
SSMMÍÍCCHHOOVVSSKKÝÝ  ZZPPRRAAVVOODDAAJJ 

 
 
 
 
 
 
..             
 
 
 
 

   ročník 19/číslo 939 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY    
  

Dopoledne . 

9,3o hodin 
Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   
Vede Samuel Müller 
Téma úkolu: „Ježíšovo poselství sedmi sborům“ 

 společná píseň č.77 „Naději máme“ 
modlitba – Ilona Hudová 
studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
sbírka sobotní školy pro potřeby evangelizace 

 společná píseň č.85 „Slavte Ježíše“ 
 modlitba – Michaela Hudečková 
 

10,3o – 10,45 hodin  
  Přestávka 

 
10,45 hodin  

Dopolední pobožnost vede Marek Balcar 
společná píseň č.164 „V kříži tvém“ (v sedě)  
Sborová oznámení 
společná píseň č.226 „Blíž tobě, blíže, Ježíši můj“ 
modlitba 
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
Příběh pro děti – Luděk Bouška 
Společná píseň, sborová píseň 
Čtení z Bible – Efezským 6.10-17 – Robert Heczko 
tichá modlitba  
Kázání z Božího slova – Roman Jonczy 

 Téma: „Boží zbroj?" 
 
chvíle ke ztišení – hudební přednes – Lukáš Havlíček 

 společná píseň č.235 „Svou záchranu v Ježíši mám" 
 modlitba 
 závěrečná píseň č.284 „Kéž nás vede“ 
 
 
 
 
 

 
každou sobotu od 10:45 hodin živě s obrazem www.bohosluzbyonline.cz 

 

                    Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 - Smíchov 

      19. leden 2019 

http://www.bohosluzbyonline.cz/


Oznámení 

 
-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 

 
-Dnes kázáním z Písma bude sloužit br. Roman Jonczy 

kaplanská služba v nemocnicích 
 

-Příští sobotu 26.1. z Božího slova bude sloužit br. Josef Dvořák 
 

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

 
-V neděli 20.1. jste zváni na výlet TOMů „Přes Vidoule na Malvíny“ 

Sraz v 1000 hod na stanici metra Nové Butovice 

 
-Zveme Vás na 16. ročník „Běhu Járy Krále“ v neděli 27.1. 

 Sraz v 1000 hod na parkovišti nad Hraběticemi 
(více informací dále ve Zpravodaji) 

 
-V sobotu 2.2. se uskuteční od 1400 hod setkání Klubu Zdraví na téma 

„Zážitková pedagogika“ 
 

-Sbírky z minulého týdne: sbor: Kč 13 807,-; misie: Kč 3 054,-; 
Adra: Kč 1 100,-; FSP: Kč 100,-; BanglaKids: Kč 100,-; 

TVHope: Kč 100,-; APP: Kč 100,- 
 

-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 
 

-Další informace a akce naleznete dále ve Zpravodaji 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

V období 20.-26.1.2019 oslaví narozeniny: 
 

Dvořáková Alena (20.1.); Fetecau David (20.1.); Brabec Karel (22.1.);  
Janušková Martina (23.1.); Oplatková Kurková Martina (24.1.); 

 Prokopčáková Jana (24.1.); Gibiec Martin (25.1.); Kafka Pavel (25.1.);  
Oczková Johana (25.1.) 

 

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

 

 
 
 

 



VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA, … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Setkání Generace 50plus a KD3  
Milé sestry a bratři, členové Smíchovského 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 
 

Informace  o studiu Markova evangelia 
Milé sestry, milí bratři, 
ráda bych Vás opět pozvala ke studiu Markova evangelia. První novoroční studijní 
schůzka se uskuteční 23. ledna 2019 od 17 hodin v učebně Smíchovského sboru, 
Praha 5, Peroutkova 57. 
Jste srdečně zváni! 

Soňa Sílová 
 

Badminton Smíchov  
Rušíme trénink zítra v neděli 20.1.2019, protože by se nás nesešlo dostatek. 
Naopak zveme na 3.3.2019 na turnaj v badmintonu. Tam by se nás mělo sejít už více, muži i 
ženy. Kdo hrajete zapište si do diáře, cca 14 dní předem se ozvu s pozvánkou. Pozvěte i známé a 
přátele pohybu! 

Luděk Bouška 
 

Zveme Vás na 16. ročník „Běh Járy Krále“ 
v Jizerských horách 

Termín: neděle 27.1.2019, sraz v 10,00 hod 
Budeme vyjíždět jako vloni z Hrabětic. Je to placené parkoviště 
nad Hraběticemi.  Sníh v Jizerkách je, mezi svátky ho napadlo 
snad dostatek, aby vydržel i do konce ledna, my ale jedeme za 

každého počasí ☺. 

