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 ročník 22/číslo 1140 
 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Robert Heczko 

Téma úkolu: „Věčný“ oheň 
•         Společná píseň č. 106 „Slyšme slova spasení" 
•         Modlitba 

•         Studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 

•         Sbírka pro potřeby misie 

•         Společná píseň č. 109 „Důvěřuj vždy v Pána" 
•         Modlitba 

  

10,3o – 10,45 hodin 

Přestávka 
 

10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Marek Balcar 
•         Přivítání, sborová oznámení 

•         Společné chvály 

„Raduje se všechen Boží lid“; „Mou cestu v rukou máš“ 
•         Modlitba  

•         Sbírka pro potřeby sboru  
•  Příběh pro děti – Jaroslav Skála 
•  Přímluvné modlitby  

 

•  Sborová píseň - „Tichou nocí...“ - Smíchovský pěvecký sbor 
•         Čtení textu Bible – Žalm 40,2-5 – Vilém Pícha 

•         Tichá modlitba  

•         Kázání – Jiří Beneš 

Téma: „Naděje“ 

• Chvíle ke ztišení – hudební přednes – Jan Bezděkovský 
•        Společná píseň č. 218 „Kdo Boží vůli poznat touží“ 
•        Modlitba – Jiří Beneš 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

  3. prosinec 2022 



Oznámení 
 

 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

-Dnes, 3. 12., slovem z Písma budou sloužit bratr Jiří Beneš. 
 

-Příští sobotu, 10. 12., bude kázáním sloužit sestra Soňa Sílová. 
 

-Za dva týdny, 17. 12., budeme slavit Památku Večeře Páně  
spojenou s agapé. Slovem bude sloužit bratr Václav Vondrášek. 

 

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

-V neděli, 18. 12., se uskuteční výlet T.O.M. „Prahou přes Vítkov“  
s prohlídkou muzea. (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 

 

-Probíhá dokončování 2.etapy rekonstrukce toalet – pro ženy.  
Děkujeme za vaši trpělivost.  

 

-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 prosinci a mysleme na svých 
modlitbách na: naše sborové společenství 

 

-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 4. – 10.12.2022 oslaví narozeniny: 
 

Drbohlav Martin (5.12.); Sórad Ondrej (7.12.);  
Boháčová Jitka (10.12.); Stejskalová Jana (10.12.) 

 

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 – 125. kapitola 
 

HŘÍŠNÍCI VÍTÁNI! 
 

Snažím se podívat se čas od času do nějakého neadventistického sboru či kostela, 
jak vypadá jejich bohoslužba. Je to velmi inspirativní, když si člověk jednou za čas 
vyzkouší, když není „domácí“, ale host – a sami budete určitě překvapeni, čeho všeho 
si všímáte a co vás jako hosty osloví. Zdaleka to nebude jenom poselství, které se 
hlásá z kazatelny… Žel, co jsme v Praze, povedlo se mi to prakticky jenom dvakrát. 
Při té poslední návštěvě mě rozesmál citát, který byl vyvěšený v šatně: „POZOR, 
TATO CÍRKEV JE OTEVŘENA HŘÍŠNÍKŮM A VÁŠ KABÁT NENÍ TREZOR“. 
 

Když jsem tento sbor opouštěl a byl znovu konfrontován s touto cedulkou při 
vyzvedávání své bundy, přemýšlel jsem nad tím citátem ještě dlouho poté. Někdy 
zapomínáme na to, že sobotní setkání je setkáním hříšníků, kde každému z nás 
někde „teče do lodi“. A málokde najdeme tak nebezpečné a infekční prostředí na 
diagnózu „POKRYTECTVÍ“ jako právě v církvi. V církvi, která není setkáním 
dokonalých, ale nemocných, kteří se mohou sdílet, kteří se mohou navzájem 
podpírat, kteří právě v církvi mohou (pokud je zdravá) zakusit přijetí bez podmínky. 

