ADRAběhu na Facebooku či Instagramu, abychom oslovili co nejširší počet zájemců. 
Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé.  

Barbora Bezděkovská 
  

Kurz Hubneme Zdravě – pozvánka 

Budeme koncem září začínat nový kurz Hubneme zdravě. Kdo byste o kurzu 
uvažovali, neváhejte nás kontaktovat. Případně pokud byste o někom věděli, že by 
se chtěl do kurzu přihlásit, předejte mu pozvánku. 

V úterý 27.9. proběhne online informační seminář, kde se můžete dozvědět více a do 
kurzu se přihlásit. Povíme si, v čem kurz spočívá, jaké jsou jeho hlavní organizační 
záležitosti. Kdo projevíte zájem, dostanete následně materiály pro přípravu do 
kurzu. 

Úspěšnost v kurzu je velmi vysoká, a to i z dlouhodobého hlediska. Navíc se během 
kurzu často vyřeší i některé psychické nebo zdravotní problémy. Kurz nám také 
může velmi pomoci preventivně se vyhnout obávaným civilizačním chorobám, kde 
nadváha je jednou z hlavních příčin. 
 

Vyjádření jednoho z účastníků kurzu, po sedmi měsících od začátku kurzu: 
moc děkuji za zaslání grafu, samotného mě to překvapilo, jak moje váha postupně 
klesá k vysněnému cíli. A nejen to. S klesající váhou stoupá životní radost, optimizmus, 
sebevědomí. Moje váha je v této chvíli xx kg, ale dosažení této hodnoty neznamená 
ukončení nastoupené cesty, nebo návrat do minulosti, ale je jen potvrzením správnosti 
všeho. 
 

Odkaz na seminář: meet.google.com/kfi-ouju-knd 
Můžete také shlédnout video s autorem kurzu Robertem Žižkou. 

 

Kdo uvažujete o možnosti se do kurzu zapojit, ozvěte se: 
Luděk Bouška, 777243007, ludek@bouska.info 

Iva Poldaufová, 606226443, ipol@atlas.cz 
 

Achillovy paty evoluce  
 

Srdečně vás zvu na sledování prvního bonusového dílu diskusního pořadu Achillovy paty 
evoluce s názvem Evoluce a okultismus. Pořad je vysílán živě, a tak je možné klást své 

http://meet.google.com/kfi-ouju-knd
https://youtu.be/KTdaSSL08bA
mailto:ludek@bouska.info
mailto:ipol@atlas.cz


vlastní otázky.  Vysílání proběhne v sobotu 1. října 2022 od 17:00 hodin, sledovat je 
můžete na odkazu https://www.achillovypatyevoluce.cz/diskuze/ 
 

S pozdravem Honza Libotovský 

„CHLAPI SOBĚ“ 
 

Muži bratři ☺, dovolte, abych vás po delší covidové odmlce znovu pozval na tradiční 
setkání mužů s názvem „Chlapi sobě“. Tentokrát se s pozváním obracím na všechny 
muže Česko-Slovenské unie CASD. S vedením ASR jsme se totiž dohodli, že se při 
pořádání konference mužů budeme vždy jednou za dva roky střídat.  
 

Letos se tedy sejdeme v Čechách, a to 7.–9. října 2022, v českých velehorách zvaných 
Krkonoše, nad obcí Rokytnice nad Jizerou, v hotelu Hájenka na hoře Rezek. 
 

Moc se na vás těším Váš Radek Jonczy - 739 345 670 
 

SPOLEČNÉ CHVÁLY 

https://www.achillovypatyevoluce.cz/diskuze/


 

 
 
 
 
 
 
 



K A Z A T E L N A 
 

SÁZKA NA NEJISTOTU 
Kázání ze soboty 3.9.2022 – br. Martin Pavlík 

Milé sestry a bratři v Kristu, 

ve 14. kapitole věnuje Matouš celkem hodně pozornosti události, kterou popisují 
také evangelisté Marek a Jan. Jde o docela známou scénu, ve které vystupují učedníci 
a Ježíš kráčející po moři uprostřed bouře. Je zajímavé si všimnout, jak se sem 
učedníci dostali. Matouš říká: „Hned nato přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď 
a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy“. Učedníci se dostali do bouře, 
protože dali na Ježíše. Je to docela zvláštní, mnohem snazší pro naši logiku by to bylo 
opačně. Druhá zvláštní a překvapující věc je pro nás ta, že když se Ježíš přibližuje k 
člunu, aby učedníkům pomohl, všichni se ho bojí. Doslova čteme, že „když ho 
učedníci uviděli kráčet k nim po moři, vyděsili se a křičeli strachem“. Dvanáct chlapů 
křičí strachem. 

