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 ročník 22/číslo 1134 
 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Robert Heczko 

Téma úkolu: „Naděje ve Starém zákoně“ 
•         Společná píseň č. 272 „Otče v nebi“ 
•         Modlitba 

•         Studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 

•         Sbírka pro potřeby misie 

•         Společná píseň č. 129 „Slyš Otče prosby hlas“ 
•         Modlitba 

  

10,3o – 10,45 hodin 

Přestávka 
10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Petr Bezděkovský 

•         Přivítání, sborová oznámení 
•         Společné chvály 

„Stará slova“; „Ty jsi Pán a Bůh“  
•         Modlitba 

•         Sbírka pro potřeby sboru  

•  Příběh pro děti – Václav Vondrášek 
•         Přímluvné modlitby – Adra (video, modlitba) 

 

•  sborová píseň - „Kyrie eleison (Pane, smiluj se)“ - Smíchovský pěvecký sbor 
•         Čtení textu Bible – Kazatel 9,3-4 – Vilém Pícha 

•         Tichá modlitba  

•         Kázání – Václav Vondrášek 

Téma: „Dína, Šekem a já“  

•         Chvíle ke ztišení – „Kéž má duše žije“ - Jan Bezděkovský  
•         Společná píseň č. 149 „Ztiš srdce mé" 
•         Modlitba – Václav Vondrášek 

•         Společná píseň č. 282 „Prosbu naši, Bože, slyš“ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

         22. říjen 2022 



Oznámení 
 

 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

-Dnes, 22. 10., bude slovem z Písma sloužit sestra Václav Vondrášek. 
 

-Příští sobotu, 29. 10., bude slovem z Písma sloužit bratr Robert Řehák. 
 

-V sobotu, 29. 10., jste zváni na setkání Klubu zdraví od 1400 hod. 
 

-Tento víkend 21. – 23. 10. proběhne další ročník akce KP „Múzička 2022“ 
 

-V sobotu v podvečer, 26. 11., se uskuteční „Koncert chval“ od 1700 hod 
 

-V sobotu, 3. 12., jste zváni na scrapboockové odpoledne s Jitkou od 1400 hod 
 

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

 

-Vysílání druhého bonusového dílu diskusního pořadu „Achillovy paty evoluce“ 
proběhne dnes 22. 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 říjnu a mysleme na svých 
modlitbách na: sestry, bratry a ostatní. 

 

-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 23. – 29.10.2022 oslaví narozeniny: 
 

Fremuntová Soňa (23.10.); Kubík Tomáš (23.10.); Kubíková Věra (23.10.); 
Boušková Anna (25.10.); Bezděkovská Barbora (27.10.);  

Hrabovcová Nadiya (27.10.); Bouška Luděk (28.10.); Jorda Šimon (29.10); 
Marušák Petr (29.10.); Pokorná Zdeňka (29.10.); Tesař Jan (29.10.) 

 

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… 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 119. kapitola 
 

VELKÁ PARDUBICKÁ – JAKO V NAŠEM ŽIVOTĚ… 
 

Asi jsem nedávno nebyl sám, kdo postřehl, že se běží už 132. ročník nejtěžšího 
dostihového závodu na starém kontinentu – Velká pardubická steeplechase. Nikdy 
jsem nebyl velkým fanouškem tohoto sportu, byť jezdím často kolem závodiště ve 
Velké Chuchli, vždy mi bylo líto jednotlivých koní a vždycky znovu se o ně bojím, aby 
si nějak neublížili. Byl jsem náhodou doma, když se rodina dívala na poslední 
nejsledovanější dostih, a tak jsem k nim přisedl k obrazovce. Dostih měl několik 
silných momentů, ale asi nejvíc mi v hlavě ulpěl obraz pelotonu koní, který 
neopustili ti závodní koně, ze kterých spadli jejich žokejové na předchozích 
překážkách. Na první pohled to vypadá docela komicky, ale znalci říkají, že je to 
poměrně nebezpečná záležitost, protože se mohou připlést do dráhy ostatním 

osedlaným koním a 
může to dopadnout 
velmi špatně. 