A tak se učíme stále znovu 
přijímat se navzájem a toužíme 
po přijetí druhých… A právě 
tam, kde se to takto žije, tam 
bude určitě přítomen i Ježíš, 
který byl „přítelem hříšníků“, 
jako jsem já a ty. Možná 
bychom mohli na vstupní 
sborové dveře vyvěsit cedulku: 
„HŘÍŠNÍCI VÍTÁNI!“ Docela 
bych rád viděl vaše reakce, co 
by s vámi taková cedulka 
udělala… Kdo z kolemjdoucích 
by možná vešel dovnitř… Kolik 
z nás by se snažilo tuto cedulku 
sundat… 

 

  Váš kazatel 
Vašek Vondrášek 

SOBOTNÍ ŠKOLA – příští týden 
 

Lekce 11: Svody na konci času 
Texty: Mt 7,21–27; J 11,40–44; 1Pt 3,18; 1S 28,3–25; Ef 6,10–18 
Téma 4.čtvrtletí 2022: VĚČNÝ ŽIVOT Umírání, smrt a naděje na vzkříšení 
 

Při studiu této lekce se zaměříme nejen na pět konkrétních „svodů“ z oblasti 
duchovna a nadpřirozených jevů, ale zejména na biblický pohled, který nám pomůže 
správně je zhodnotit a zaujmout k nim správný postoj. 
 



• Mt 7,21–27: Mysticismus (neděle) 
• J 11,40–44: Zážitky na prahu smrti (pondělí) 
• Žd 9,25–28: Reinkarnace (úterý) 
• 1S 28,6–8: Vyvolávání duchů a uctívání předků (středa) 
• 2K 11,14.15; Ef 6,10–18: Zjevení (čtvrtek) 

 

PDF lekce: 
https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/11.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 ve 
spodní místnosti mládeže. Tématem 
diskusí je kniha Soudců. Pozvánky na 
každou sobotu najdete na instagramovém 
profilu @m_tridaa.  
 

Na profilu jsou sdíleny i další informace 
spojené s biblickým studiem mládeže. 
Předpokládáme, že mladí zpravodaj příliš 
nečtou, a proto tuto informaci sdílejte ve 

svých rodinách ☺.  
 

https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/11.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


 
Bližší informace u Petra Brousila (petr.brousil@centrum.cz)  

 

Společné AGAPÉ v sobotu 17. 12. 2022 
 

Milé sestry, milí bratři Smíchovského sboru, 
rádi bychom Vás přizvali k přípravě agapé, které se uskuteční po slavnostní 
bohoslužbě Památky Večeře Páně v sobotu 17. 12. 2022 v našem sboru. Pokud 
budete mít chuť a možnost se agapé aktivně zúčastnit, přivítáme Vaše příspěvky v 
podobě slaných a sladkých dobrot, případně jídel, speciálně upravených pro některé 
diety (např. bezlepkovou, bezlaktózovou a jiné). Prosíme všechny ochotné 
přispěvatele, aby si označili svým jménem nádoby, ve kterých jídla přinesou, a také 
aby zajistili finální úpravu všech pokrmů. Předem děkujeme za Vaši pomoc! Těšíme 
se na společné chvíle. 

Za tým organizátorů srdečně zve 
Jitka Michalcová 

 

Ohlédnutí za podzimními akcemi Archy pomoci a výhled na dění 
do konce roku 
Letošní podzim byl co do akcí pro seniory v Arše 
pomoci velmi pestrý a barvitý.  
 

Po společném zářijovém výletu seniorů do Plzně s prohlídkou místního sboru KVK 
centrum a také samotného města Plzeň, se senioři mohli zúčastnit komentovaných 
procházek po Praze. Na první zavítali na Vyšehrad a na druhé senioři poznali 
zajímavá místa Vršovic, po kterých nás provázela bývala starostka Prahy 10, paní 
Renata Chmelová. 
 

V říjnu se ti, kteří pečují o seniory a další blízké doma, setkali v rámci semináře „Jak 
pečovat o své blízké v domácím prostředí“. Zde byla hostem vynikající lek-torka 
paní Alena Mocková, která svým přístupem, sdě-lenými informacemi i zku-šenostmi 
velmi obohatila všechny účastníky semináře.  
 