Smuteční oznámení 
Ve čtvrtek 17.1.2019 ve 12.15 hod zemřel náš tatínek, dědeček, pradědeček a 
bratr v Kristu Rudolf Duda ve věku nedožitých 90 let. Jeho denním chlebem 
bylo Boží slovo a víra v Boží lásku a milost. 
Rozloučení se uskuteční v úzkém rodinném kruhu.  
Děkujeme všem blízkým, rodině, členům církevní rodiny a jeho kolegům za 
vzpomínku, kterou mu věnujete jeho oblíbenou písní „Hvězdou moji jasnou na 
níž tak rád zřím …“ 

pozůstalí 

 



Sraz: Sejdeme se na parkovišti nad Hraběticemi v 10:00 hod. Jedná se o 
východiště běžeckých stop. GPS: N50°46.959', E15°11.328'. 

Běžkaři máme trasu 15 km. Kdo by chtěl více, může si přidat z množství okruhů 
v okolí. Společně půjdeme s pěšími k Prezidentské chatě. 

Pěší trasa Na Prezidentskou chatu, kde je výborná kuchyně. Jde se 3 km po silnici, 
pak 200 m doprava. 

Trasa 15 km: Pojedeme k přehradě přímo, okolo Kristiánova na Novou Louku. 
Tam oběd… Zpět okolo přehrady serpentýnami k hrázi a zpět. 

Pěší mohou jít k přehradní hrázi a pak zezadu na Prezidentskou nebo na Královku. 
Nebo také přímo po silnici na Královku :). 

Trasa 25 km: směrem ke Královce a okolo Prezidentské k přehradě k hrázi. Možná 
tak potkáme trasu 15 km. Z Nové Louky pak Vládní cestou a k Buku a přes 
Královku k výchozímu místu v Hraběticích. 

Z Nové Louky je možné si trasu ještě prodloužit nejlépe na Hřebínek a přes 
Olivetskou horu a Závory okolo Bedřichovské přehrady a pak zpět... 

Domluvte se s někým, abychom vytvořili skupinky a mohli si cestou povídat popř. 
na zkrácení nebo prodloužení trasy. 

Vzpomínáme na Járu a nechce se nám věřit, že je to už tolik let. Jára miloval Boha, 
svou rodinu, miloval staré Peugeoty a pak miloval hory. Jsou lidé, kteří do našeho 
života přijdou a zanechají v něm velkou nesmazatelnou stopu. Jára měl srdce 
otevřené. Tím pro nás byl a stále je inspirací .  

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

Za pořadatele: Královi, Bouškovi 
Příjezd od Jablonce nad Nisou 

 



Trasy 15 a 25 km: 

 

Co nového na síti 
 

Bůh v kleci… 
Stál jsem v klidné části jedné zahrady a v ohromné luxusní kleci seděl orel skalní. 

Nádherný, impozantní pták. Když roztáhl křídla, člověk mohl jen obdivovat jeho 

elegantní mohutnost a krásu. Jako lidé chceme obdivovat krásu, ale nechce se nám 

absolvovat náročnou cestu do hor, dlouho hledat a pak jen na chvíli zahlédnout 

podobného orla v jeho skutečném království. 

Podobný proces zvolili křesťané v pravděpodobně upřímné touze ukázat lidem Boha. 

Postavili jsme krásné, multidimenzionální klece kostelů, teologických systémů, 

věroučných bodů a církevních administrativ. Do těchto mnohdy velmi hodnotných 

prostor zvou církve celá staletí Boha a on často toto pozvání přijal. Ze samé radosti, že 

náš Stvořitel přišel mezi nás, pak někdo zabouchl církevní dveře v radostném nadšení, 

že teď je ten Bůh jenom náš. Vědomí, že teď vlastníme Boha a jeho pravdu, každé 

historické formě církve nesmírně zvedlo sebevědomí. Zprvu to byla velká motivace ke 

službě, která vedla k požehnanému růstu, ale čas probudil i odvrácenou stranu těchto 

příběhů. Církev začala kombinovat svůj růst s prorůstáním do politiky, do byznysu, do 

vládnutí a hlavně do ovládání těch druhých. Když totiž vlastním pravdu, pak mám právo 

tuto mnou objevenou pravdu nejen zvěstovat, ale také prosazovat. 

Z historie je dobře vidět, že si většinou takto pyšně přerostlá církev ani nevšimla, že 

Bůh už dávno odešel. Hospodina totiž nelze vtěsnat do žádné, ani té nejkrásnější lidskou 

rukou vytvořené klece. A tak na této Zemi přibývají postupně prázdné církevní klece 

https://www.casd.cz/buh-v-kleci/


bez Boha a postupně jsou a budou i bez lidí. Navíc Bible říká, že prázdnota vždy 

postupně zničí svého nositele. 