Pořád mám před 
očima ty koně bez 
žokejů a připomíná 
mi to obraz našich 
životů. Život 
každého z nás je 
taková závodní 
dráha, často 
mnohem těžší než 
Velká pardubická. 
Překážky, které si 
pro nás život 
připraví, jsou 

mnohdy podobné nechvalně známému Taxisu, či jak se ostatní překážky jmenují. 
Pokud jsem koněm, který je osedlaný tím „nebeským žokejem“ (víte, komu jsme 
odevzdali opratě našeho života), pak není, čeho se bát. Někdy se ale každému z nás 
stane, že v trysku života najednou běžíme s davem a sedlo je prázdné, aniž si to 
uvědomíme – pak může jít o život nejen nám, ale i pelotonu spoluvěřících kolem nás. 
Dobře víte, jaký dokáže rádoby „věřící“ bez Krista v srdci napáchat zmatek, 
zklamání, jak dokáže ublížit, odradit, demotivovat, vypudit ze společenství. 

Vždyť v tom závodu života nejde o to, doběhnout první, ale prostě doběhnout do cíle, 
„dobojovat dobrý boj“– a to bez žokeje v sedle nejde, protože bez žokeje v sedle (v 
srdci) určitě poběžíme – možná tryskem – ale určitě ne do cíle. A tak nám všem přeji, 
abychom znovu zkontrolovali, že sedlo není prázdné. Pak se není čeho bát – vždyť 
CÍL JE BLÍZKO NÁS! 

Z Velké životní steeplechase zdraví váš kazatel Vašek Vondrášek 
 
 



Zpráva z jednání výboru sboru 12.10.2022 
 

Jednání výboru sboru bylo zahájeno zamyšlením z Božího slova nad textem Mat 
16,21, kterým posloužil bratr Václav Vondrášek, a modlitbou. 
• Výbor sboru schválil rozpočet na rok 2023 ve výši 500 tis. Kč. 
• Plán evangelizačních aktivit na rok 2023 bude projednán na příštím jednání 

výboru sboru. 
• Dne 24.10.2022 se uskuteční mimořádné jednání výboru sboru, které bude celé 

věnováno návrhům na oživení sboru, které vzešly ze společných setkání 
vedoucích oddělení se členy výboru sboru. 

• Výbor sboru doporučil předložit žádosti o převody členů členskému 
shromáždění. 

• Výbor sboru vzal na vědomí zprávu z jednání kontrolní komise Komunitního 
centra Petrklíč a diskutoval o využití projektu Archa pomoci Praha pro naše 
členy. 

• Modlitební týden bude probíhat v termínu od 5.11. do 12.11.2022. Zájemci o 
uspořádání skupinky ve svých domovech se mohou hlásit br. J. Bartošovi do 
26.10.2022. V rámci modlitebního týdne se skuteční též online setkání každý 
den od 20 hodin. 

• Rozdávání novoročních veršů proběhne v rámci dopolední bohoslužby v sobotu 
7.1.2023. 

• Třídu mládeže sobotní školy nově povede br. Petr Brousil ze sboru Beroun. Za 
dosavadní vedení této třídy výbor sboru děkuje br. J. Bezděkovskému. 

Příští jednání výboru sboru se uskuteční 23.11.2022. 
Zapsala Anna Boušková 

Zpráva – Členské shromáždění 15. 10. 2022 

- Členské shromáždění bylo zahájeno modlitbou (SS) 
- Rozpočet sboru (MM)  
o poděkování za štědrost, která nám umožňuje nejen hladké fungování našeho 

sboru, ale také můžeme podporovat jiné  

Kyrie eleison, eleison, 

ó, Kriste, eleison. 
 

Pane smiluj se, smiluj se, 

ó, Kriste smiluj se 
 



o BangBaby – v současnosti podporujeme 2 děti, ale příspěvky na tento projekt 
klesají (difinancováváno sborem)  

o Připomenutí možnosti darovat na konkrétní účel  
- Převody členství (SS) 
o ČS odsouhlasilo převody členů (do jiných sborů 5 členů, do sboru Praha 

Smíchov jeden člen). Sdělení o ukončení členství v církvi i ve sboru (1 člen) 
bylo vzato na vědomí. 