Na téma osobní, majetkové i internetové bezpečnosti se v tomto týdnu 
uskutečnil seminář, kde předali mnoho cenných rad a informací hned tři odborníci 

file:///F:/USERS/PINGUIN/Desktop/složky/ruzne/zpravodaj/2022/petr.brousil@centrum.cz


– soudní znalec, pan Vladimír 
Maršík a také dva příslušníci 
Městské policie, paní Lenka 
Hoffmanová a Ondřej Hnátek. Ti 
seznámili s užitečnou i dostupnou 
technikou na zajištění osobní 
bezpečnosti, zabezpečení svého 
majetku i s aktuálními trendy, na 
které by si senioři měli dát pozor.  
 

Do konce roku jsou pro seniory 
připraveny ještě dvě akce. První se 
uskuteční 6. 12. 2022 od 10.00 hod., a to seminář „Na co si dát pozor ve světě 
financí“. Senioři se dozví přínosné informace o životním i neživotním pojištění, 
běžných účtech i různých formách spoření, úvěrech i kreditních kartách a dalších 

finančních produktech, aby se v této 
oblasti lépe orientovali. Budou se moci 
zeptat také na vše, co je z tématu financí 
zajímá. Adresa: U Vršovického nádraží 
30/30, Praha 10, 1. patro. 
 

V polovině prosince se vydáme na 
společnou komentovanou pro-cházku 
centrem Prahy, z Náměstí Míru, přes 
Václavské náměstí až na Staroměstské 
náměstí. Procházka se uskuteční 14. 12. 

od 13.30 hod. Sraz U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10 (před budou). 
 

Pozvánky na akce najdete s předstihem ve zpravodaji, na nástěnce a také na 
webových stránkách: www.archapomoci.cz.  

 
Za Archu pomoci Jana Perdomo 

 
 

K ZAMYŠLENÍ 
 

Semena pokoje 
 

Chceš vidět zázrak? Zkus to. 
Vezmi semínko o velikosti pihy, dej ho několik centimetrů do zeminy, zajisti mu dostatek 
vláhy a světla. A připrav se. Zanedlouho se zemina začne hýbat, nevadí, že je 
mnohonásobně těžší, semínko ji vytlačí. 
Každé jaro na celém světě snílkové zasadí droboulinká semínka „naděje“ do zorané 
půdy. A každé jaro se jejich naděje vzepřou proti nemožnému, tlačí, rozvíjejí se a 
rozkvétají. 
Pokud vím, tak pisatel epištoly, Jakub, nebyl sedlákem, přesto věděl o síle semene, které 
je vloženo do půdy. 
Princip pokoje je stejný jako princip úrody. Nikdy nepodceňuj sílu semene. 
„Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.“ Jak 3,18 ČEP 
 

