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Milé sestry, milí bratři, vážení hosté, 

ještě před pár dny jsme se tak trochu ohlíželi za tím, co jsme prožili v uplynulém roce 
nebo i delším období a dnes, stále ještě na začátku nového roku, je čas podívat se 
dopředu. Jednak proto, abychom plánovali, těšili se na to, co nás čeká, promýšleli, co 
budeme muset zvládnout, na co se zaměřit, jakým výzvám čelit, jaký kříž poneseme. Ono 
jde ale také o pohled delší než je jeden rok, aktuálně s datem 2019. Pohled do letošního 
roku bude trochu jiný, když se zamyslíme i nad budoucností absolutní, nad věčností, 
která nás čeká.  

Při pohledu do letošního roku nám mohou v mysli vytanout rozličné tužby.  Je to 
přirozené. Všichni od života něco očekáváme, toužíme po jeho naplnění. Ale ta pravá 
touha, která se věkem nemění, ale zpravidla se jenom zvětšuje, je touha po Bohu. Když 
nasloucháme tomu, po čem opravdu touží naše nitro a jsme schopni se alespoň na chvíli 
zklidnit a rozeznávat tichý hlas od vedlejšího šumu, tehdy můžeme zaslechnout Boží hlas. 
Můžeme ho neposlechnout, je to nerozumné, ale umožňuje nám to svobodná vůle, ale 
nemůžeme ho nezaslechnout. Je tichý, stálý. Není to jen zvuk, ale je to hlas, který něco 
říká, někam volá. Nakonec přiznáváme, že to nejsme my, kdo hledáme Boha, ale je to 
především Bůh, který hledá nás a hledá jako první. Bůh svou touhu po člověku realizoval 
naprosto konkrétně. Sám se stal člověkem. Narodil se v Betlémě, žil s námi víc než třicet 
let, zemřel za naše hříchy. Ale Ježíš nám chtěl vždycky zůstat nablízku. On 
zmrtvýchvstalý, nám předal i svého Svatého Ducha, tu neviditelnou Boží přítomnost 
působící v našem nitru, která nás táhne k němu, do Božího království.  
Zatímco víra se v moderních společnostech očividně vytrácí, nebo nabývá jiný, jenom 
povrchní a rozředěný obsah, u mnoha lidí se objevuje duchovní vyprahlost, vyprahlost 
jako neuhasitelná žízeň, jako potřeba, kterou je nutné uspokojit, aby byl člověk 
člověkem. Hledají, i když to v prvním momentě ani sami přesně neumějí pojmenovat, co 
hledají. Je na nás věřících, nejen na kazatelích, starších sboru, vedoucích misie, je na 
každém z nás, abychom se o naši víru dokázali podělit slovy, která mluví pro dnešního 
člověka srozumitelným jazykem. Proto má být naším úkolem stálé vzdělávání a 
prohlubování se ve víře, abychom ve víře dospěli a nepředkládali lidem hovory o víře 
v zjednodušené podobě.  

Stojíme na začátku roku 2019, do kterého zní slova Pána Ježíše 
Krista: „Hle – všechno tvořím nové“ (Zj 21, 5). To nové se tedy 
ukazuje až na konci věků. To skutečně „nové“ se nám zjeví až na 
konci, ne na začátku. „Kdo vytrvá do konce, bude spasen“ (Mt 10, 
22), říká Ježíš. I ve světle tohoto Ježíšova výroku je zřejmé, že 
důležitější než začátek je konec. I běžná lidská moudrost říká, že „ne 
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ten je mistr, kdo začne, ale kdo dokončí“. A přece i začátek je důležitý. Bez dobrého 
začátku, bychom velmi těžko došli k dobrému konci.  Na to bychom měli myslet i na 
začátku letošního roku. Dobře začít. Začínat dobře bychom měli ve skutečnosti každý 
den. Celý náš život je jenom jeden velký a dlouhý začátek. Všechno, co trvá, co se děje, 
se nachází v stálém začátku a současně i konci. To je paradox života, který nás doprovází 
po dobu celé naší existence. Skutečný závěr je ale až na definitivním konci, „kde nebude 
už smrt ani zármutek, nářek ani bolest už nebude“ (Zj 21, 4). Vždyť celý náš život je jenom 
jedno směřování k závěru, k šťastnému konci. A proto, když si přejeme všechno dobré 
do nového roku, tak si přejme především dobrý konec, který je rozhodující. Ale šťastný 
konec závisí od mnoha, mnoha dobrých začátků. Bůh nám k těm dobrým začátkům dávej 
sílu. 