Pokud chceme v našich životech Hospodina alespoň zahlédnout, pak musíme počítat s 

tím, že je třeba vydat se na cestu. Mnohdy to není cesta snadná a možná ani příjemná. 

Přijdou chvíle, kdy budeme pochybovat o směru cesty, existuje i riziko, že se někdy a 

někde můžeme zranit. 

Stvořitele vesmíru nelze do žádné církevní klece vtěsnat, natož ho tam zavřít. Boha 

nelze najít v žádné, byť sebekrásnější kleci nějaké církevní „zoologické“ zahrady. 

Hospodina lze potkávat jen na Kristem představené cestě. 

Snaha mnoha učenců rozložit Boha na člověku snadněji pochopitelné součástky je 

možná chvályhodná, ale žel mnohdy kontraproduktivní. Každá příliš jasná pravda o 

Bohu přináší současně riziko zamlžení skutečné Boží velikosti a rozmanitosti. Text 

Bible několikrát naznačuje, že přitom, když hovoříme o Bohu, je třeba nesmírné úcty a 

osobní pokory, protože ho nelze vlastně nijak inteligentně popsat a oplotit nějakou 

jasnou, navždy přítomnou pravdou. 

Není nutné relativizovat vše, co již bylo o Hospodinu řečeno. Nemusíme zpochybňovat 

to, čemu často celé roky upřímně věříme. Možná by stačilo do našich slov o Bohu a 

jeho věcech vložit více úcty. Snad je lepší říci pokorně, že něco nevím, než podobně jak 

Jobovi přátelé blekotat ohromující „fakta“ o našich bližních v mé církevní rodině či v 

rodinách církví jiných, a to jen proto, že z toho mám dobré pocity své nadřazené 

jedinečnosti. 

Je také dobré si jednou za čas přečíst texty z Bible, které hovoří o Božím soudu. Nejsou 

to žádná složitá sdělení, ale poměrně střídmé slovo, že jednoho dne se budu muset i já 

postavit před Hospodina. Je zvláštní, že stěžejní otázkou není, zda jsem měl nějakou 

pravdu a co všechno jsem zachovával. Bůh se ptá, zda jsem na tomto světě pokorně 

sloužil často těm nejmenším. Možná není tak těžké rozjímat nad tím, proč právě 

obyčejná služba lidem je to, co Hospodina na posledním soudu tolik zajímá. To je 

špatná zpráva pro všechny, kteří si našli cíl – být jen svatými vyvolenými. Je to však 

velmi dobrá zpráva pro všechny nedokonalé, kteří by si přáli svatě a užitečně sloužit. 

Ježíš na přelomu letopočtů osobně obnovil základy starozákonní církve, demontoval 

celou tu složitou klec, kterou chtěli lidé ochránit svého Izraelského Boha, a položil 

osobně základy pokorné služby jako cestu a cíl současně. Všechny lidské deriváty 

Ježíšovy církve nejsou pro člověka prospěšné. 

Co si tedy přát do dalších dnů? Snad život v Bohem dané svobodné církvi, vedené 

Duchem a sloužící pokorně a poctivě potřebným. To je úžasný Kristův objev z věčně 

platného Božího zákona.           

 

Zabijáci manželství 
 

Každoročně si v naší církvi připomínáme důležitost manželství a 

rodiny díky Modlitebnímu týdnu křesťanského domova a 

Národnímu týdnu manželství. Stejně tak je tomu i letos od 9. do 

16. února. 

Vše, co stojí na vztazích, prožívá v dnešním světě otřesy a často 

i krize. Neodehrává se to jen za hradbami církve (ty jsou totiž na 

mnoha místech děravé), ale i v jejím středu. Reklamy na nás křičí, abychom si vzali 

hned to, co chceme. Třeba i na splátky o rok odložené. Lžou nám, protože se nás snaží 

přesvědčit, že nemusíme nést důsledky svých rozhodnutí. 

https://www.casd.cz/zabijaci-manzelstvi-aneb-mesicne-rozvratime-az-40-vztahu/


Ale právě ve vztazích se potřebujeme naučit žít s tím, co máme k dispozici. S realitou, 

že vše nejde opravit lusknutím prstů. Uvědomit si, že když se něco kazí roky, 

minimálně stejně tak dlouhou dobu trvá uzdravení, zahojení. Bůh nám dal největší 

požehnání právě do záležitostí spojených se vztahy – a je smutné, že právě manželství je 

v ohrožení. 

