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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Nadiya Hrabovcová 

Téma úkolu: „Desátky“ 
 •         Společná píseň č. 274 „Haleluja, jitro krásné" 
 •         Modlitba 

•         Studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 

•         Sbírka pro potřeby misie 

•         Společná píseň č. 175 „Jakou jistotu, jakou radost mám" 
•         Modlitba 

  

10,3o – 10,45 hodin 

Přestávka 
 

10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Milan Müller 
•         Přivítání, sborová oznámení  

•  Rozloučení s rodinou Prokopčákových – Soňa Sílová 
•         Společné chvály 

 „Před trůnem“; „Úžasný Bůh“ 
•         Modlitba  

•         Sbírka pro potřeby sboru  

•  Příběh pro děti – Soňa Sílová 
 

•  Sborová píseň - „Pojďte blízcí, vzdálení“ - Smíchovský pěvecký sbor 
• Čtení textu Bible – Filipským 1,27-2,4. SNC – Jana Bezděkovská 
•         Tichá modlitba  

•         Kázání – Václav Vondrášek 

Téma: „Udělejme společně želvu“ 

• Chvíle ke ztišení – hudební přednes – Vladěna Nohejlová, Jana Bezděkovská 
•        Společná píseň č. 268 „Jak je vzácné, jak je milé" 
•        Modlitba – Václav Vondrášek 

•        Společná píseň č. 280 „Králi věčný žehnej nám“ 
 

• Sborová shromáždění 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

        21. leden 2023 



Oznámení 
 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

-Dnes, 21. 1., se uskuteční „Sborová sobota“, slovem bude sloužit  
bratr Václav Vondrášek,  

součástí sborová sobota bude sborové shromáždění. 
 

-Tuto sobotu, 21. 1., odpoledne od 1430 hod se uskuteční  
„Odpolední bohoslužba“ se Soňou Sílovou 

 

-Příští sobotu, 28. 1., bude kázáním z Písma sloužit Jiří Beneš. 
 

-Tuto neděli, 22. 1., jste zváni na první výlet T.O.M. v roce 2023  

„Pražské mosty & lávky 5 - Ze Staromáku na Smíchov“ 
 

-Příští sobotu, 28. 1., se uskuteční setkání Klubu zdraví od 1400 hod.  

na téma „Sdílení a zkušenosti“ se Soňou S. 
 

-V sobotu, 25. 2., je připraveno setkání Služby žen na téma  
„Vzpomínky ve fotografiích“. Začátek cca 1400 hod.  

(více informací příště ve Zpravodaji nebo u vedoucí SŽ Jitky Michalcové) 
 

- Bowling KD turnaj termín je stanoven na neděli 26. 2. od 1400 hod 
(více informací dále ve Zpravodaji nebo u vedoucích KD) 

 

-Páteční Smíchovské foyer, s ohledem na aktivity sboru, každý 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 lednu 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 22. – 28.1.2023 oslaví narozeniny: 
 

Brabec Karel (22.1.); Vondrášková Radka (22.1.); Janušková Martina (23.1.); 
Oplatková Martina (24.1.); Prokopčáková Jana (24.1.); Kafka Pavel (25.1.); 

Oczková Johana (25.1.); Gibiec Martin (25.1.); Brišš Pavol (27.1.) 
 

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… 
 

 

NARODILA SE SÁRA BARTOŠOVÁ 
 

Dovolte, abychom vás informovali, že 
Ve středu 18. ledna 2023 v 00:30 hodin 

se narodila Martině a Filipovi dcera Sára. 
 

Babička a děda 
 

Zuzana a Zdeněk Bartošovi 
 
 

Zpráva z jednání výboru sboru 11.1.2023 
 

Jednání výboru sboru bylo zahájeno zamyšlením z Božího slova z Mat 28, 18-20, 
kterým posloužila sestra Soňa Sílová a modlitbou. 
 

• Proběhl rozhovor s Janou Pavlíkovou, která požádala o křest. Jana 

představila svoji cestu k tomuto rozhodnutí. Ke křtu ji připravovala ses. Soňa 

Sílová. Výbor sboru vyjádřil souhlas se křtem Jany Pavlíkové na základě 

jejího vyznání víry. Křest se uskuteční 3.2. 2023 v Trutnově. 