Bouře na moři je jedna z archetypálních situací, která symbolizuje ohroženost, 
křehkost, vratkost lidského života. Strach je velké téma, je to jedna z nejsilnějších 
lidských emocí, a není divu, že hraje velkou roli i v Bibli. 

Všimněte si, že vždycky, když se na scéně objeví anděl, nebo nějaký posel z nebe, tak 
jeho první slovo, jeho pozdrav, místo „ahoj“ nebo „dobrý den“, zní: „Nebojte se.“ 
Přesně těmito slovy pozdraví v našem prvním příběhu i Ježíš své učedníky. Nebojte 
se. 

A jak to známe z mnoha jiných příběhů v evangeliích, učedník Petr okamžitě přebírá 

iniciativu a stává se mluvčím celé skupiny. Rybář Šimon, kterému dal Ježíš přezdívku 
„skála“ – aramejsky „Kéfa“, řecky „Petr“. Mluvčím učedníků byl už během Ježíšovy 
krátké veřejné činnosti. Všimněte si, že rozhovor s Ježíšem začíná Petr podmínkou: 
„Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách“. Petr dává Ježíšovi podmínku 
a Ježíš ji přijímá. Další věc, která nás v tomto příběhu překvapuje. Petrova slova totiž 
připomínají podmínky, na které Ježíš předtím v jiné situaci nepřistoupil. Když ďábel 
na poušti opakovaně říká: „Jsi-li Syn Boží, poruč, ať…“, Ježíš na to ani jednou 
nepřistupuje. V rozhovoru s Petrem ano, Ježíš mu říká: „pojď“, a Petr i učedníci vidí 
zázrak. Petr skutečně kráčí po moři stejně jako Ježíš – až do momentu, kdy ho 
podruhé přemůže strach a podruhé začne křičet. „Když viděl, jaký je vítr, přepadl ho 
strach, začal tonout a vykřikoval – Pane, zachraň mě.“. 

Petr troskotá na vlastní podmínce a propadá strachu. To klíčové, proč dnes čteme 
tento příběh, je to, že Petr požaduje zázrak, aby uvěřil. „Pane, pokud jsi to ty, udělej 
zázrak.“ Kolikrát jsme ve stejné situaci stáli taky a říkali, Bože, pokud jsi to ty, Bože, 
pokud existuješ, ať vidím zázrak. Bože, pokud jsi, ať se stane tohle. Petr požaduje 
zázrak, aby uvěřil. 

Druhý příběh, který spolu otevřeme, uvádí evangelista Lukáš – v hlavní roli je opět 
Petr, Ježíš, a klíčová situace, které si chci všimnout, se také odehrává na lodi. Hlavní 
zápletka příběhu začíná po Ježíšově kázání a pozornost opět okamžitě zaměří na 
Petra. Když Ježíš dokončil kázání, obrátil se k Petrovi a řekl: „Zajeď na hlubinu a 



spusťte své sítě.“ Kdybychom byli na Petrově místě, jen těžko bychom potlačili 
překvapení. To, co Ježíš řekl, nemělo žádnou logiku. Zaprvé proto, že ryby nelovily v 
hlubokých vodách, a zadruhé proto, že nelovily ve dne. Sítě už byly vyprané a sušily 
se na slunci. V Petrovi se ozve odborník: „Pane, namáhali jsme se celou noc a nic jsme 
nechytli.“ Když jsme nic neulovili v noci, kdy jsou pro rybolov nejlepší podmínky, jak 
bychom to mohli dělat ve dne a v hloubce? Jedná se o profesionální přístup. A Petr 
má pravdu. 

Ježíš není rybář, ale tesař. Rady od lidí z jiných oborů moc rádi nemáme.  

