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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
  

 Dopoledne . 
9,3o hodin 

 Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   
vede Natálija Balcarová 
Téma úkolu: „Evangelium z ostrova Patmos“ 

 společná píseň č.380 „Pán Bůh je láska“ 
 modlitba 

studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
sbírka sobotní školy pro potřeby evangelizace 

 společná píseň č.172 „Ó jak mne blaží ta radostná zvěst“ 
 modlitba 
 

10,3o – 10,45 hodin  

  Přestávka 
 

10,45 hodin  

Dopolední bohoslužba  
vede Jaroslav Bartoš 
společná píseň č.279 „Nejmilejší Ježíši“ (v sedě)  
Sborová oznámení 
společná píseň č.48 „Ježíš, to jméno znám“  
modlitba  
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
Příběh pro děti – Milan Müller  
varhaní hudba 

 

Čtení z Bible – Ž 18,26-32 (ČEP) – Natálie Turková 
tichá modlitba 
Kázání z Božího slova – Soňa Sílová 
Téma kázání: " Můj Bůh září do mých temnot“ 
 

chvíle ke ztišení - hudební přednes  
společná píseň č.237 „Pán je světlo mé“ 
modlitba 
závěrečná píseň č.280 „Králi věčný, žehnej nám“ 
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Oznámení 
 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 
 

-Dnes kázáním z Božího slova bude sloužit s. Soňa Sílová 
 

-Příští sobotu 12.1. bude zamyšlením z Písma sloužit br. Josef Cepl. 
Součástí dopolední bohoslužby bude členské shromáždění 

 
-V sobotu 12.1. odpoledne od 1400 hod jste zváni na  
novoroční program 2019 na téma „Nejlepší přítel“ 

spojený s rozdáváním novoročních veršů 
 

-Dnes v sobotu 5.1. se uskuteční setkání Klubu zdraví  
na téma NEW START plus přednáší MUDr. Jana Krynská 

 
-Ve středu 9.1. se uskuteční jednání Výboru sboru od 1830 hod 

 
-Ve středu 9.1. začíná 10 dní modliteb na téma „Hlubší zkušenost“ 

 
-Na neděli 20.1. připravujeme výlet TOMů (více informací v příštím Zpravodaji) 

 
-Další informace, akce a zajímavosti naleznete dále ve Zpravodaji 

 
-Sbírky z minulého týdne: sbor: Kč 5 957,-; misie: Kč 2 139,-;  

13.sobota: Kč 5 200,-; Adra: Kč 0,-; FSP: Kč 0,-; BanglaKids: Kč 0,-;  
TVHope: Kč 100,-; APP: Kč 0,- 

 
-Prosíme mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry, 

kteří jsou nemocni nebo prožívají různé nemilé životní situace. 
 

-Prosíme připojte se k nám i v měsíci lednu a mysleme na svých  
modlitbách na oddělení našeho sboru – oddělení upřesníme příští týden 

 
- Neodkládejte si cenné věci v šatně i ve sboru bez dozoru. 

-Prosíme vypínejte a nepoužívejte v sále a na balkoně, určeném pro 
bohoslužbu, mobilní telefony a nekonzumujte potraviny. 

 
-Bankovní účet sboru: 5053339/0800, do textu jméno a účel 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

V období 6.-12.1.2019 oslaví narozeniny: 
 

Poldauf Petr (10.1.) 
 

všem přejeme hojnost Božího požehnání do dalších let. 
P.S. omlouváme se všem na které jsme zapomněli. Nebyl to úmysl. 