• V sobotu 21.1.2023 se uskuteční sborová sobota spolu s sborovým 

shromážděním. Na programu bude zahájení sborových voleb, informace 

k návštěvě předsedy GK T. Wilsona, zhodnocení změn bohoslužby (chvály, 

koutek pro děti v podloubí za varhanami). 

• V sobotu 11.2. se uskuteční členské shromáždění pro zahájení voleb, 

proběhne volba navrhovacího výboru, následně pak na členském 

shromáždění 4.3. proběhne volba jmenovacího výboru.  

• Památka večeře Páně se v roce 2023 bude konat ve dnech 11.3., 8.4., 17.6., 

23.6. a 16.12. 

• Bratr Libotovský představil plán misijních přednášek, organizovaných GK 

během května 2023 v Praze a na dalších místech v ČR. Hlavním řečníkem 

bude předseda GK, bratr Ted Wilson. Vzhledem k očekávanému zájmu o 

osobní setkání členů z mimopražských sborů s bratrem Wilsonem bylo 

rozhodnuto, že se na závěr série přednášek, v sobotu 27.5.2023, uskuteční 

společné shromáždění. Při té příležitosti nám bratr Libotovský předložil 

žádost Unie CASD, zda by se tato bohoslužba mohla konat v naší modlitebně. 

Výbor s konáním společné bohoslužby v naší modlitebně souhlasí. Vzhledem 

k předpokládanému počtu účastníků však doporučuje uskutečnit 

shromáždění v některém z komerčních konferenčních sálů s adekvátní 

velikostí a zázemím. 

• Příspěvky do Výroční zprávy za rok 2023 a plán akcí na rok 2023 je třeba 

odevzdat bratru J. Bartošovi do 28.2.2023. 

Příští jednání výboru sboru se uskuteční 8.2.2023. 
Zapsala Anna Boušková 



KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 132. kapitola 
 

STŘEZ A CHRAŇ SVÉ SRDCE 
 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 
 

pro naše smíchovské společenství na Malvazinkách jsme dostali do vínku pro tento 
rok tento biblický vzkaz z knihy Přísloví 4,23: „Především střez a chraň své srdce, 
vždyť z něho vychází život.”  
 

Vezmu to projednou pěkně doslova. Co škodí lidskému srdci? Především 1. nezdravá 
strava, 2. obezita, 3. fyzická neaktivita, 4. užívání alkoholu, kouření, 5. hypertenze 
(vysoký krevní tlak) a jejich kombinace. Srdce pumpuje krev do těla a oživuje a 
vyživuje ho. Bible přímo říká, že v krvi je život (Lv 17,11). Když je srdce oslabené, je 
slabší, omezený i život. Jde tedy o dobrou životosprávu, to zcela určitě, ale tady lze 
krásně navázat a rozšířit zdravou životosprávu i do ne vždy reflektovaných oblastí: 
 

1. Syťme se dobrým, dobrem, vždyť ne nadarmo Ježíš říká: „Ne samým chlebem 
živ bude člověk, ale každým slovem Božím” (Lk 4,4). Boží slovo je o přijetí, 
odpuštění, péči, prostě o lásce. Ale i jinde sledujme dobré zprávy, syťme se 
nadšením z toho, že lidé umí pomáhat, radovat se a vytvářet krásné věci. 

2. Nedopusťme, aby nám obrostlo srdce tukem. To pak neslyšíme, co máme 
slyšet, zavíráme oči před tím, na co máme hledět, jsme nechápaví a 
neschopní se obrátit a nechat se uzdravit (Mt 13,15). 

3. Střídejme rozumně odpočinek a práci, dejme si občas do těla, napněme síly 
ve službě, k pomoci, trochu se překonejme, i když se nechce. Ale pak 
nezapomeňme taky zastavit a dočerpat. 

4. Neotravujme sebe ani druhé. 
5. Nemučme své srdce strachem, obavami, vypětím, ale naopak ho svěřme do 

Boží laskavé péče s tím, že se svým Bohem „proběhnu i nepřátelskou vřavou” 
(Ž 18,30). 

 

Pojďme se tedy tento rok 
dobře starat o své srdce – 
jak fyzicky, tak duchovně. 
Bude to na nás znát a bude 
to znát i na naší sborové 
rodině a bude to k radosti 
naší i všech kolem nás. 
 

Požehnanou sobotu, pože-
hnaný týden i celý rok s 
dobrou péčí o naše srdce 
přeje a srdečně zdraví 
 
 

Soňa Sílová, vaše kazatelka 
 
 



SOBOTNÍ ŠKOLA – příští týden 
 

Téma 1.čtvrtletí 2023: NAD MÁLEM JSI BYL VĚRNÝ…. 
 

Lekce 4: Dary a dávání 
Texty: 2K 9:6.7; Dt 16:17; Ž 116:12–18; 1Pa 16:29; Mk 
12:41–44; Mk 14:3–9 
 

Čtvrtá lekce zaměří naši pozornost na křesťanskou štědrost, 
která není projevem věrnosti (jako např. desátek), ale vděčnosti 
a lásky k Bohu i bližním... 
 

• Mt 6:31–34 - Motivace k dávání: vděčnost za Boží lásku a péči (neděle) 
• Dt 16:17 - Velikost daru: každý podle svých možností (pondělí) 
• Ž 96:8.9; 116:16–19 - Dary vděčnosti: součást bohoslužby (úterý) 
• Mk 12:41–44 - Ježíšovo ocenění našich darů (středa) 
• Mk 14:3–9 - Výjimečné dary pro výjimečné účely (čtvrtek) 

PDF lekce:  
https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/04.pdf  

Audio lekce:  
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured Bible 
pro dnešek s teologem Danielem Gomolou – 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 

Pozvánka na  
SETKÁNÍ ŽEN A DÍVEK SMÍCHOVSKÉHO SBORU V SOBOTU 25. 2. 2023 
 

Milé sestry, 
srdečně Vás zvu na setkání žen a dívek Smíchovského sboru v sobotu 25. února od 14 
hodin 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 
 

BOWLING – KD turnaj 2023 
 

Milé sestry, milí bratři, přátelé sboru, 
jako oddělení KD jsme se rozhodli zorganizovat akci „sborový bowling“ kde strávíme 
společný čas i mimo sbor při hře, povídání a jídle. Je nás přihlášených více než 40 lidí plus 
děti, které budu také hrát ve své kategorii. Datum bowlingu je stanovené na 26.2. neděli 
od 14.00 do 16.00 hodin v BEST BOWLING ZLIČÍN. Máme objednaných 7 drah plus jednu 
pro děti. Nejmenší děti si budou moci hrát v dětském koutku. Máme čas do 11.2 

https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/04.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured
https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek


abychom upřesnili počet účastníků, zda nebude potřeba objednat více drah. Máme 
radost, že se přihlásili lidé různých věkových kategorií.  

Váš tým KD1, KD2 a KD3  
 

Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion Praha 
 

Nový rok otevíráme v časopise Advent tématem NADĚJE 
NA DRUHÝ PŘÍCHOD, zejména ve studii Hanse LaRondella s 
názvem Druhý příchod – naděje pro všechny; dále pak v 
biblickém zamyšlení Daniela Márföldiho nadepsaném 
otázkou: „Na akom základe staviaš? V čom kotví tvoja 
nádej?“ Kromě řady aktualit z jednání výborů sdružení i ČS 
unie, z dění v Adře (české i slovenské) chceme upozornit na 
zamyšlení Tomáše Dymáčka na téma vztahů ve sborovém 
společenství, povzbuzení MUDr. Jany Krynské na téma 
radosti a síly pro život. Určitě by bylo škoda přehlédnout 
rozhovor s Tomášem Harastejem, který působí jako 
vojenský kaplan. Vzpomínka na zesnulého kazatele 
Miloslava Bláhu připomíná jeho věrnost Bohu v dobrém i zlém.  
 