Minulý rok jsem narazil na článek s titulem, který mě opravdu vyděsil: Měsíčně 

rozvrátíme až 40 vztahů. Majitel jedné agentury nabízí celou škálu služeb: alibi 

nevěrníkům, odlákání milence, test věrnosti, ochranu proti stalkingu (nežádoucí 

sledování), propůjčení luxusní identity, rozvrácení vztahu atd. Sám říká, že podniká 

pouze v tom, co lidé sami chtějí, a poptávka je tak vysoká, že musí zaměstnávat další a 

další spolupracovníky. 

Církev vydává mnoho energie na různé programy a projekty, učí se reagovat na potřeby 

společnosti v různých oblastech. Avšak to, čím můžeme společnosti nejvíce přispět, 

máme doma. Jsou to naše rodiny, naše vztahy. 

Všichni toužíme po smysluplných a hodnotných vztazích, po věrnosti, po jistotě v tomto 

světě navzdory všem nepříznivým statistikám. Často však okolo sebe nemáme funkční 

vzory, které by ukázaly, že má cenu do rodiny investovat. Je jen na nás, jestli se 

svezeme s negativními trendy, nebo poplujeme proti proudu. 

Letošní Národní týden manželství nenese na první pohled moc povzbudivý název: 

„Zabijáci manželství“. Ale i díky materiálu, který je připraven, bude možné otevírat 

žhavá témata, jež mohou ohrožovat manželství. Přál bych si, aby byl tento týden 

v mnohém obohacením i pro naše manželství. Minimálně v tom, že má cenu o našich 

vztazích otevřeně hovořit, vztahy budovat, opravovat a ladit. 

Udělejme si čas na rekapitulaci našich vztahů. Nebojme se během tohoto týdne 

pracovně ubrat, vypnout počítač či televizi a společně s manželem/manželkou nebo i 

s celou rodinou pravidelně číst, chodit na procházky nebo i na nějaký ten mls. 

Potěšilo by mě, kdybychom využili Modlitební týden křesťanského domova a Národní 

týden manželství k vzájemnému povzbuzení k boji za tak „obyčejnou“ věc, jako jsou 

naše manželství a rodiny. Vstupme do spolupráce s jinými organizacemi, městem, 

dalšími církvemi a využijme tento čas k šíření tak důležité záležitosti, jako jsou zdravá a 

funkční manželství. 

Martin Žůrek, vedoucí oddělení služby rodinám při Moravskoslezském sdružení 

Marek Škrla 

Malý Velký Muž 
Jen pár dní ledna 2019 chybělo k tomu, aby svou devadesátku let na tomto pozemském 

světě oslavil jeden z nejstarších členů zlínského sboru. O bratru Františku Krajíčkovi se 

dá říci, že byl žijícím „majákem“ našeho sboru. Více než 70 let byl členem Církve 

adventistů sedmého dne a až na 20 let, kdy si „odskočil“ sloužit církvi jako kazatel, byl 

činným a sloužícím členem sboru Zlín, bez kterého by historie tohoto sboru byla 

bezesporu jiná. 

Jeho život byl velmi rozmanitý. Již v dospívání se z rodilého římského katolíka stal 

hledající křesťan, který objevil poklad – Bibli. To, že se stal následovníkem Krista v 

Církvi adventistů sedmého dne, mu ale v životě, hlavně v mládí, přinášelo více 

komplikací, než by mladý člověk, který své dospívání prožil v hrůzách druhé světové 

války, čekal. Své přesvědčení a víru v Krista nezradil ani v době, kdy jako politicky 

nespolehlivý měl sloužit dělnicko-rolnické republice po roce 1948. Takže chtě nechtě 

narukoval k „Černým baronům“ – k PTP.  Jeho zbraněmi se staly lopata a krumpáč a 

jak sám ve stáří přiznal, od té doby byli on a lopata nerozlučnými přáteli. 

https://www.casd.cz/maly-velky-muz/


V době služby vlasti potkal v Olomouci svou životní lásku Věrušku, se kterou prožil 

požehnaných 55 let společného života, rozdělila je až její smrt. V tomto manželství se 

jim narodila dvojčata Zdeněk a František, o něco později přibyla i dcera Věrka. 

František byl mužem nevelké postavy, o to víc uměl vzít za práci. Nejdříve pracoval ve 

firmě Baťa v Otrokovicích, po roce 1948 to bylo tamtéž, jen Baťa se stal režimu 

nepohodlný, tak přejmenovali továrnu na Svit.  Práce zůstala prací i za nového režimu a 

František dále svědomitě a poctivě pracoval, přesně tak, jak jako upřímný křesťan věřil. 

Ale již v té době se věnoval i pilnému studiu a službě. Čtyři roky tajně studoval u bratra 

Adolfa Šlosárka teologii a toho si všimli i bratři v církvi. V době politického uvolnění v 

roce 1968 se uvolnily i poměry pro naši církev a bratr František mohl v roce 1969 

nastoupit do kazatelské služby. