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 ročník 23/číslo 1148 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Jan Bezděkovský 

Téma úkolu: „Dary a dávání“ 
 •         Společná píseň č. 128 „Mé nesl hříchy Ježíš" 
 •         Modlitba 

•         Studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 

•         Sbírka pro potřeby misie 

•         Společná píseň č. 49 „Ty lásko vzácná" 
•         Modlitba 

  

10,3o – 10,45 hodin 

Přestávka 
 

10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Robert Heczko 

•         Přivítání, sborová oznámení  

•         Společné chvály 

 „Tam k výšinám“; „Nikdy nekončící milost“ 
•         Modlitba  
•         Sbírka pro potřeby sboru  

•  Příběh pro děti – Vlastimil Kubový 
•  Přímluvné modlitby 

 

•  Sborová píseň - „Vyznání“ - Smíchovský pěvecký sbor 
• Čtení textu Bible – 5 Moj 6,12-17. – Kryštof Beneš 

•         Tichá modlitba  

•         Kázání – Jiří Beneš 

Téma: „Ježíšův program (Lk 4,1-13)“ 

• Chvíle ke ztišení – hudební přednes – Jan Kubík, Lenka Říhová, Lukáš Turoň 
 

•        Společná píseň č. 83 „Slyš země, slavnou zvěst"  
•        Modlitba – Jiří Beneš 
•        Společná píseň č. 284 „Kéž nás vede“ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

        28. leden 2023 



Oznámení 
 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

-Dnes, 28. 1., slovem bude sloužit bratr Jiří Beneš. 
 

-Příští sobotu, 4. 2., bude kázáním z Písma sloužit bratr Jozef Bajusz. 
 

-Dnes, v sobotu, 28. 1., se uskuteční setkání Klubu zdraví od 1400 hod.  
na téma „Sdílení a zkušenosti“ se Soňou S. 

 

-Za dva týdny, 11. 2., se uskuteční členské shromáždění,  
na programu bude volba přípravného výboru pro sborové volby. 

 

-V neděli, 19. 2., jste zváni na výlet T.O.M. „Pražskými lesoparky“ 
Velký háj a Michelský les. 

 

-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 29.1. – 4.2.2023 oslaví narozeniny: 
 

Kavková Monika (1.2.) 
 

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 – 133. kapitola 
 

O VOLBÁCH, O PREZIDENTOVI – A O MNĚ, A O NÁS… 
 

No, o čem jiném dnes psát Epištolu než o tom, čím žije celá naše země a co se každého 
z nás dotýká. Křesťané byli vždycky v pokušení uzavřít se do svého akvária a strkat 
alibisticky hlavu do písku před problémy tohoto světa – žel nikdy to pak neskončilo 
dobře – a z takové církve se nakonec stal vždycky bizarní skansen k smíchu, k pláči 
– a k ničemu… 

Co nás letošní prezidentské volby 
mohly naučit? Že mnoho lidí v dnešní 
společnosti touží po „pravdě a lásce“, 
po „naději a slušnosti“ – byť tato 
skupina většinou není moc slyšet… Že 
je velký rozdíl mezi labilitou a 
stabilitou, mezi arogancí a slušností, 
mezi krátkodobým úspěchem za 
každou cenu a všemi možnými 
prostředky – a dlouhodobou pravdivou 
cestou… Že lidé jsou dav, který se 
někdy nechá velmi lehce koupit 
populistickými hesly a zaslíbením 
„chleba a her“… Že když pořádně 
postrašíte jednotlivce nebo dav – je 
dobře manipulovatelný… Že takový strach voličů lze velmi dobře zneužít – a ještě se 
tvářit jako spasitel… Že jedna z mazaných metod zla na tomto světě je, když už 
druhého nemohu přesvědčit ke zlému, tak jej aspoň maximálně znechutím a 
demotivuji, a tím jej spolehlivě odstavím na vedlejší kolej myšlenkové impotentní 
negace. Že na pomluvu není řešením reagovat jinou pomluvou, ale čistým štítem a 
pevným rozhodnutím nehrát dle „pravidel zlého“, protože jsem svobodný člověk, 
který uvěřil v lásku a pravdu… Že největší prohrou by nebyla prohra mého „favorita“ 
ve volbách, ale kdybych vzdal udělat vše pro to, aby to na tomto světě bylo lepší, 
protože Bůh je Bohem naděje… Že není v žádném případě „křesťanské“ si pilátovsky 
umýt ruce a nejít k volbám, protože „spoluzodpovědnost“ za tento svět je jedním z 
křížů, které poneseme do druhého příchodu… Že nemusím s druhým souhlasit v jeho 
volební preferenci, ale můžeme se navzájem respektovat a učit se konstruktivní 
diskuzi, která nám otevře nové obzory… Že je to všechno výše uvedené moc těžké a 
bolestné, a proto moc potřebuji živý a funkční vztah s Bohem… 