 

 

 

 

 

 

 



VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA, … 
  

Informace z oddělení prodeje literatury – literatura zdarma 
Milí smíchovští sourozenci. Srdečně vás zdravíme v novém roce 2019 spolu s přáním 
všeho dobrého, Boží ochrany a požehnání na každý den. Děkujeme za vaši dosavadní 
přízeň. 
Přinášíme vám informaci ohledně literatury, kterou vám můžeme nabídnout zdarma. 
V poslední době nám byly do našeho sborového traktátu doručeny novější i starší knižní 
tituly. Tuto sobotu bychom je chtěli vystavit a nabídnout případným zájemcům. Knihy 
lze získat zdarma. Publikací je omezené množství. Pokud vás tato informace potěší, 
zastavte se za námi traktátu. Třeba vás některý z knižních titulů osloví. 
 

Těšíme se na vás Pavel Bláha a Josef Pavlík   
 

Pozdrav ze silvestrovského pobytu KD2 na chtě Karolína 
 

Milí přátelé, chceme Vám poděkovat za společné prožití konce roku na chatě 
Karolína ve Rtyni v Podkrkonoší. Jsme rádi, že se daří to, co jsme si dali za cíl, lépe 
se poznávat, pomáhat si, vzájemně se sdílet, vyměňovat si zkušenosti a posilovat 
kamarádství nás a našich dětí. Doufáme, že se to bude dařit i nadále, a těšíme se 
z toho, že se přidáváte! Připravujeme další setkání o Velikonocích, budeme Vás o 
něm brzy informovat. 
Přejeme Vám všem, sestry a bratři, hodně štěstí a požehnání v roce 2019! 

 

                                                                                                    Za KD2 Mariana a Jarda Skálovi 
 
 



Úvod do studia Knihy Zjevení na 1Q2019 
 

Dobrá zpráva z ostrova Patmos  
Je to již téměř dva tisíce let, kdy se pro své věrné svědectví o Kristu ocitl apoštol Jan ve 

vyhnanství na malém skalnatém ostrově v Egejském moři. Zestárlý apoštol trpělivě snášel 

všechny útrapy římského věznění. V jednu sobotu však prožil něco naprosto 

mimořádného. Ježíš Kristus se sklonil ke svému služebníkovi, aby ho povzbudil v jeho 

utrpení. Prostřednictvím vidění mu Ježíš ukázal panoramatický pohled na dějiny církve a 

na zkušenost Božího lidu během jeho čekání na Kristův návrat.  

Vše, co Jan viděl, zaznamenal co nejvěrněji na svitek, který nazval „Zjevení Ježíše 

Krista“ (Zj 1,1; ČSP). Kniha, kterou Jan napsal, zjevuje Ježíšovo dílo na zemi i v nebi od 

jeho nanebevstoupení až po jeho druhý příchod. Cílem bylo přinést křesťanům 

povzbuzení o Kristově blízkosti a posílit je při zkouškách. Ty budou prožívat každý den 

svého života na padlém světě, rozpolceném velkým sporem mezi dobrem a zlem. Toto 

čtvrtletí se ponoříme do knihy Zjevení. Naším cílem bude získat přehled o hlavních 

tématech a pochopit, že v centru zájmu této biblické knihy je Ježíš Kristus – jeho život, 

smrt, vzkříšení a velekněžská služba, kterou koná ve prospěch svého lidu.  

Při studiu budeme postupovat následovně:  

1. Naše studium Zjevení je založeno na biblickém konceptu inspirace Písma. Ačkoli 

poselství knihy pochází přímo od Boha, je podáno lidským jazykem. Porozumíme-li 

tomu, že použitý jazyk i obrazy čerpají z dějin Božího lidu, jak byly zaznamenány ve 

Starém zákoně, objevíme způsob, jakým Jan představuje toto poselství.  

2. Pozorné čtení proroctví knihy Zjevení (podobně je to i s proroctvími knihy Daniel) 

ukazuje, že historická interpretace je tím správným způsobem, jak porozumět naplnění 

proroctví, protože sleduje běh dějin od doby vyslovení proroctví až po konec světa. Tato 

metoda ukazuje, že bychom měli udělat vše pro to, abychom správně pochopili text 

samotný a nevkládali do něj naše vlastní výklady.  