- Sborový výlet (RH) 
o Termín: 28.4. – 1.5.2023 (prodloužený víkend), Pracov 
o Program bude upřesněn, organizační tým se tvoří 

- Změny v rámci bohoslužeb (MM) 
o Je za námi covidové období, které proměnilo naše vnímání bohoslužeb a 

prožívání víry 
o Dnes návštěvnost kolem 100 lidí 
o Zvyšuje se průměrný věk, ale díky Bohu máme i mladou generaci, která však 

potřebuje nové přístupy a formy bohoslužby, mají jinou zkušenost a jiné 
potřeby – sbor by měl reagovat tak, aby naplňoval potřeby co největší skupiny 
lidí 

o Proto bylo uskutečněno několik setkání na téma společného prožívání víry, 
ze kterého vzniky návrhy, které by bylo dobré promyslet a případně 
vyzkoušet  

o První změnou jsou společné chvály, protože šlo uskutečnit téměř ihned; jde o 
písně, které bychom se mohli naučit a zpívat společně – původní plán byl 
vyzkoušet to do prázdnin, ale povedlo se udržet přes prázdniny i teď. Nebylo 
možné využít termín sborového výletu na podzim, abychom mohli společně 
vyhodnotit.  

o Rodiče s dětmi netráví čas mimo prostor hlavního modlitebny, což vyžaduje 
velkou toleranci. Naším cílem je, aby se rodiny a děti cítily vítány. Návrh je 
vyčlenit prostor vzadu u varhan pro rodiče s dětmi, aby měly děti prostor si 
kreslit, protáhnout se. Toto je v plánu také na zkoušku.  

o VS se pokusí vytvořit prostor/setkání pro to, abychom o těchto změnách 
mohli společně diskutovat. 

o Ostatní návrhy budeme postupně také zveřejňovat a o některých bude také 
potřeba hlasovat.  

o Musíme reagovat na proměny ve společnosti i v našem společenství a měli 
bychom je jako společenství reflektovat tak, abychom zůstali pro společnost 
srozumitelní a relevantní. Abychom se nestali skanzenem, který postupně 
zanikne.  

- Modlitební týden (termín: 5.11.-12.11.2023) 
o Nabídky s organizací skupinek hlaste J. Bartošovi do 26.10. – bude zveřejněno 

ve zpravodaji 
o Některé skupinky budou organizovány i ve sboru + skupinka organizovaná 

online.  
o Samozřejmě je možnost prožívat tento čas i individuálně a na neformálních 

návštěvách.  
o Texty přednášek jsou k dispozici online i v traktátu 

 



- Přijetí skupiny Melantrichova (MM + SS) 
o Byli jsme požádáni, abychom přijali pod náš sbor skupinu Praha – 

Melantrichova 
o V tuto chvíli mají 7 členů 
o Bude vyžadovat zapojení VS a kazatelů  
o Několikrát jsme se setkali s Žižkovými, kteří skupinu vedou a po modlitbách 

a uvažování VS doporučuje, abychom skupinu Melantrichova přijali pod náš 
sbor  

o Skupina vznikla už historicky v návaznosti na prostory Country Life jako 
misijní projekt  

o Kazatel, který měl skupinu na starosti, odešel do důchodu. České sdružení 
proto požádalo náš sbor, zda by si vzal tento projekt na starost  

o Je možnost využívat atraktivní prostory v centru Prahy. Možnost také pro 
laické kazatele.  

o Návrh posunout hlasování na jaro (1q2023). – PRO: 5, PROTI: většina  
o Hlasování: PRO: 42, proti: 4, zdrželo se: 6 – návrh byl přijat  

- Rekonstrukce sboru (JB) 
o Probíhá 2. etapa přestavby WC (dámy) – snad do konce měsíce hotovo + 

zatékání do garáží (plocha před sborem) – z ½ hotovo + přestala téct voda 
v místnosti pro rodiče s dětmi (natahují se nové trubky)  

o Byla už vyměněna 2 okna v sále + 1 ve foyer + WC muži 
o 3. etapa – výměna koberců, návrh vyřešit větrání v místnosti pro rodiče 

s dětmi (otevírací okno)  
Zapsala Alena Heczková 

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 Petra Brousila (Petr.brousil@centrum.cz) 
a Jana Bezděkovského (jan.bezdekovsky@seznam.cz). 
 