http://www.archapomoci.cz/


Dobrým příkladem toho je příběh o Heinzovi. Evropa roku 1934 byla zasažena morem 
Hitlerovy nenávisti proti Židům, a tak se nakazil celý kontinent. Některým se podařilo 
utéct, mnohé to stálo život. Ovšem jedenáctiletý Heinz si z toho vzal ponaučení, poznal 
sílu zasetých semen pokoje. 
Heinz byl Žid. Bavorskou vesnici Fürth, kde žil, zaplavily hordy Hitlerových stoupenců. 
Heinzův otec, učitelem ztratil práci. Na ulicích vzrůstalo napětí. 
Židovské rodiny se přimkly k tradicím, které je držely pohromadě – zachovávání soboty, 
slavení svátků Jom Kippur nebo Nového roku. Zaběhlé a staré způsoby dostaly nový 
význam. A když se ulice staly bitevním polem, taková jistota znamenala přežití. 
Hitlerova mládež se toulala po okolí a vyhledávala potyčky. Mladý Heinz se v tom všem 
naučil pohybovat s nejvyšší obezřetností. Když viděl, že se blíží skupina mladíků, přešel 
na druhý chodník. Někdy rvačce unikl, jindy ne. 
Jednoho dne v roce 1934, se schylovalo k nevyhnutelnému střetu, Heinz se ocitl tváří 
v tvář hitlerovskému rváči. Zdálo se, že potyčka je jasná, vyváznul však bez zranění. Ne 
kvůli tomu, co udělal, ale kvůli tomu, co řekl. Nebil se, pouze promluvil. Přesvědčil rváče, 
že boj by byl zbytečný. Svými slovy udržel protivníka v šachu. A tehdy si Heinz uvědomil, 
jakou moc mají slova. Poznal, že jazykem může udržet mír. 
Od té chvíle se začal učit velikému umění: používat slova, aby se předešlo konfliktu. To 
mělo pro mladého Žida v Hitlerem utlačované Evropě přímo životní význam. 
Ke svému štěstí Heinzova rodina uprchla z Bavorska a odjela do Ameriky. Později si 
uvědomil, jaký vliv měly tyto mladické zkušenosti na jeho další vývoj. 
Když Heinz dospěl, jeho jméno se stalo synonymem pro mírová jednání, při kterých ho 
lidé poznávali jako budovatele mostů. Rozhodně znal sílu dobře voleného slova pokoje. 
Je možné, že se to naučil právě na bavorských ulicích. 
Neznáš ho jako Heinze. Znáš ho pod jeho anglickým jménem Henry, které později přijal. 
Henry Kissinger. 
Nikdy nepodceňuj sílu malého semene. 

 

„Laskavá odpověď odvrací nenávist, 
kdežto tvrdé slovo vyvolává hněv a rozpor. 
Moudrý svým jazykem přináší poznání a dobro…“ 
Př 15,1.2 

(Pro Zpravodaj podle Maxe Lucada upravila Mája Drejnarová) 
 

K A Z A T E L N A 
 

OTEC 
Kázání Jiří Beneš – Vyškov, 19.11.2022 

Lk 15 
 
Téma ztracené ovce uvádí Ježíš varováním před pohrdáním maličkými, neboť to se 
donese přes jejich anděly hned k Otci (Mt 18,12-14). Totéž téma v Lk 15 uvádí 
evangelista upozorněním na to, že zbožní pohrdají Ježíšem kvůli tomu, s kým se 
stýká. Na to Ježíš reaguje obšírnou řečí, v níž na první pohled dominuje motiv 
někoho či něčeho ztraceného a nalezeného spolu s oslavou nalezení. Jenže klíčovou 
je zde postava, které někdo či něco ztraceného schází a ona to hledá. Nejprve je to 



pastýř, který hledá ztracené zvíře. Kvůli ovci se oddělí od stáda, vystaví stádo 
nebezpečí. Pastýř riskuje. 

Pak hledá žena neživý předmět a dělá to velmi důkladně. 

Do třetice se ztratí nepovedený syn – na rozdíl od ovce se ztratí úmyslně neboli on 
se chce ztratit, chce zmizet z otcova domu, aby si mohl užívat. Na rozdíl od 
ztraceného penízku tohoto syna nikdo nehledá. Ale to neznamená, že otci neschází. 
Aby se syn mohl ztratit a užívat si, rozbije, co se rozbít dá. Poníží otce tím, že si řekne 
o peníze (dědictví), na které má nárok až po smrti otce. Tím otce degraduje do pozice 
mrtvé postavy. Pro něj je otec důležitý jen kvůli penězům, které jsou cestou k jediné 
hodnotě, kterou tento mizera zastává: dobře si svůj život užít. Postava tohoto 
ubožáka začíná být zajímavou až u prasat. Tam se ukáže, čím skutečně byl a je – svým 
poživačným způsobem života byl prasatům velmi podobný. Ale tam přišel sám 
k sobě (Lk 15,17) a jeho životní cesta se obrátila. Na rozdíl od ztracené ovce i mince 
se sám vrací k otci, otec se mu stává znovu otcem, syn už si nechce užívat, stačí mu 
jen žít. A navíc ztratil ve svých očích svou hodnotu – ví, že už nemá právo považovat 
se za syna. Syn ztratil sám sebe, aby mohl být otcem přijat. A je otcem přijat zcela 
bez podmínek 

Čtvrtou ztracenou postavou v příběhu je otec. Ten se ztratil, zmizel ze zorného pole 
svého syna – jeho bezohledný syn jej přestal potřebovat. Aby tento syn mohl svého 
otce znovu nalézt, musel projít proměnou své mysli – musel se naučit o sobě 
uvažovat jinak. Musel změnit své názory i hodnoty. I otce tedy bylo potřeba hledat. 
A hledá jej i starší syn. 