Je zajímavé, jak dobře známe i tyhle situace. Kolikrát jsme si už říkali, tohle nebude 

fungovat. Zkoušeli jsme to už milionkrát. Proto Petra vůbec neodsuzuju. Rozumím 
mu. Ale Petr vysloví ještě jednu větu, která otevře cestu k obrovskému zázraku: „Ale 
na tvé slovo spustím sítě.“ Možná proto pro Lukáše není důležité tolik samotné 
Ježíšovo kázání, jako spíš to, co se s Petrem stalo po kázání, jaký vliv měla na Petra 
Ježíšova přítomnost. Petr dává přednost důvěře – nejdříve důvěřuje, i přes všechny 
logické výhrady a zkušenosti, nejdřív důvěřuje a pak vidí zázrak. Všimli jste si, jak 
jsou oba tyto příběhy, které dnes čteme, hluboce propojené, a přesto naprosto 
odlišné v Petrově přístupu? 

V prvním příběhu Petr požaduje zázrak, aby uvěřil. Ve druhém nejprve důvěřuje a  
následně vidí zázrak. Ve druhém případě Petr začal Ježíšovi důvěřovat na základě 
slova, ne až na základě mimořádné události. Někdy nejprve čekáme na zázrak, 
abychom uvěřili slovu. Chceme zázrak, aby se obnovila důvěra, že to, co děláme, má 
smysl. Dnešní evangelium nám ukazuje jinou logiku, než jakou často očekáváme. 
Nejdřív důvěra, potom zázrak. Všimněte si, že samotný zázračný úlovek už Petr 
nepotřebuje, aby Kristu uvěřil. Neprobouzí v něm víru a jistotu, ale mnohem spíš 
pocit hříšnosti a nehodnosti (v. 8). 

Dnešní evangelium nás učí důvěře, i když je sázkou na nejistotu. A myslím, že je to 
aktuální, protože naše společnost je velmi nedůvěřivá. Je velmi těžké důvěru 
budovat, ale jak jednoduché je o ni přijít. Nakonec, podle celé řady výzkumů Češi 
mezi ostatními národy 

nevynikají ani tolik počtem ateistů, jako spíše mírou nedůvěry vůči náboženským 
institucím. A tuto nedůvěru zřejmě nechovají jen lidé necírkevní, kteří církev 
pozorují zvenku, ale také nemalé procento těch, kteří jsou sami jejími členy. Důvěra 
je nakonec to podstatné, co máme i jako kazatelé a faráři. V naší nedůvěřivé 
společnosti, když už o důvěře mluvíme, přidáme k tomu to známé a strašně typické 
– důvěřuj, ale prověřuj. Ve víře jde ale o poučku, na které Petr ztroskotal a málem 
utonul. 
Sestry a bratři, víra, tak úzce spojena s důvěrou, znamená vždy krok do neznáma,  
stejně jako v Petrově prvním i druhém příběhu. A taky – víra a důvěra, stejně jako v 
Petrově prvním i druhém příběhu, je často doprovázena pochybnostmi. Lidé, kteří 
jsou si Bohem jistí, ho už totiž nepotřebují hledat. Dnešní text nás učí důvěřovat 
Božím slovům, i kdyby šlo o sázku na nejistotu. Taková důvěra umí zázraky. 

Amen 
 



Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion Praha  
 

Přednášky pro modlitební týden jsou letos opět v jednom sešitu pro 
dospělé i děti. Téma je společné: Být Ježíšovým učedníkem. Jako 
obvykle nechybí pro dospělé otázky k zamyšlení, pro děti další 
náměty včetně tvůrčí činnosti.  

 

Hans Finzel: Deset největších chyb lídrů. Autor – 
syn jednoho z německých vědců pracujících při 
vývoji raket, sám je však autorem řady publikací 
s tematikou křesťanského vůdcovství. Kniha je určena manažerům, 
administrátorům, kazatelům, starším sborů a vedoucím mládeže. Je 
určena všem, kteří vedou jiné. Často velice dobře víme, kam chceme 
lidi vést, ale vůbec netušíme jak. Každý může v této knize najít 
inspiraci pro svou službu.  