Josef Cepl, kazatel sboru 
 

 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
  

 Dopoledne . 
9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   
vede Jan Slavíček 
Téma úkolu: „Uprostřed svícnů“ 

 společná píseň č.143 „Přítele jsem našel svého“ 
 modlitba 

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

 společná píseň č.144 „My na skále věků stavíme“ 
 modlitba 
 

10,3o – 10,45 hodin  

  Přestávka 
 

10,45 hodin  

Dopolední bohoslužba  
vede Petr Bezděkovský 
společná píseň č.11 „Vzdávejte chválu“ (v sedě)  
Sborová oznámení a členské shromáždění 
společná píseň č.105 „Mám Bibli svatou“  
modlitba  
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
Příběh pro děti – Barbora Bezděkovská  
varhaní hudba 

 

Čtení z Bible – Galat 5.13,14 – Jiří Bezděkovský 
tichá modlitba 
Kázání z Božího slova – Josef Cepl 

Téma kázání: " Co bude důležité i v roce 2019?“ 
 

chvíle ke ztišení - hudební přednes – Vilém Pícha 
společná píseň č.265 „Tam, kde v Páně jménu“ 
modlitba 
závěrečná píseň č.281 „Buď, mocný Bože, s námi“ 
 



PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY - ODPOLEDNE 
 

 Odpoledne . 
14,oo hodin 

„Nejlepší přítel“ –novoroční program 2019 
vede Jan Bezděkovský  

Zahájení programu  

Společná píseň č.34 „Věrný a stálý jsi“ 

Báseň - „Přátelé“- Rozárka Schwarzová 

Píseň KD - „Kdo tě má rád“  

Divadlo dětí - „Oddaný přítel“ (podle pohádky O. Wilda) 

Mluvené slov - „Ježíš – náš nejlepší přítel“ - Vilém Pícha  

Sborová píseň - Bůh je tvým přítelem   

Kázání – Josef Cepl   

Píseň dětí - „Ať jsi velký nebo malý“   

Rozdávání novoročních veršů  

Společná píseň č.227 „Pán je můj pastýř“ 

Ukončení programu  
 

 
 
 
 
 
 

Oznámení 

 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 
 

-Dnes kázáním z Božího slova bude sloužit br. Josef Cepl. 
Součástí dopolední bohoslužby bude členské shromáždění. 

Odpoledne od 1400 hod jste zváni na  
novoroční program 2019 na téma „Nejlepší přítel“ 

spojený s rozdáváním novoročních veršů 
 

-Příští sobotu 19.1. bude zamyšlením z Písma sloužit br. Roman Jonczy 
 

-Od středy 9.1. do soboty 19.1.probíhá 10 dní modliteb na téma  

„Hlubší zkušenost“ (více informací dále ve Zpravodaji) 
 

-Na neděli 20.1. připravujeme výlet TOMů “Přes Vidoule na Malvíny” 
zakončený společným posezením se vzpomínáním na uplynulý rok  

(více informací dále ve Zpravodaji) 
 



-Setkání Generace 50plus a KD3 se uskuteční v sobotu 19.1. od 1400 hod 
(více informací dále ve Zpravodaji) 

 

-Další informace, akce a zajímavosti naleznete dále ve Zpravodaji 
 

-Sbírky z minulého týdne: sbor: Kč 6 615,-; misie: Kč 3 168,-;  
Adra: Kč 0,-; FSP: Kč 0,-; BanglaKids: Kč 0,-;  

TVHope: Kč 0,-; 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:  
Dětská sobotní škola, Klub Pathfinder a mládež 

 
- 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 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA, … 

  

V období 7. a 13.-19.1.2019 oslaví narozeniny: 
 

Fraj Jakub (7.1.);  
Kafková Dana (13.1.); Vytlačil Josef (15.1.);  