Poslední postavou, která se ztratila, je starší syn. Jeho ztráta je nejhlubší a 
nejbolestivější. On se ztratil svému bratru i otci. Jej nikdo nehledá a nikdo jej ani 
nepotřebuje. Starší syn nikoho nezajímá – ani nás, posluchače příběhu. On na to, že 
se ztratil, musí upozornit sám. On si musí sám říct svému otci o to, aby jej hledal. To 
je kruté a ponižující vzhledem k tomu, jakým způsobem života žije. Starší syn 
hospodaří. Pomáhá otci. Díky němu bude mít statek živobytí, i když otec umře. Díky 
jeho dřině se má jeho prostopášný bratr kam vrátit. Díky němu získá práci, obživu, 
střechu nad hlavou a rodinu.  

Otec uspořádá uvítací hostinu člověku, který ho ponížil a který znehodnotil jeho 
celoživotní dřinu. Připraví oslavu člověku, který nemá žádnou hodnotu a nic 
nevyčítá tomu, který odkopl svou rodinu a prohýřil těžce vydělané peníze, místo 
toho, aby jej za to potrestal. A při tom nepočítá se svým starším synem – jej na 
hostinu ani nepozve.  

Mladšímu synovi běží vstříc (Lk 15,20), staršímu synovi vstříc ani nevyjde. Mladšího 
lituje, políbí a obejme (Lk 15,20), staršího se ani nedotkne. Mladšího obleče, ozdobí 
a pohostí, staršího nechá v tom, v čem byl a tam, kde byl. Mladšímu nadržuje, 
staršímu křivdí. Ale to, co vyvolá reakci staršího syna, nejsou tyto ústrky, nýbrž 
tanec kolem vykrmeného telete připraveného pro pohoštění rozmařilého 
svévolníka. To vyvolává nejistotu a otázky i v posluchačích. Oč vlastně otci jde? Co je 
ve hře? Co znamená okázalé chování vůči mladšímu synovi a neméně okázalé 
přehlížení staršího? Je to výraz nespravedlnosti? Je to nadržování, protekce? 
Provokace staršího syna? Je otec nespravedlivý, anebo je spravedlnost všechno, co 



otec dělá? Kvůli které z těch tří postav je vlastně podobenství vyprávěno? O koho 
tady jde? Je správné staršího syna přehlížet? 

Celý příběh kulminuje krátkou informací o starším synovi. To je vrchol Ježíšovy řeči. 
Všechno to Ježíšovo vyprávění směřuje ke staršímu synovi a u něj vyústí. Myslím si, 
že k němu nás chce podobenství dovést, kvůli němu je podobenství vyprávěno. 
Starší syn je v centru pozornosti. To je spolu s otcem nejdůležitější postava příběhu. 
A pro čtenáře je to model, vzor, příklad kvalitního života člověka, který si nikdy 
nechtěl užít: „sloužím ti a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz“. Je otci oddaný a žije 
s ním v naprostém souladu. Takto má člověk žít před Pánem Bohem. 