3. Správné pochopení struktury knihy Zjevení je jednou ze základních podmínek pro 

odpovědnou aplikaci proroctví knihy. Naše analýza Zjevení se zakládá na rozdělení 

knihy na čtyři základní části:  

a) Zjevení 1,1–3,22 využívá situaci církve v prvním století pro prorockou 

charakteristiku situace církve během různých dějinných období.  

b) Zjevení 4,1–11,19 opakuje (nebo shrnuje) dějiny církve a pomocí apokalyptických 

symbolů v nich zobrazuje další detaily.  

c) Zjevení 12,1–14,20 je tematickým centrem knihy a zahrnuje dějiny velkého sporu 

od času před Ježíšovým prvním příchodem až po jeho slavný návrat.  

d) Zjevení 15,1–22,21 je zaměřeno výhradně na poslední období lidských dějin.  

4. Smysluplná interpretace proroctví v knize Zjevení musí být zaměřena na Krista – 

Kristus musí stát v centru proroctví. Celá kniha byla napsána z pohledu Ježíše Krista. 

Jen jeho prostřednictvím pak mohou obrazy a symboly knihy Zjevení získat svůj 

skutečný smysl a význam.  

Zjevení zaslibuje požehnání všem, kteří čtou a poslouchají slova této knihy a řídí se jejími 

radami a varováním. „Kniha Zjevení nás hned na začátku vybízí, abychom pochopili 

pokyny a příkazy, které obsahuje. Bůh říká: ‚Blaze tomu, kdo předčítá slova tohoto 

proroctví, a blaze těm, kdo slyší a zachovávají, co je tu napsáno, neboť čas je blízko‘ (Zj 

1,3). Když jako lidé pochopíme, co pro nás tato kniha znamená, budeme svědky velkého 

oživení mezi námi. Dosud sice nerozumíme úplně všem naučením, které kniha přináší, 

ale snažme se je zkoumat a studovat.“ (TM 113)  



Při studiu knihy Zjevení vás zveme k tomu, abyste v době, kdy ještě čekáme na návrat 

našeho Pána Ježíše Krista, sami objevovali poselství, které potřebujete slyšet, znát a 

zachovávat.  

Ranko Stefanović, PHD, je profesorem Nového zákona na Teologické fakultě Andrews 

University v Berrien Springs. Jeho specializací je studium a výklad knihy Zjevení. 

 

Nahrávky přednášek o knize Zjevení od Ranko Stefanovice 

V roce 2016 byl hostem studentské organizace INRIroad Ranko Stefanovic, profesor 

Nového zákona na Teologické fakultě na Andrewsově univerzitě. Tématem byla kniha 

Zjevení. Přednášky obsahují mnoho myšlenek, které jsou také v knize „Zjevení Janovo: 

Průvodce knihou Zjevení“. Kniha i přednášky jsou proto vhodnými doplňujícími 

materiály k sobotní škole, v níž bude v 1. čtvrtletí studována kniha Zjevení. Autorem 

materiálů „Průvodce studiem Bible“ je též Ranko Stefanovic. 

 

K A Z A T E L N A 

DESÁTEK JE HOSPODINŮV 

Kázání ze soboty 20.10.2018 – br. Csaba Čák 

Lev 27, 30-33  

V mých minulých kázáních jsem se pokoušel přiblížit téma dávání podílu z nabitého 
jmění zpět Bohu. Nejdříve jsem mluvil o prvních lidských synech Kainovi a Ábelovi 
jak přinášejí oběti a později o Abramovi, jak předkládá Bohu, skrze kněze 
Melchisedeka desátek z nabytého jmění při záchraně Lota.  

Jak je to s biblickým desátkem? Odkud pochází? K čemu sloužil, slouží dnes?  