Hanousková Patrície (16.1.); Mervartová Hana (17.1.);  
Havel Jan (18.1.); Müller Milan (18.1.)  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemřela sestra Eva Sýkorová 

Milé sestry, milí bratři, při prosincové bohoslužbě Večeře Páně jste vyslechli 
zprávu o přijetí ses. Evy Sýkorové do církve a sborového společenství podáním 
ruky, z důvodu její těžké nemoci. Ses. Eva Sýkorová zemřela ve středu 9.1. ve 
věku nedožitých 64.let. Evě dávala víra v Ježíše Krista sílu k nesení těžkého 
kříže. Naděje, že se s Ježíšem setká, jí v její situaci byla oporou a potěšením. 
Ačkoliv neměla možnost poznat svou smíchovskou sborovou rodinu, 
vyjadřovala, jak je pro ni důležité, že na svou nemoc není sama, byla vděčná za 
naše modlitby, což mně říkala při mé poslední návštěvě u ní v nemocnici. 
Bohoslužba rozloučení se ses. Evou Sýkorovou bude ve čtvrtek 17.1., v 11:00 
hod., v rozlučkové kapli sv. Rozárie na hřbitově v Brandýse nad Labem.  

Josef Cepl, kazatel sboru 

 



VS navrhuje  
za delegáty na konferenci Unie Roberta Heczka, Miladu Macháňovou a Milana Müllera, 
jako náhradníka Marka Balcara. Pro konferenci Českého sdružení navrhuje Petra 
Bezděkovského, Jakuba Fraje, Alenu Heczkovou, Jana Kubíka st. a Natalii Turkovou, jako 
náhradníky Jaroslava Bartoše a Jitku Michalcovou. Navržená jména budou předložena 
členskému shromáždění nejpozději 12.1.2019 k hlasování. 
 

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  

Vážení  
minulí, současní či budoucí členové našeho oddílu, vážení rodiče, 
vážení přátelé, 
chtěl bych Vám poděkovat za to, že jste se zapojovali do činnosti 
našeho oddílu v roce 2018 a také bych Vám chtěl popřát vše dobrého 
do nového roku. V roce 2019 nás kromě pravidelných úterních schůzek čeká mnoho 
víkendových akcí, o kterých se dočtete na webu našeho oddílu (https://kp-
penguins.webnode.cz/), letní tábor (hned první týden prázdnin) a evropské 
Camporee (přelom července a srpna). 
Naše činnost by nebyla možná bez podpory ústředí Klubu Pathfinder, díky kterému 
můžeme čerpat dotace z Ministerstva mládeže, školství a tělovýchovy, bez podpory 
Sboru CASD Praha Smíchov, který nám poskytuje zázemí a finanční podporu, bez 
podpory Magistrátu hl. města Prahy, který nám v loňském roce přidělil grant na 
nákup materiálu a hlavně bez podpory vedoucích, kteří věnují našemu oddílu 
desítky hodin svého času bez nároku na odměnu. Díky i Vám, rodičům, kteří nás 
podporujete důvěrou v činnost, kterou s Vašimi dětmi realizujeme. 
Je tu leden nového roku a to nevěstí nic jiného než registraci členů Klubu Pathfinder 
pro rok 2019. Kromě toho, že díky registracím jsme schopni vyhotovovat různé 
statistiky a přehledy, slouží registrace i k výběru registračního poplatku, díky 
kterému můžeme kofinancovat dotace od MŠMT. Za každého registrovaného člena 
odvedeme na ústředí 200,- Kč jako registrační poplatek, ale během roku za takového 
můžeme čerpat až 500,- Kč v dotaci. Tyto finance tvoří základ pro naše hospodaření, 
pro tvorbu zázemí a pro to, abychom mohli udržovat cenu našich akcí na velmi nízké 
úrovni. 
Proto bych Vás chtěl poprosit, abyste zvážili registraci i pro rok 2019. Budeme rádi 
za každého člena, který nás podpoří osobně, finančně a nebo alespoň symbolicky 
právě cestou registrace do Klubu Pathfinder. Mimo jiné je možné pro členy Klubu 

https://kp-penguins.webnode.cz/)
https://kp-penguins.webnode.cz/)