Herbert Kiesler: Křesťanské obřady křest, umývání 
nohou a Večeře Páně Jako další ochutnávku z 
připravované rozsáhlé Příručky teologie adventistů 
sedmého dne jsme připravili téma obřadů, které v naší 
církvi praktikujeme. U každého z nich jsou vždy uvedeny 
výchozí biblické důvody, dále se autor zabývá praxí při 
jejich realizaci a uvádí také i historický přehled v 
křesťanském společenství. V samostatné kapitole pak 
uvádí komentáře Ellen G. Whiteové k tématu. Tato 
ochutnávka je zřejmě již tou poslední a redakce pracuje na 
vydání kompletního díla, které vyjde nejspíše ve třech 
obsáhlých svazcích.  

 

Od 13. do 19. února proběhne tradiční Národní týden 
manželství (Týden křesťanského domova) a pro tuto 
příležitost připravil kolektiv autorů pod vedením Radomíra 
Jonczyho – vedoucího Oddělení péče o rodinu – soubor 
zamyšlení s názvem Manželské kontrasty. Texty nejsou 
rozsáhlé, zato však zajímavé nejen svým obsahem, ale i 
formou. Věříme, že budou inspirací pro příležitost 
prohlubování dobrých vztahů v rodinném společenství, 
zejména mezi manželi. Kromě tištěné verze je sborník k 
dispozici (kromě jiných míst) také na stránkách 
nakladatelství:  
www.adventorion.cz/ke-stazeni/modlitebni-prednasky-2023 

 
 
 



SPOLEČNÉ CHVÁLY 

 



 

Před trůnem 

 
1. Otče náš Stvořiteli, 

s pokorou k tobě přicházím 
Poznat ses dal těm, co chtěli, 
oporou jsi v nesnázích 

Ref: Vzý - vám, tebe vzý - vám, vzý – vám 

2. Stojím teď, před trůnem tvým. 
jasná zář mě zakrývá. 
V bázni a úctě pokleknout smím, 
chybí mi slova, a tak zazpívám 

Ref: Vzý - vám, tebe vzý - vám, vzý – vám 

3. Andělských křídel víření, 
posvátným tichem proniká 
S tebou jsme, Pane smíření, 
Oběť tvá je tak veliká 

Ref: Vzý - vám, tebe vzý - vám, vzý – vám 
 

 

K A Z A T E L N A 
 

DE IMITATIONE CHRISTI 
Kázání ze soboty 14.1.2023 – br. Martin Pavlík 

Lk 9,57–62 
 

Milé sestry a bratři v Kristu, 
řada z vás určitě slyšela o knize Následování Krista, kterou počátkem 15. století 
napsal Tomáš Kempenský. Vyšla ve stovkách překladů a vydání, a zdá se, že je 
nejčtenější a nejrozšířenější křesťanskou knihou hned po Bibli. Pokud jste ji nečetli, 
tak vám ji vřele doporučuji, a pokud jste ji četli, tak víte, že je její obsah velmi 
rozmanitý, ale svůj název – De Imitatione Christi – získala podle svých prvních slov. 
„Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, praví Pán. Těmito slovy nás Kristus vybízí k 
následování života a mravů, chceme-li být opravdu osvíceni a zproštěni slepoty srdce. 
Buď tedy naším nejvyšším úsilím rozjímat o životě Ježíše Krista.“ Těmito slovy kniha 
začíná a její ohromná popularita svědčí o tom, jak je její téma důležité. 

Následování je i hlavním posláním naší církve. Povolávat všechny lidi, aby se stali 
učedníky Ježíše Krista – tedy vést k následování Ježíše Krista, tak zní první věta toho, 
co naše církev kdysi zformulovala jako své poslání („mission statement“). Je to naše 
priorita, a tak jsem se rozhodl věnovat tomuto tématu své první kázání v novém 
roce. Rád bych ho totiž věnoval něčemu, co je podstatné, i když někdy možná 



přehlížené či zanedbané. Věřit totiž znamená jít cestou následování. Tohle téma si 
zaslouží mnohem více naší pozornosti – ale co znamená jít cestou následování? 