Celý koncept dávání pojmenovala církev názvem Křesťanské správcovství. Z knihy 
Genesis se dozvídáme zprávu o tom, že na počátku stvořil Bůh člověka a umístil jej 
na naši zemi. Bůh tím určil smysl života lidí. Bohu všechno stvoření patří. Bůh 
člověka povolává, aby byl správcem všeho, co je mu svěřeno. Máme odpovědně 
zpravovat svěřené stvoření. Bůh svěřuje své stvoření do péče člověku. Je to velká 
pocta, odpovědnost a závazek. Můj životní prostor, prostředky i schopnosti by měli 
sloužit k péči o stvoření.  

Dokonce i naše české trestní právo zná pojem „jednat s péčí řádného hospodáře.“ 
Členové statutárních orgánů, starostové a další mohou být postihování za to, že 
nejednali při výkonu své funkce s péčí řádného hospodáře. ¨ 

Křesťanské správcovství vychází ze skutečnosti, že Bůh je Stvořitelem (Gn 1,1). Aktem 
stvoření je Bůh vlastníkem všeho. (Ž 24,1.2 Hospodinova je země se vším, co je na ní, 
svět i ti, kdo na něm sídlí. To on základ na mořích jí kladl, pevně ji usadil nad vodními 
proudy.  

(Žalm 50,10-11; Ag 2,8). Bůh náš svět nejen stvořil, ale také jej i udržuje Sk 17,28 
Neboť v něm žijeme, jsme, pohybujeme se.  

Člověk tedy nikdy není vlastníkem, ale pouze správcem toho, co mu bylo svěřeno.  

Jedním ze způsobů uznání toho, že Bůh je Stvořitel je dobrovolné odevzdávání 
podílu z toho, co bylo člověku svěřeno. SZ biblické texty hovoří: Lev 27,30.32 

http://www.casd.cz/nahravky-prednasek-o-knize-zjeveni-od-ranko-stefanovice/
http://www.advent-orion.cz/knihy/zjevenijanovo
http://www.advent-orion.cz/knihy/zjevenijanovo
http://sobotniskola.casd.cz/


„Všechny desátky země z obilí země a z ovoce stromů budou Hospodinovy; jsou svaté 
Hospodinu. Každý desátek ze skotu a bravu, každý desátý kus, který při počítání 
prochází pod holí, bude svatý Hospodinu.“  

Desátek patří Bohu, a proto je svatý. Nestává se svatým nějakým aktem posvěcení, 
ale je svatý svojí podstatou. Není součástí našeho majetku. Proto je nesprávné 
hovořit o "placení desátku", jako kdyby to byl jeden z výdajů, který musím zaplatit. 
Protože desátek od počátku patří Bohu, mne nikdy nepatřil, byl mi propůjčen, já ho 
pouze vracím. Nemohu platit tím, co moje není.  

Mnohé staré kultury, které se s lidem Izraele potkávali také znali placení desátků a 
přinášení obětních darů. Desátek se přinášel do chrámu, nebo na královský dvůr. 
Někteří historici o tom píší také jako o tzv. krmení bohů. Na rozdíl od Biblického 
desátku okolní národy přinášeli oběti proto, aby si své božstvo, nebo krále naklonili 
na svoji stranu, aby je získali pro svůj záměr. Z desátkem nejde manipulovat Boha, 
ani bližního.  

Desátek se počítá z "přírůstku" nebo „ze zisku“, dnes z výdělku. Tento nárůst majetku 
je vždy výsledkem Božího požehnání Lev (3 Moj) 26,3-13.  

Boží stvoření bylo založeno Hospodinem, který o svůj svět nadále pečuje. Snaží-li se 
stvořené bytosti dodržovat Hospodinova nařízení / Bůh dává své požehnání a růst. 
Déšť ve vhodnou dobu, pokoj zemi, vítězství nad nepřáteli, zdravé potomstvo… Z 
přírůstku poté člověk vrací Hospodinu 10%.  

Desátek je určen pro svaté cíle. Desátek se měl přinést Lévijcům, kterým patřil, jako 
"mzda" za jejich službu Nu 18,21-32. 

 Jozue 12 až 14 kap.  

Po tom, co Boží lid doputoval pouští do zaslíbené země a postupně ji dobýval, byla 
rozdělena mezi jednotlivé kmeny. Až na jeden kmen-Lévijce, každý obdržel podíl 
půdy a města pro život. Lévijcům byla pouze zapůjčena města uprostřed 
jednotlivých kmenů i s pastvinami. Lévijci dostali za úkol službu v chrámu. Živobytí 
rodiny pokolení Lévi, služebníků v chrámu, kněží a Velekněží bylo závislé na 
desátcích a darech, které Izraelci přinášeli k branám měst. Samotní Lévijci ještě 
obětovali desetinu z desátků, které obdrželi. Desátek však nebyla přímá platba 
kněžím za úroveň jejich služeb. Desátek se odevzdával Bohu skrze Lévijce. To, jak s 
desátkem naložit, určuje Bůh, ne člověk, který ho přináší. Kvalita (či úpadek) 
kněžské služby neovlivňovala povinnost přinášet desátek.  

Izraelité odváděli tři rozdílné druhy desátků.  

První desátek (hebrejsky מעשר ראשון  ,ma'aser rišon), byl odváděn každý rok kromě 
sedmého roku odpočinutí a náležel Lévijcům:  

Numeri 18, 21-32  

Druhý desátek (hebrejsky מעשר שני  ,ma'aser šeni). Ten byl centrálně spojen nikoliv s 
levijci, ale s pravidelnými svátky v Jeruzalémě, které přikazoval dodržovat zákon. 
Tyto desátky přinášel jejich majitel do Chrámu, kde je zkonzumoval ve stavu rituální 
čistoty před Hospodinem.  

Deut 14,22-27  



Dále se v Mojžíšově zákoně setkáme s třetím druhem desátků. V Deut 14,28-29 je 
napsáno:  

Ve třetím a šestém roce sedmiletého cyklu se pravidla pro rozdělování desátku 
měnila. První desátek obdrží levita stejně jako v předchozích dvou letech; druhý 
desátek oproti tomu získá cizinec (hebrejsky: „ger“ – bezdomovec, cizinec, host.)  

V Deut 26,12-14 je opět o tomto třetím desátku psáno:  

„Když pak třetího roku, v roce desátků, odvedeš všechny desátky ze své úrody a dáš je 
lévijci, bezdomovci, sirotku a vdově, aby jedli v tvých branách a nasytili se, řekneš před 
Hospodinem, svým Bohem: „Vynesl jsem z domu, co bylo svaté, a dal jsem to lévijci a 
bezdomovci, sirotku a vdově, zcela podle tvého příkazu, který jsi mi dal. Nepřestoupil 
jsem ani neopomenul žádné z tvých přikázání. Nejedl jsem z toho, když jsem měl 
zármutek, neodstranil jsem z toho nic, když jsem byl nečistý, nedal jsem z toho nic pro 
mrtvého.“  

Nepřinášení desátku se považuje za okrádání Boha Mal 3,8-9. Podle textu se za 
okrádání pokládá také neodevzdávání celého desátku (v. 10). Považovat desátek za 
součást vlastních příjmů a nakládat s ním podle vlastního uvážení, znamená pro Boží 
lid okrádat Boha.  

Lidé v době proroka Malachiáše považovali svou těžkou finanční situaci za důvod 
pro neplacení desátků, a to s odůvodněním, že když se do takové situace dostali, je 
to důkaz toho, že Bůh neplní svou část smlouvy, nedává jim adekvátní požehnání 
(Mal 3,14). Bůh to hodnotí jako okrádání a vyzývá takové lidi: "Zkuste to se mnou!" 
(v. 10), potom, co je předtím vyzval: "Navraťte se ke mně..." (v. 7)  

Tisíce, ba milióny lidí, kteří se rozhodli být věrní v této věci, mohou i dnes dosvědčit, 
že devět desetin s Božím požehnáním je více než deset desetin bez Božího 
požehnání.  

CASD studiem Bible rozpoznala, že desátkový systém je cestou, jak udržet i dnes 
funkční finanční model. Tento model podpořila svými výroky a viděními také EGW. 
Z desátků, které CASD vybere jsou financovány mzdy a výdaje zaměstnanců-
kazatelů. Výdaje na mzdy by (v ideálním případě) neměli překračovat 50% z 
vybraných desátků. Zbylé desátky jsou použity na výdaje spojené s aktivitami 
církevních oddělení (děti, mládež, KD, senioři) a odesílány na vyšší org. složku aby 
sloužili k celosvětové misijní činnosti. Podobně jako v SZ textech desátky nesloužili 
na stavby, ale zajištění života kněží, tak ani dnes desátky neslouží na stavby, či 
opravy budov apod.  

Průměrný desátek na jednoho člena CASD v Českém sdružení je 1050,- Kč / měs. 

 Díky Božímu požehnaní, které vylévá na církev v českém sdružení a věrnosti členů 
v desátcích, se daří každý rok vybrat dost prostředků na život církve. Přeji nám všem 
ať nám Bůh žehná a zachová nám svoji věrnost. My zase zachovejme věrnost Jemu, 
a to nejen v desátcích.  

Amen 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Letošním ročníkem „Kudykamu“ vás, stejně jako v předchozích dvou letech, 

provede přední český odborník v oblasti psychologie rodiny Jeroným Klimeš. 
Přednášky v jeho podání vás inspirují fundovaností, praktičností, vtipem a 

biblickým přesahem. Budete do nich moci vstupovat otázkami, námitkami i 
vlastními postřehy a zkušenostmi. Ve volných chvílích se vám s Jeronýmem 

budeme rádi věnovat i osobně. 

Setkání bude příležitostí ke vzájemnému sdílení a relaxaci. Na žádost 
účastníků se tentokrát vrátíme zpět do místa konání prvního ročníku, tedy 

na chatu Karolínu, do příjemného prostředí Jestřebích hor. Nezalekněte se 

prosím horského prostředí. Servis odtahu traktorem v případě potřeby 

zajištěn. 

Víkendový program začne v pátek 25. ledna ve 20:00 hodin večeří a 

vyvrcholí nedělním obědem. Dotovaná cena za víkend je 1.100,- Kč. Platit 

se bude na místě. 

Z metodických důvodů se akce nebude moci zúčastnit více než 20 lidí. Proto 

neváhejte a přihlašujte se. Uzávěrka přihlášek bude ve středu 16. ledna 

2019. Přihlášeným dodáme před akcí podrobný program i s popisem cesty. 

Radek Jonczy, vedoucí oddělení péče o rodinu Česko-Slovenské unie církve 

adventistů 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCCOx-3ZK0cbmmGo-rKDxg5IRLfShVLk3D5BBMyVDQomn0Zg/viewform


 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

  www.zivotazdravi.cz            Praha Smíchov   
                              
 

Vás srdečně zve na seminář  
 

NEW START plus 
 

Lze se vyhnout civilizačním nemocem? 
Jakou roli hrají priority a optimismus v našem zdraví? 

Jsou čestní lidé zdravější? 
Proč jsou sociální vztahy tak důležité? 

 

 
přednáší  

MUDr. Jana Krynská  
plicní lékařka 

 

 
sobota 5.1.2019 od 14:00 hodin 

Peroutkova 57, Praha 5 
v učebně sboru CASD 

bus č. 137, zastávka Urbanova, 
vstup bočním vchodem 

 
 

 

 

 

 



Kreslený příběh Ježíše Krista 
 

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 informace naleznete na internetových stránkách sboru – www.casdsmichov.cz 

http://www.casdsmichov.cz/