Pathfinder čerpat slevu až 200,- Kč na naše letní tábory nebo několik tisíc na 
evropské Camporee. 
Celou registraci je třeba provést nejpozději do 31. 1. 2019. Prosím, pokuste se mi 
doručit jak registrační poplatek tak registrační kartu do tohoto data. Vzhledem 
k počtu členů našeho oddílu, který dosahuje 100 členů, je pro mě velmi 
komplikované obcházet každého z Vás osobně. 
Pokud byste chtěli nějaké další informace, pište mi na mail fraj@pathfinder.cz.  
Díky za spolupráci ☺ 

Za oddíl Penguins Jakub Fraj 

Setkání Generace 50plus a KD3  
Milé sestry a bratři, členové Smíchov-ského 
sboru, dne 19.1. ve 14:00 hod. v učebně se 
společně setkáme v sobotním odpoledni ve sboru 
Praha - Smíchov. Nejdříve nám br. František 
Kafka uvede do Světa orchidejí. Potom 
následuje Expedice do Austrálie za divokými 
orchidejemi.  
Setkáním provází: Jan Pavlík, meteorolog, 
cestovatel, milovník přírody a rosnička z televize.  
Prezentace se bude týkat hlavně unikátních orchidejí, ale také ostatní australské 
přírody, která je z větší části endemická, tedy jedinečná. Okrajově se zmíní i o jiných 
zajímavostech Austrálie. 
Setkání je pro všechny bez rozdílu věku. Posezení u čaje a něčeho dobrého, necháme 
na Vás, co kdo přinese.  
Těšíme se na Vás 

                              Josef Prokop a. Kapounkovi 

9. - 19. 1. 2019 
Během deseti dnů modliteb 2019 se budeme zabývat tím, jak získat 
hlubší, bohatší křesťanskou zkušenost. Ať už jste noví věřící, nebo 
dlouholetí členové církve, všichni potřebujeme čerstvé, každodenní 
setkání s Ježíšem. Tato série obsahuje lekce ze skutečného života, 

biblická zaslíbení a povzbuzení citáty ducha proroctví k posílení našeho každodenního 
chození s Kristem.   
Tématem novoročních Deseti dnů modliteb, které se uskuteční od středy 9. do soboty 
19. ledna 2019, je „Hlubší zkušenost“. Během těchto dnů se budou věřící církve 
adventistů na celém světě scházet každý den v dohodnutou dobu osobně, po telefonu 
nebo internetu ke společným modlitbám. Závěrečná sobota 19. ledna může být oslavou 
všeho, co Bůh vykonal jako odpověď na společné modlitby. 
Modlíme se, aby nám toto modlitební zaměření pomohlo rozvíjet hluboký a ustálený 
vztah s Ježíšem, dokud „nedospějeme k plnému poledni dokonalé víry evangelia“ a 
dokud nebudeme plně odrážet jeho charakter lásky. 
Věřím tomu, že prohloubíme náš vztah s naším Pánem a to na osobních modlitbách nebo 
ve společenství. 
V příloze najdete doprovodný materiál. 
Milost a pokoj Pána Ježíše Krista všem.   

Jiří Kapounek 

mailto:fraj@pathfinder.cz


K A Z A T E L N A 
 

ČEKEJME JEDEN NA DRUHÉHO 
Kázání ze soboty 22.9.2018 – br. Michal Balcar 

 

Sestry a bratři v Kristu, dovolím si své dnešní kázání začít otázkou, zda jste na Večeři 

Páně řádně nachystáni. Připravovali jste se? Jak se má člověk nachystat, ptáte se? No, dle 

apoštola Pavla například tím, že se řádně nasnídá. Protože přijít hladový, by znamenalo 

přijít ve stavu, který je v rozporu s Písmem.  
 

Text k dnešnímu kázání je z 1 Kor 11,26-34:  
Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, 

zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Kdo by tedy 

jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se 

proti tělu a krvi Páně. Nechť každý sám sebe zkoumá, 

než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí a pije 

a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě 

odsouzení. Proto je mezi vámi tolik slabých a 

nemocných a mnozí umírají. Kdybychom soudili sami 

sebe, nebyli bychom souzeni. Když nás však soudí 

Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni 

spolu se světem. A tak, bratří moji, když se 

shromažďujete k společnému stolu, čekejte jeden na 

druhého. Kdo má hlad, ať se nají doma, abyste se neshromažďovali k odsouzení. Ostatní 

věci zařídím, až přijdu.  
 

Problémy v Korintu  
Z teologického hlediska je tento text významný mj. tím, že se jedná o nejstarší zmínku o 

Večeři Páně v Novém zákoně. Pavlovy listy obecně vznikly dříve, než evangelia a byť ty 

jim dějově předcházejí, jsou vlastně z pozdější doby. Pavel popisuje způsob, jakým se VP 

slavila v prvokřesťanských sborech. A popisuje také nešvary, které slavení doprovázely.  

Text, který jsem četl býval zdrojem traumat pro starší generaci členů naší církve. Výzvu 

ke zkoumání sebe sama četli bratři a sestry jako vztyčený Boží prst, který ukazuje na 

každého, kdo páchá hřích. A tak mnozí nepřistupovali tehdy, když měli dojem, že jejich 

hříšnost je pro Boží odpuštění až moc veliká. Dovolím si k tomu dvě poznámky: mám za 

to, že příčinou bylo nesprávné čtení. Pavel v textu jasně říká, kdo je ten, kdo přijímá 

nehodně – člověk, který nerozpoznává, že jde o tělo a krev Páně. Ten, kdo se na Večeři 

Páně přišel jenom najíst. Vždyť my všichni hřešíme, a proto k VP přicházíme. Tento 

obřad nám zvěstuje Boží odpuštění. Druhá poznámka se týká vážnosti, se kterou starší 

generace k VP přistupovala. Po té se mi stýská. Ta nám chybí.  

To hlavní riziko, o kterém mluví Pavel, a sice, že jsou lidé, kteří se na Večeři Páně chodí 

najíst, to už nám nehrozí. Proč? Bohužel ne proto, že bychom byli duchovně o tolik dál, 

nýbrž hlavně proto, že porce, které dostáváme, jsou pro tento účel naprosto nevhodné. 

Také mám za to, že dnes již výjimečně přichází někdo, kdo nerozpoznává, že by šlo o 

tělo a krev Páně. Jsme tedy s Pavlem rychle hotovi? Dovolil bych si vás upozornit na 

nenápadný verš. Verš 33. Ten má totiž v sobě myšlenku aktuální a nadčasovou.  

A tak, bratří moji, když se shromažďujete k společnému stolu, čekejte jeden na druhého.  

Vykladači se k němu staví obvykle velmi prozaicky. Pavel nabádá věřící, kteří jsou první 

u stolu, aby všechno hned nesnědli. Situace, kterou známe z agape. Ti, kdo jsou první u 



stolu, si vyberou ty nejlepší kousky. Ten, kdo přijde po půl hodině už má jen cizrnové 

chlebíčky.  
 

Víc než jen praktické ohledy  
Ale já mám za to, že v tomto verši je víc, než jen výzva k lepší etiketě stolování. Sloveso 

ekdechomai, které je zde použité pro ‘čekání’, není v NZ příliš časté. Jeho jiný významný 

výskyt je v Jk 5,7-8, kde popisuje čekání na Pána. A my víme z prvního verše naší pasáže, 

že i obřad VP je spojen s čekáním na Pána a jeho příchod (zvěstujete smrt Páně, dokud 

on nepřijde.). Čekání na druhý příchod by nás mělo vést k tomu, že čekáme jeden na 

druhého.  

O jakém čekání je řeč? O čekání, které nemá místo v dnešním vysoce konkurenčním 

světě. Ten, kdo dnes čeká na druhého, toho předběhnou ostatní. Čekat na druhého se 

nenosí. Nosí se schopnost druhého předstihnout.  

Čekání, o kterém je řeč, je o schopnosti si porozumět ve společnosti i v celé církvi. To 

čekání vyžaduje ochotu upustit od velkých slov, zlých nálepek a nepřijatelných zkratek, 

kterými se častujeme (liberál/konzerva, odpadlík/fundamentalista, světák/vajtovec). 

Nečekáme jeden na druhého a to nám brání té druhé straně porozumět, dát šanci. 

Vnímáme se navzájem jako slabší ve víře, jako pomalejší, méně vyzrálé. Ale ono je dost 

možné, že ten druhý má na nás úplně stejný názor. Pokud na tebe čekám já, možná na mě 

počkáš i ty.  
 

O duchu Férplejovi  
Jednoduše nás Pavel vede k ohleduplnosti, k citlivosti, k empatii. K tomu, abychom hráli 

fair play. To je oslí můstek k ilustraci, kterou si dovolím ukrást z knihy Jaroslava (nikoli 

Vlastimila – mea culpa!) Žáka – Dobrodužství šesti trampů. V této knize se totiž vypráví 

příběh z fotbalového prostředí, které zrovna ohleduplností nevyniká. Simulování, fauly, 

snaha zvítězit za každou cenu jsou mnohem víc, než fair play a čekání na druhého.  

Poslyšte tedy příběh o duchu Férplejovi, který kdysi vládl nad českými fotbalovými 

stadióny: Při zápase Viktorie Žižkov (prorocké zření Žákovo?) a Slavie došlo k 

povedenému útoku. Viktoriáni se řítí na bránu, mezi nimi a svatyní gólmanovou již stojí 

jen jediný obránce červenobílých a mezi diváky to zahučí: „Teď ho složí!” Leč co to? 

Obránce se zastaví, uklání se a praví: „Nač tak pospícháte pane kolego? Jen prosím, račte 

si připravit míč k ráně. Dovolte, sám vám ho zpracuji.” „Ale pročpak byste se namáhal?” 

praví útočník, „sám si míček zastavím, takto, ačkoli, kdyby vám snad by libo odkopnouti 

jeje?” Vtom přibíhá další hráč a praví: „Pročpak, kamaráde, tady pánovi bráníš ve hře? 

Jakési kličky neobratné tu provádíš a pán si ani nezahraje.” „Snad byste kvůli mě chlapce 

neplísil” brání obránce protihráče, „Jen ať si zakopá podle svého gusta. Já, víte, jsem již 

člověk v letech, a chvála Bohu jsem se nahrál dost a dost.” Teď již také vybíhá brankař 

Viktorie a klepe útočníkovi hostí na rameno: „Vašnosti, branka je momentálně prázdná, 

kdyby vám snad přišlo po chuti dát si góleček?” Běda, celý příběh končí tak, že je duch 

Férplej uzavřen do lahve a fotbalový svět vypadá tak, jak vypadá.  
 

Závěr  
To o čem kážu je v kostce: Večeře Páně nezvěstuje jen individuální odpuštění, ale může 

by být společným prožitkem celé církve, celého sboru. Skrze společné přijímání 

zvěstujeme smrt Páně, dokud on nepřijde a to by nás mělo vést k větší citlivosti na 

druhého, k čekání na druhého, k čekání na bratra a sestru, kteří také, jako já přistupují ke 

stolu Páně, kteří jsou si vědomi vlastní nedostatečnosti a spoléhají na Boží milost. 



    



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

Výlet  TOMu  20.1.2019 
“Přes Vidoule na Malvíny” 

 

Sraz: v 10:00 hod – stanice metra Nové Butovice 
 

Trasa:  
Ze metra Nové Butovice ulicí Bucharova na cyklotrasu A (Praha – JZM)  

dále ulicí Upolínová, odbočit vpravo na bezejmennou k altánu vlevo  
přes železnici k jezírku a pomníku Diana k vyhlídkové věži Cibulka.  
Dále do ulic U Lesíka, Náskov, Baldové, Průchova, Lukavského na  
bezejmennou přes most nad železnicí na Jinonickou, Trachtovou  

a Urbanovou k cíli modlitebna CASD Praha Smíchov. 
 

Pak následuje příjemné  
posezení s přáteli, bram. guláškem, kafíčkem, čajem apod. 
Bude i promítání  fotografií a vzpomínání na uplynulý rok. 

 
 

 

Délka trasy cca 5,6 km 
 

 
 
 
 

Na procházku Vás zvou Jarda a Eva Bartošovi s Radkem Zelenkou 
 

 



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/