Pro naše uvažování jsem vybral dva texty z Lukášova evangelia, která zazněla 
v dnešních biblických čteních. Než se k nim vrátíme, můžeme si připomenout, že 
právě výzva k následování byla pro některé často tím prvním, co od Ježíše slyšeli. 
Vzpomeňte například na Leviho z Markova evangelia: „A když šel dál, viděl Leviho, 
syna Alfeova, sedícího v celnici, a řekl mu: Následuj mě!“ Následuj mě! A vybavíte si 
jeho reakci? „On vstal a následoval ho!“ Zazněla výzva a bezprostřední reakcí je 
Leviho poslušný čin. Tento neznámý celník prostě vstal a následoval ho – takhle 
jednoduše to vyznívá. Ale zároveň nám to zní trochu zvláštně. Vlastně nám to 
připadá až nereálné, a tak si možná říkáme, že se už třeba znali, nebo se minimálně  
někde předtím potkali a celník měl čas si to promyslet a připravit se. Jenže o tom 
text úplně mlčí. Nevíme to a nevěnuje se tomu žádná pozornost – hlavní je jen 
Ježíšova výzva a čin, odpověď beze slov. A tak vidíme, že k víře neexistuje jiná cesta 
než zaslechnutí, respektive uposlechnutí Ježíšovy výzvy. 

V našem druhém biblickém čtení jsme slyšeli také slova o následování, ale v jedné 
věci naprosto odlišná. A nejspíš také mnohem bližší našemu chápání – jsou pro nás 
mnohem srozumitelnější. Vidíme zde totiž tři lidi, z nichž každý reagoval jinak než 
Levi z Markova evangelia. A tak si postupně všimněme těchto tří lidí, těchto tří 
situací a tří reakcí v našem dnešním evangeliu. 

O prvním muži čteme v 57. verši. 

„Když se ubírali cestou, kdosi mu řekl: Budu tě následovat, kamkoli půjdeš.“ V  
čem je to jiné? První učedník sám nabízí Ježíši následování, není volán. Vzpomínáte? 
Před chvílí jsme slyšeli: Následuj mě. Ale nyní je zde člověk, který přichází s vlastní 
iniciativou a říká: Budu tě následovat. První muž vyjadřuje svou připravenost 
následovat Ježíše. Na jeho vyjádření není nic špatného: je připraven jít kamkoli, kam 
ho Ježíš povede. Ale Ježíšova odpověď ukazuje tomuto horlivému muži, že neví, co 
tím říká. Že neví, co tím slibuje. Že nepočítá s tím, co to znamená. Ale on to ani vědět 
nemůže. Dietrich Bonhoeffer připomíná, že zde Ježíš odpovídá jako ten, jehož cesta 
vede na kříž, jehož celý život je v apoštolském vyznání víry označen jediným slovem 
– víte jakým? „Trpěl.“ Tímto slovem je v apoštolském vyznání víry označen celý 
Ježíšův život. Ježíš jako by ve své odpovědi tomuto muži říkal, že se k následování 
nikdo nemůže rozhodnout z vlastní vůle. Nikdo se nemůže sám povolat. Mezi 
dobrovolnou nabídkou následování a skutečným následováním je rozdíl. 

„Jinému řekl: Následuj mě! On odpověděl: dovol mi Pane, abych šel napřed 
pochovat svého otce. Řekl mu: Nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi 
a všude zvěstuj Boží království.“ Druhý muž byl Ježíšem skutečně povolán: 
Následuj mě. Tím se od prvního liší. Ve své odpovědi ale požádal o dovolení nejprve 
pohřbít svého otce. Někteří se domnívají, že kdyby byl otec doma skutečně mrtvý, 
tento muž by s Ježíšem pravděpodobně vůbec nebyl, protože by se zabýval 
povinnostmi spojenými s pohřbem. Podle tohoto názoru by jeho žádost zněla, aby 
mohl zůstat doma, dokud jeho otec nezemře. Pokud bychom to vykládali takhle, je 
jasné, že tento neurčitý odklad nejde dohromady se záležitostmi Božího království. 
Záležitosti Božího království nelze odkládat. 



Jeho odpověď má ale ještě větší naléhavost, pokud byl otec už skutečně mrtev. Židé 
považovali za nejdůležitější řádný pohřeb; nechat otce nepohřbeného by bylo pro 
Žida něco pohoršujícího. Povinnost pohřbít měla přednost před studiem Zákona, 
chrámovou službou, zabitím velikonoční oběti, dodržováním obřízky a čtením 
Megily (Megila 3b). Požadavky království jsou však ještě naléhavější. Ježíš nemohl 
čekat, až muž projde vším, co pohřeb znamenal. Říká tedy: „Nech mrtvé, ať 
pochovávají své mrtvé.“ Tento druhý muž nehledá výmluvy – je vázán Zákonem a ví, 
co musí udělat. Nejprve chce splnit požadavek zákona a potom následovat. Povolání 
k následování však podle Ježíše nezná odklad. Byť by tomu bránila největší a 
nejsvatější hodnota, třeba i zákon sám. 

„Jiný mu řekl: Budu tě následovat, Pane. Ale napřed mi dovol, abych se 
rozloučil se svou rodinou. Ježíš mu řekl: Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se 
zpět, není způsobilý pro království Boží.“ Třetí muž (stejně jako první) sám nabízí 
Ježíši následování. Přidal však podmínku, že se nejprve rozloučí s těmi, kdo jsou 
doma – jako to například udělal Elíša, když ho povolal Eliáš. „Elíša opustil dobytek, 
rozběhl se za Eliášem a řekl: Dovol, ať políbím otce a matku. Pak půjdu za tebou. On 
mu řekl: Jdi a vrať se.“ (1. Král 19,20) To se vůbec nezdá nerozumné. Následovat 
Ježíše však znamená víc než následovat Eliáše a v tomto případě se za žádostí zřejmě 
skrývala určitá neochota učinit rozhodující krok. Ježíš poukazuje na to, že v 
království není místo pro ty, kdo se ohlížejí zpět, když jsou povoláni jít vpřed. 

1. K následování se nikdo nemůže rozhodnout z vlastní vůle. Nikdo se 
nemůže povolat sám. 

2. Následování nemůže člověk odložit na později. 
3. Následování nemůže podléhat vlastním podmínkám, protože by 

přestalo být následováním a stalo se vlastním programem a plánem. 

Řekl bych, že každý z těchto bodů ukazuje, že následovat Krista znamená vykročit 
na náročnou a tvrdou cestu. Za Ježíšem šly velké zástupy a kdyby byl Ježíš jedním z 
populistů, které známe i z naší zkušenosti, tak by jim říkal to, co chtějí slyšet. Ale 
Ježíš takové způsoby odmítá. Říká jim velmi nepopulární věci, které určitě nechtějí 
slyšet. Ano, následování Krista je tvrdá a nepopulární cesta. Kdo chce jít za mnou, 
říká Ježíš, musí i své nejbližší, svou rodinu, a nakonec i sám sebe položit na druhé 
místo. I ve Starém zákoně čteme biblické texty, ve kterých Hospodin člověka 
povolává, aby ho následoval cele. Nejznámější je možná 5. Mojžíšova a text „Slyš 
Izraeli“ [Šma Jisrael], kde stále znovu a znovu slyšíme: Já jsem Hospodin, následuj 
mě cele. 

Následujte mě, napodobujte mne. Tak zní dnešní výzva evangelia. Viděli jsme, že 
následovat Krista znamená uposlechnout jeho výzvu a vykročit na náročnou cestu – 
ne z vlastní vůle, ale na pozvání, ne s odkladem, ale s důvěrou, a ne podle vlastních 
podmínek, ale s pokorou. Následovat Krista znamená podobat se mu v jeho službě, 
v lásce, v celém jeho životním poslání a také v utrpení. Jak je ale taková podobnost 
vůbec možná? Určitě ne z vlastních sil, ale jen díky přebývání Ducha svatého i v 
dnešních učednících. 

Amen 
 
 



 
 

SOBOTA 25. 2. 2023 
setkání žen a dívek Smíchovského sboru 

po skončení nácviku sborového zpěvu 

VZPOMÍNKY  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Program: 

duchovní zamyšlení, modlitební chvíle, posezení u čaje, 
sdílené vzpomínky ve fotografiích  

 
 

kontakt: Jitka Michalcová, email: hj@cmail.cz 
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TURISTICKÝ ODDÍL MALVAZINKY 

neděle 

22/01/ 
2023 



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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