 

George R. Knighta zřejmě není třeba představovat. Tentokrát je to 
brožurka, ve které shrnuje vše, co bychom rádi sdělili těm, kteří se 
chtějí seznámit s vírou v Boha, porozumět Bibli a naučit se v Božím 
slově hledat odpovědi na své otázky. Kniha je proto nejen stručným 
úvodem do učení nejvlivnější a nejprodávanější knihy historie, ale 
také pozvánkou k jejímu dalšímu studiu. Koneckonců, není nic 
důležitějšího než porozumět Boží pravdě o světě a našich životech. 

 
 

Vážení a milí přátelé, 
 

cesta autem byla před sto lety mimořádným zážitkem, dnes je to součást naší 
každodennosti. Usedáme za volanty svých vozu s jasnou vizí – v tolik hodin dojedu 
do cíle... Jeli jsme na služební cestu, kolega řídil a já jsem dřímal s dobrým pocitem, 
že stihneme dohodnuté jednání. Probudil mě hlasitý rachot a pak už jsme stáli 
opřeni o strom, s nádherným výhledem na vodní hladinu pod námi. Stačilo pár 
centimetru a naše auto, které dostalo v zatáčce smyk na vysypaném písku, by 
pokračovalo po prudkém svahu rovnou do vody. 

Naše blízká i vzdálená budoucnost je většinou v mlze našich představ a všechno je 
postaveno jen na naší víre, žel většinou jen v sebe samotného. Rozumný člověk asi 
umí připustit, že svůj život umíme řídit jen zčásti a velmi mnoho věcí je zcela mimo 
naši kontrolu – ten písek v zatáčce tam nikdy předtím nebyl. Nabízí se tedy otázka 
stará jako lidstvo samo – v čem zakotvit tolik potřebnou naději pro život každodenní 
i ten budoucí? 

Možná je dobré s úctou respektovat naprostou beznadějnost života na této zemi. 
Většina našich jistot je spíše jen naší představou než realitou. Bible tuto myšlenku 
na mnoha místech proste konstatuje, ale přidává zásadní sdělení – svou naději v 
beznadějném světě můžete opřít o Ježíše Krista, Pána, který tu s námi byl a ještě 
jednou se vrátí... 

Marek Škrla, hospodář Česko-Slovenské unie 



 



 



 

 

 
 

 

SOBOTA 15. 10. 2022 
po skončení nácviku sborového zpěvu 

 
 
 
 

S FOTOGRAFIÍ 
setkání žen a dívek Smíchovského sboru, 

sejdeme se v učebně 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
Program: 

duchovní zamyšlení, modlitba,  
vzpomínky ve fotografiích Jany Voleské, fotografování... 

 
 

 
kontakt: Jitka Michalcová, email: hj@cmail.cz 

ODPOLEDNE 

mailto:hj@cmail.cz


 



 
 

 
 

 



 

“Z UHŘINĚVSE DO DUBČE” 

25. ZÁŘÍ 2022 

 

Sraz: Praha hl. nádraží v 9:00 hod. 
vlak směr Uhřiněves - Praha hl.n. 9.35hod vlak S9 

Příjezd: Uhřiněves 9.55hod. 
 

Trasa: Od nádražístart Uhřiněves po NS Dubeč-Uhiněves k židovskému hřbitovu2 dále 
k Podleskému rybníku s alejí dubů3 dále kolem Výzkumného chovu jelenů4 podél 

Říčanského potoka přes vyhlídku Rohožník5.6 zde opustíme NS Dubeč-Uhřiněves na 
stezku V Rohožníku7 k sudánce Nad starou vodárnou, kde se opět připojíme na NS 
Dubeč-Uhřiněves a budem pokračovat k rozcestníku Dubeč-zříc. Tvrze8 (možnost 

využití přístřešku) a dále do Panské zahrady s vyhlídkou9, bosou stezkou, bludištěm, 
grottou, brodem a odtud zpět na zastávku MHD buscíl.  

 

Odjezd: Dubeč autobus 
MHD č.111 směr Skalka 
metro trasa A v každou 

x+48 hodinu 
 

 
 
 
 

Délka trasy cca 6,9 km 
 

 
 

Na výlet s vámi se těší  
Radek Zelenka 

 
 

 
 
 
 
 

Design ® Jaroslav Bartoš  
 



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/