Díky těmto volbám se mohu vlastně dozvědět něco více o sobě i o svém sboru… 
Rozhodujeme se pořád znovu a znovu, každý neseme svůj kříž odpovědnosti za sebe, 
svou rodinu, za sbor, církev, společnost… Za vše se dle 1 Tm 2,1n modlím abychom 
„mohli žít tichým životem v opravdové zbožnosti a vážnosti“. S nadějným 
očekáváním lepší budoucnosti – a když ne tady, tak jednou tam „doma u Pána“ –  

váš kazatel Vašek Vondrášek. 
 



SOBOTNÍ ŠKOLA – příští týden 
 

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

Lekce 5: Jak zvládnout dluhy 
Texty: Dt 28,1.2.12; Mt 6,24; 1J 2,15; Př 22,7; Př 6,1–5;  
Dt 15,1–5 
 

Tématem páté lekce jsou biblické principy, které lze aplikovat i 
do dnešní doby na situaci, kdy se lidé dostávají do dluhů. Ty 
totiž mohou být pro ně i pro jejich blízké velmi nebezpečné. I k 
tomuto tématu přináší Boží slovo mnoho překvapivě aktuálních 
rad a podnětů. 
 

• Dt 28,1.2.12: Boží ideál pro nás – život bez dluhů (neděle) 
• Mt 6,24; 1J 2,15: Prevence dluhů – správně nastavené hodnoty (pondělí) 
• Př 22,7: Cesta z dluhové pasti (úterý) 
• Př 17,18; 22,26.27; 28,20: Ručení za druhé – nemoudré riziko (středa) 
• Dt 15,1–5: Minimalizování půjček (čtvrtek) 

 

PDF lekce:  
https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/05.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 

https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/05.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured
https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek


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 
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  
 

 
 

SPOLEČNÉ CHVÁLY 
 
 

 

 

 

 

 



 



K A Z A T E L N A 
 

UZDRAVENÍ OCHRNUTÉHO 
Kázání 14.1.2023 - Jiří Beneš 

Lk 5,17-26. 

Tento čin je shodně zaznamenán jako událost z počátku Ježíšova působení všemi 
třemi synoptickými evangelisty (M 2,2-12; Mt 9,1-8). Když ji ani jeden evangelista 
nepominul a když jejich svědectví je téměř shodné, muselo jít o velice výrazné a 
významné dění. 

My dění sledujeme z určitého odstupu, abychom si všimli, v čem spočívalo Ježíšovo 
učení: nespočívalo v předávání nových, osvěžujících, zajímavých či fascinujících 
informací. Ježíš svým žákům ani neposkytoval platformu k tomu, aby diskutovali 
nebo aby se pohádali. Když totiž Ježíš učil, znamená to, že nejen mluvil, ale také 
jednal. Když učil, něco se dělo, a to nejen na jevišti, ale také v hledišti. Na jevišti je 
uzdravený člověk, který oslavuje Boha a v hledišti jsou užaslí lidé, kteří také oslavují 
Boha (Lk 5,25-26). To znamená, že Ježíš svým učením strhnul své posluchače a 
diváky k bohoslužbě. Ale nejen to: ti, kdo na vše jen koukali z hlediště, těch se něco 
podstatného dotklo: prozřeli. 

Co se to vlastně stalo? Co vyvolalo posun v názorech? Co probudilo oslavu Boha, tj. 
bohoslužbu? Co vyvolalo změnu myšlení a změnu života chromého člověka? Slovo 
vyslovené člověkem, který se jmenuje Ježíš Kristus. Nikdo jiný taková slova 
nedokáže vyslovovat. A tam, kde je vyslovuje Ježíš, tam se něco děje. A my jsme nyní 
při bohoslužbě v silovém poli těchto slov. Jsme zde proto, abychom se těmto slovům 
otvírali, abychom je do sebe pouštěli a nechali je na sebe působil. Nejsme zde proto, 
abychom se dozvěděli něco nového, abychom měli nový zážitek, ale aby nás Ježíšova 
slova mohla ovlivňovat – proměňovat. 

Celé představení je zinscenováno takto: divadlem je neznámý příbytek, dům. Uvnitř 
je pomyslné hlediště a v něm sedí privilegovaná společnost. Elita židovského národa 
pozoruje dění na scéně. Tito intelektuálové jsou obklopeni zástupem potřebných, 
kteří ovšem nepřišli sledovat divadelní představení, jako jejich učitelé, ale kteří si 
tam přišli za Ježíšem pro pomoc. Lidí tam bylo tolik, že nebylo k hnutí. Uvnitř na 
jevišti je Ježíš, který učí a uzdravuje současně. To znamená, že jeho slova zde nejen 
znějí, ale také se dějí (Lk 5,17). Ježíš je vidět a Lukáš nás ještě upozorňuje na 
přítomnost neviditelného Boha, jehož nazývá „moc Pána“. Ovšem jediný, kdo o 
přítomnosti neviditelného „Pána“ v této chvíli ví, je pouze Ježíš. Všimněte si ale, že 
Ježíš není onou „mocí Pána“. 

Náhle dochází k velkému rozruchu. Někdo je ve frontě na uzdravení velmi 
netrpělivý, někam spěchá a pokouší se ostatní předbíhat. Na předbíhání jsou ti, kdo 
čekají ve frontě nebo v koloně velmi citliví. Ale ti, kdo zde mají naspěch, se na nic 
neohlížejí. Jsou vytrvalí a ve své vynalézavosti se nezastaví před ničím: rozeberou 
svému sousedovi střechu, aby se mohli dostat na řadu jako první. Předběhli ostatní, 
natlačili se před ně a zanechali po sobě velkou škodu, protože oni přece mají 
přednost. Jejich záležitost je přece důležitější, než ostatních trpělivých a pokorných 
čekatelů. Tak o sobě uvažují. Jak je ale možné, že jim takové agresivní chování u 
Ježíše prošlo? Co to vysílá za zprávu všem, kdo jsou tohoto dění účastni? Jak to, že se 



Ježíš nezastal těch, kdo neumějí být agresivní? Znamená to snad, že člověk musí být 
i v duchovním životě agresivním sobcem, který půjde za svým a bude přitom 
bezohledně předbíhat ostatní, protože si myslí, že jeho záležitosti mají prioritu, že je 
on sám důležitější? To i v Boží blízkosti funguje volná soutěž, zákon silnějšího a 
vítězit může ten, kdo je drzejší a bezohlednější?  

Všichni tři evangelisté unisono hodnotí počínání těch, kdo se do Ježíšovy blízkosti 
násilím vlomili, jako „víru“. My bychom řekli, že to bagatelizují. Ani nezmiňují, že by 
to někomu, kdo tam čekali, vadilo, že by se tomu bránil. Možná byli skutečně všichni 
ostatní slušní a trpěliví a dovolili jim to i s rizikem, že se na ně nedostane řada. Ale 
vydávat takové domáhání se svého, předbíhání ostatních a vynucování si pozornosti 
pro sebe za „víru“, to je silné kafé, tvrdé sousto. Byť na jejich omluvu se sluší 
připomenout, že oni tam nejsou kvůli sobě, nýbrž kvůli člověku, který by se před 
Ježíše bez jejich pomoci vůbec nedostal. 

Průnik spěchajících z hlediště na jeviště se tedy zdařil a když opadly emoce, zazněla 
slova, která zase rozbouřila jiné emoce. Iniciativu přebírá Ježíš a jde hned k věci. 
Vůbec se nezabývá nosiči nosítek. Na nic se neptá. Nenapomíná. Rozumí. Ví, proč 
přišli a ví, co se od něj čeká. Ví přesně, kde je problém, co je třeba říci a co udělat. Oni 
jej o nic nežádají. Jen před Ježíše přinesli ochrnutého. Beze slov. Proto i Ježíš řekne 
jen to, co je nezbytné. A nezbytné je vyhlásit odpuštění hříchů. A Ježíš to řekne 
navzdory tomu, že si nosiči evidentně přišli pro uzdravení.  

Všimněte si, že Ježíš zde neodpouští, ale oznamuje pomocí trpného rodu, že hříchy 
ochrnutého „jsou odpuštěny“ (Lk 5,20 a znovu v 5,23). To znamená: Bůh již odpustil 
a nosiči přišli s ochrnutým jen proto, aby se o tom dozvěděli. Možná, kdyby Ježíšova 
slova nezvedla emoce vševědoucích mistrů, by na uzdravení ani nedošlo.  

Ježíš dvakrát vyhlásí neboli zjeví odpuštění hříchů. On je jediný, kdo to ví. 
Intelektuální elita teologů, která vše jen sleduje a hodnotí z přítmí hlediště slyší 
ovšem něco jiného, než bylo řečeno: slyší jen to, co chtějí slyšet (Lk 5,21). Ježíš však 
neřekl: odpouštím ti hřích. Pouze vyhlásil, že hříchy odpustil Bůh! Tak proti čemu 
vlastně protestují? Nikoli proti realitě, ale proti představám, které mají ve své hlavě. 
Proti tomu, co u Ježíše předpokládají. Náboženští lidé totiž žijí hlavně svými 
představami, teology nevyjímaje. 

Ježíš do nich ovšem vidí a jejich myšlenky zná. Jenže Ježíš zná (slyší) jinak, než lidé 
a také vidí jinak než lidé. Již předtím Ježíšovi Lukáš řekl, že viděl víru. Pro Ježíše je 
víra vidět, zatímco pro nás je obvykle jen slyšet. A když Ježíš nyní slyší (doslova zná) 
jejich myšlenky, reaguje (Lk 5,22-23) dvěma otázkami. Jimi se je nesnaží zahanbit, 
usvědčit, ale pokouší se je přimět k jinému způsobu přemýšlení. Všimněte si, že Ježíš 
tyto teology – intelektuály neodmítá, ani je neodsuzuje. Naopak. Snaží se je někam 
posunout, na něco je upozornit, k něčemu je přivést. 

My Ježíšovy otázky také slyšíme a také se můžeme pokusit na ně odpovědět. Víme 
tedy o sobě, jak přemýšlíme my? Myslíme si, že je snadnější mluvit, než jednat? Nebo 
že lze říkat cokoli?  

Druhá Ježíšova otázka ovšem naznačuje, že vyhlásit odpuštění může jenom ten, 
jehož slova mají moc. Tedy ten, kdo může říci: „vstaň a choď!“ (Lk 5,23). Nelze jen 
vydávat zvuky, které nejsou kryty činy, jednáním. Ale v tomto okamžiku se stane 



něco zcela mimořádného. Ježíš přehodí výhybku jejich i našeho uvažování a vstoupí 
do děje v jiné roli: v roli hlavního aktéra dění. Slova v 5,24 jsou klíčové sdělení celé 
události, protože v tomto okamžiku je slyšet Bůh. Nyní jako by Ježíš zmizel ze scény 
(schoval se za „Syna člověka“), aby umožnil promluvit a jednat Bohu. Zazněla totiž 
slova, která se dějí: co Ježíš řekl, to se stalo. Jenže to, že ochrnutý je uzdraven, se 
ovšem neděje kvůli ochrnutému, nýbrž kvůli Bohu. Uzdravení ochrnutého totiž 
zjevuje v „Synu člověka“ Boha. Kvůli tomu měla záležitost ochrnutého přednost, a 
proto jeho nosiči předbíhali ostatní, aniž věděli předem o tom, jak důležité dění 
spouští. Umožnili totiž Bohu zjevit se. Všem v hledišti i na jevišti se ukázalo, že jsou 
v Boží blízkosti a vůbec o tom nevěděli. A ostatním, tj. i nám umožnili nosiči 
ochrnutého zaslechnout, že to, oč v celém dění kolem Ježíše jde, je odpuštění hříchů 
– o něm je totiž v celém dění řeč nejčastěji (čtyřikrát: Lk 5,20.21.23.24). Uzdravení 
je pouze vedlejší produkt a důkaz odpuštění.  

Něco velmi silného a důležitého se stalo. Všechny to zasáhlo, všem to otevřelo oči a 
přitáhlo je to k Bohu. Všechny to podnítilo oslavovat Boha, tj. zapojilo je to do 
bohoslužby, ale nikdo tomu nerozuměl (Lk 5,26). Všichni vidí, že chromý chodí. 
Všichni proto vědí, že mu Bůh skutečně hříchy odpustil. A všichni navíc slyšeli, že 
tím, kdo odpouští hříchy, je „Syn člověka“, jehož mají před sebou. Ale neumí to 
zpracovat. Mohou tomu pouze věřit. Mohou důvěřovat tomu, co Ježíš řekl a potvrdil 
skutkem. A když tomu budeme spolu s nimi důvěřovat i my, můžeme to projevit. 
Můžeme mu svou důvěru vyjádřit: Děkujeme, Pane Ježíši, že máš moc odpouštět 
hříchy. Ty je můžeš odpustit i nám. Věříme Ti.  

Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zveme Vás na již 20. ročník běhu v Jizerských horách 2023 
 

Běh bratří Králů 

 

Termín: neděle 29.1.2023, sraz v 9:30 na parkovišti u Jizerky. Trochu dříve, 
než jak jsem zvyklí v 10:00, abychom stihli včas zaparkovat.  

V navigaci přesněji: Parkoviště Jizerka – Mořina 

Už po dvacáté se vydáváme do hor na běžky! Jsme vytrvalí a pořád nás to láká 
do hor. Tak jako Jára i Mirek ve svém životě byli… 

Sníh v Jizerkách napadl! Už se upravuje magistrála, tak bychom neměli jezdit po 
asfaltu. Podle dnešních sněhových podmínek pojedeme naši klasickou trasu z 
Jizerky na Smědavu. Tam postavili nově velký barák a prostory pro jídlo jsou 
dostatečné, je tam samoobsluha. Jen ceny trochu vyšší… 

Sraz: Sejdeme se v neděli 29.1.23 v 9:30, na parkovišti u Jizerky 

Pěší trasa: k Pyramidě a zpět. Tam se dá dobře najíst, mají často výbornou 
polévku. I další jídla… A je tam také teplo! 

Běžkaři: pojedeme společně okruh na Smědavu. Víc si řekneme až na místě, 
protože zatím nevíme, co můžeme naplánovat. Jen se připravte, že pojedeme.  

Předpověď je dobrá, sníh by měl spíš ještě připadnout a vydržet. 

 

Je to již 20 let, co odešel 
Jára a téměř 4 roky, kdy 
Mirek. Vzpomínáme na oba 
bratry! Byli i našimi bratry ve 
víře, byli nesmírně obětaví, 
milovali Boha, své rodiny, a 
milovali i pohyb.  

Jsou lidé, kteří do našeho 
života přijdou a zanechají v 
něm velkou nesmazatelnou 
stopu a takoví Jára i Míra 
byli.  

Obohatili nás svým životem, jsou v nám příkladem. Za to jsme jim moc vděčni. 

 

Platí o nich slova bible: „Boj výborný jsem bojoval, běh jsem dokonal, víru 
jsem zachoval.” (2Tim 4,6)  

 
 

Za pořadatele: Královi, Bouškovi 
 

 



 



Kreslené příběhy Starého zákona 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Pokračování příště 
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