Starší syn je postava tichého, odstrčeného člověka, který se nikoli vlastní vinou musí 
vyrovnat s velmi bolestivým ponížením, kterého se mu dostalo od nejbližší postavy, 
jakou ve svém životě má. Musí se vyrovnat s jednáním svého otce, jemuž vůbec 
nerozumí a které ho ohrožuje. Musí se vyrovnat s křivdou, které se mu dostává – 
otec jej nikdy neocenil, nikdy mu nepoděkoval. Musí se vyrovnat s nespravedlností: 
smilník, který si užíval s prostitutkami peníze vzniklé prací staršího syna, je přivítán 
se vší pompou doma. Brácha totiž za otcovy peníze souložil s děvkama, zatímco 
starší syn dřel na poli. To je realita, kterou starší syn jenom popíše. Ale strávit to 
nemůže. Musí se vyrovnat s tím, že se v tomto světě, kde je vše postavené na hlavu, 
ztratil stejně jako ovce a peníz, ale na rozdíl od obou, staršího syna nikdo nepostrádá 
a nikdo jej nehledá. On se musí najít sám – sám se musí přihlásit o svá práva.  

Naštěstí otec na tuto bolest, kterou synovi způsobil, reaguje. Jeho slova ukazují 
synovi, že realita je něco jiného, než co vidí a o čem mluví. Realita je tato: takto to 
musí být. Tím sis musel projít. Nechal jsem tě tím projít, protože vím, že to zvládneš. 
Ty jsi totiž jinde, než si myslíš: ty mi jsi nejblíž. S tebou mohu vždycky počítat. Stejná 
slova používá pro popis své pozice vzhledem k otci i Ježíš: „jsi stále se mnou“ (J 14,10-
11; 16,32) a „vše, co mám, je tvé“ (J 16,15; 17,10). Starší syn v příběhu je tedy Ježíš, 
za předpokladu, že Otcem je Bůh. 

Ale z toho, čím syn je a kde vůči otce je, něco vyplývá (Lk 15,32). Otec staršího syna, 
nejbližšího člověka, kterého zde má, sdílí to, co vidí jen on sám. Zasvěcuje tak 
staršího syna do určitého tajemství. Učí jej nebrat sám sebe příliš vážně a rozumět 
svému bratrovi zevnitř. Učí jej uvědomovat si smrt, rozpoznávat ji, počítat s ní. Učí 
jej, že s člověkem, který má osobní zkušenost se smrtí, je třeba zacházet zvláštním 
způsobem: člověku, který prošel smrtí je třeba nabídnout pomocnou ruku neboli 
pomoci mu zařadit se do lidské komunity. Učí jej odhlédnout od sebe a svých potřeb, 
aby zde uměl být pro druhé. A učí jej to proto, že starší syn je toho svým vnitřním 
vybavením schopen – proto, že to je velmi kvalitní člověk. Starší syn má velký 
potenciál, a proto s ním otec sdílí to, co se týká smrti. Nyní syn ví to, co otec. Nyní 
jsou otec a syn zajedno. My nemusíme vědět, jak to skončilo, protože otec svému 
synovi absolutně věří a syn je přece otci absolutně oddán. Jeden spoléhá na druhého.  

Amen.  
Poznámky: 
Příliš jsme si zvykli na to, číst toto podobenství prismatem mladšího syna jako svědectví 
o napraveném bouřlivákovi, který ospravedlňuje naši touhu žít si podle své vůle. S ním 
se rádi identifikujeme a rádi z něj odvozujeme naději, že nám stejně bude všechno 
odpuštěno, když si uvědomíme svou chybu a vrátíme se k Bohu. Ale těch možností, jak 



podobenství číst je více. Ježíš nám v něm např. ukazuje dva způsoby hospodaření: 
rozprodání majetku, jeho užívání si a následné zchudnutí versus jeho udržování za 
cenu obrovské dřiny. V této perspektivě není mladší syn dobrý identifikační model. 
Naopak. Je to přímo odstrašující případ. 
 

Když se na toto podobenství podíváme přes otce, tak dojdeme také k určitému 
rozčarování. Obraz milého táty, který se trápí odchodem mladšího syna, vyhlíží jej a 
pak jej bezpodmínečně přijme a odpustí mu, je jednostranný, protože otec má syny dva. 
Pro mladšího syna je zdrojem jediné naděje a v této roli jej nezklame. Ale stejně tak je 
i pro staršího syna vzorem a v této roli na první pohled zklame.  
 
 

SPOLEČNÉ CHVÁLY 
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