SOBOTNÍ ŠKOLA – příští týden 
 

Lekce 5: Od Mojžíše k Lazarovi 
Texty Ju 1,9; L 9,28–36; 1Kr 17,8–24; L 7,11–17; Mk 5,35–43; 
J 11,1–44 
Téma 4.čtvrtletí 2022: VĚČNÝ ŽIVOT Umírání, smrt a naděje 
na vzkříšení 
 

Tento týden se budeme blíže zamýšlet nad zázraky vzkříšení, ke 
kterým došlo před tím,než Kristus zemřel na Golgotě a byl slavně 
vzkříšen. 
 

• Ju 1,9; L 9,28–36: Vzkříšení Mojžíše (neděle) 

https://www.instagram.com/m_tridaa/
file:///F:/USERS/PINGUIN/Desktop/složky/ruzne/zpravodaj/2022/Petr.brousil@centrum.cz)
mailto:jan.bezdekovsky@seznam.cz


• 1Kr 17,20–24; 2Kr 4,32–35: Vzkříšení prostřednictvím Elijáše a Elíši 
(pondělí) 

• L 7,11–17: Vzkříšení syna vdovy z Naim (úterý) 
• Mk 5,21–24.35–43: Vzkříšení Jairovy dcery (středa) 
• J 11,23–27: Vzkříšení Lazara (čtvrtek) 

 

PDF lekce: https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/5.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 
 

Pozvání ke čtyřem podzimním setkáním 
 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 
dovolte mi, abych vás a vaše známé pozvala na úterní setkání ve sboru Bethany nad 
čtyřmi tématy: „Církev a peníze” (25.10.), „Když všichni neděli, tak my sobotu!” 
(1.11.), „Vepřové? To my ne!” (8.11.) a „Čekáme a čekáme (až se k nám Pán vrátí)” 
(15.11.), vždy od 18:30 hod. Témata jsou zřejmá a zřejmé je i to, že jsem je chtěla 
poněkud „načechrat”, možná i vyostřit, a proto jsem jim začala nejprve říkat 
„církevní bizáry”, nakonec se ale z toho staly „(Ne)bizáry”. Protože to, co se možná 
mnohým lidem na nás jako věřících a církvi či třeba na Bibli může jevit jako „bizár”, 
tedy podivnost nijak nesouvisející se současností, tak ale po zamyšlení, sdílení se a 
diskuzi by mohl alespoň někdo objevit, že se jedná naopak o něco velmi praktického 
a dobrého i pro současného člověka. To je mým přáním a prosím vás tímto, abyste 
mi pomohli oslovit ty, které by mohl tento koncept zaujmout. I pro ty, kteří v církvi 
už nějaký čas jsou, se mohou tyto námi vyznávané „pravdy” vyjevit v jasnějším, 
přístupnějším světle. Za to se modlím a doufám v Boží přiznání a děkuji vám předem 
za modlitby, podporu a spolupráci.  

Soňa, vaše kazatelka 
 

OÁZA MODLITEBNÍHO TÝDNE NA OBZORU… 
 

Po roce přichází opět nová příležitost pro společenství našeho sboru v podobě 
tradičního MODLITEBNÍHO TÝDNE, který proběhne v naší církvi 5.-12.listopadu. 
Pro někoho nová příležitost, pro jiné už mnohokrát prožitá zkušenost s tím, že dle 
velikosti nádoby, kterou si přinesu – tzn. dle mé investice a mého očekávání mohu 
získat od Pána požehnání v mnoha barvách a podobách. V naší velmi složité a 
turbulentní době není nic důležitějšího než duchovní kotva, která každého z nás 
poutá k Bohu, k nejbližší rodině, k našim přátelům, poutá ke společenství víry. Dle 
mé zkušenosti nemá největší význam „jak“ budou napsané letošní modlitební 
přednášky – to je jen předehra k tomu nejpodstatnějšímu – ke společným 
modlitbám. Moc to společně v našem sboru neumíme (a proto možná ani neděláme) 

https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/5.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


a je to velká škoda. Dlouhodobě společnou modlitbu podceňujeme a kvůli tomu 
řešíme mnoho problémů, které by společná modlitba a souznění před Bohem mohla 
přirozeně v našem sboru vyřešit. A tak jak to prožijeme letos konkrétně? Rádi 
bychom dali prostor každému z vás, abyste mohli prožít společenství s lidskou tváří 
ve skupině v domácím prostředí? Kdo jste ochotný na jeden večer otevřít svůj domov 
pro modlitební skupinku, přihlaste se prosím u bratra Jaroslava Bartoše, a 
navrhněte, od kolika hodin by setkání u vás mohlo být. Vedle možnosti osobního 
setkání v domácím prostředí bude každý večer pod vedením jednoho z kazatelů či 
našich starších od 20.hod.skupinka v online-prostoru, aby se nikdo v modlitebním 
týdnu nemusel cítit odstrčený a sám. Díky tomu, že náš sbor je velmi početný, pokud 
víte o někom, kdo se z různých důvodů nemůže zúčastnit ani osobně, ani online a 
rádi byste jej navštívili aspoň na jednu přednášku v domácím prostředí, ozvěte se 
prosím kazatelům či starším a rádi vás na toto setkání doprovodíme. Už teď se 
modlíme za to, aby byl letošní MODLITEBNÍ TÝDEN týdnem naplněným a 
požehnaným … 

  Za vedení sboru Vaši kazatelé Soňa Sílová a Vašek Vondrášek 
 

Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion Praha 
 

Deváté číslo časopisu Advent má na obálce královskou korunu a 
to předznamenává, že několik článků přináší zajímavé informace 
o nedávno zesnulé královně britského impéria. Určitě si však 
přečtěte také zamyšlení Pavla Goiji, redaktora časopisu Ministry, 
nad neuvěřitelnou Boží milostí. Zajímavý je článek Martiny 
Špinkové o problému dnešní společnosti – osamělosti řady lidí. 
O tom, že v Příbrami prožili v létě několik úžasných dnů při 
evangelizační akci Dotkni se nebe, píše jeden z organizátorů a 
přímých účastníků – Teodor Knobloch. Své zážitky z letošního 
Evropského kongresu mládeže ve Finsku popsala Kateřina 
Martásková. Další mimořádná letní aktivita byla v Beskydech – 
tentokrát pro mladé lidi, kteří si s sebou na kongres EPIC vzali s sebou své kamarády z 
prostředí mimo vlastních sborů. Koordinátor Adventistické služby lidem se speciálním 
potřebami, Josef Slowík, seznamuje s novou pasáží v Církevním řádu týkajícím se právě 
této služby. Pamětníci mohou vzpomenout 55 let od vzniku Kvarteta BB (= Banská 
Bystrica). Články o službě ADRA v souvislosti s válkou na Ukrajině jsou jako vždy 
autentické a působí velmi silně. Doporučujeme všimnout si také článku Marka Harasteje, 
ředitele ATI, o on-line výuce teologického institutu. Ivana Márföldiová, první nemocniční 

kaplanka, vypráví o své práci i o zkušenostech s ní souvisejících. 
Nechybí článek pro nejmladší – pathfindery – od jejich kamaráda 
Jerryho. (Jaroslav Šlosárek)  
 

Vlastimil Fürst: Ze stínu smrti na cestu pokoje. Opět po nějakém 
čase budeme číst každé ráno jitřenku od Vlastíka. Budou to texty z 
Lukášova evangelia. Citujeme z obálky knihy: „A všechen lid k 
němu přicházel už časně zrána do chrámu, aby ho poslouchal“ (L 
21,38). Lidé přicházeli na chrámové nádvoří „už časně zrána“. 
Tentokrát tu ale nebyli kvůli ranní oběti. Přivedla je touha po 



setkání s Ježíšem. Chtěli svůj nový den začít poslechem jeho kázání. Takto tedy můžeme 
i my začínat svůj den.  
Editoři – Miroslav Pujić, Sarah K. Asaftei: Prožívání radosti – sbírka 
42 úvah, které lze použít jako podklad pro seznámení se se zvěstí 
evangelia, byla již řadu dní rozebrána. (Pro velký zájem bylo 
dotištěno.) Témata jsou sestavena tak, aby představila v podstatě 
ucelený pohled na biblickou zvěst o spasení. Autoři úvah tvoří 
pestrou, různorodou skupinu pisatelů vybraných na základě jejich 
vzdělání, odborných znalostí a zkušeností. Každý z autorů splňuje 
jeden nebo i více z uvedených předpokladů:  
• jsou mezi nimi lidé zabývající se vědeckou prací a výzkumem;  
• lidé, kteří se snaží sladit svůj život víry s životem v 

jednadvacátém století;  
• a také lidé, kteří se díky zkušenosti s vedením v církvi naučili kromě věrouky 

reflektovat a hlásat poselství milosti. 
 

JEHO BLÍZKOST 

Elizabeth Viera Talbot,  
 

Spatřil je zmožené veslováním, neboť vítr vál proti nim; tu k nim před svítáním kráčel po 
moři a chtěl jít dál kolem nich. 
Marek 6‚48 
 

Už jako mladá dívka jsem si oblíbila Žalm 46. Nalézala jsem v něm povzbuzení, jelikož 
popisuje, že Bůh je naším útočištěm i silou, „pomocí v soužení vždy velmi osvědčenou“, 
a to i uprostřed velkých nesnází. I v dospělosti se spoléhám na Boží mocnou, potěšující 
přítomnost a na jeho schopnost být mi vždy nablízku, zejména uprostřed temných 
a bolestných životních bouří. On je v nesnázích naší vždy velmi osvědčenou pomocí. 
 

Stalo se to večer po náročném dni naplněném službou. Evangelista Marek říká, že 
učedníci byli na lodi uprostřed jezera, zatímco Ježíš zůstal na pevnině (Mk 6‚47). Ačkoli 
byli fyzicky vzdáleni, duchovně nebyli odloučeni. Ježíš vždy věděl, kde se nacházejí. 
Tehdy udeřila bouře a zdálo se, že učedníci, zjevně ponecháni sami sobě, svůj boj 
s přírodními silami prohrávají. „Spatřil je zmožené veslováním, neboť vítr vál proti nim; 
tu k nim před svítáním kráčel po moři a chtěl jít dál kolem nich“ (v. 48). To je tak 
uklidňující verš! Ježíš je viděl, jak zápasí. I když fyzicky nebyl s nimi, vždy věděl, kde jeho 
milovaní následovníci jsou a v jaké situaci se nacházejí. Byl si vědom toho, čím 
procházejí, a přišel jim pomoci v jejich nesnázích. Rozhodl se k nim přijít při čtvrté noční 
hlídce (mezi třetí a šestou hodinou ranní). V naší nejtěžší hodině můžeme velice jasně 
zakusit Boží blízkost. Žádná temnota není tak neproniknutelná, aby ji nemohlo prozářit 
světlo Božího Syna. Ježíš k nim přišel po vodě, což byl jedinečný projev jeho svrchované 
moci a božství. 
 

Učedníci byli dříve svědky rozmnožení chleba, přesto plně nepochopili hloubku Ježíšovy 
božské identity ani jeho spásný plán. Rovněž i vy můžete mít jistotu, že i v těch nejtěžších 
chvílích je nejmocnější bytost ve vesmíru vedle vás. 



SPOLEČNÉ CHVÁLY 
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ZKUŠENOSTI Z KURZU 
Hubneme zdravě  

a Výzvy 10 000 kroků. 
 

Společně se podporujeme, inspirujeme a radujeme. 
Určeno všem, věk ani kondice není limitující.  

Nikdy není pozdě na změnu. 
 

sobota 29. 10. 2022 od 14:00 hod.  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Těším se na vás 
Iva Poldaufová, Luděk Bouška,  

Tomáš Suchý a Naďa Hrabovcová 
 

   
 
 
 

        Klub zdraví CASD Smíchov 

A STRAVA 

Peroutkova 57, sbor CASD Smíchov 
Spojení: bus č. 137, zastávka Urbanova 

 



 



 



 



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/

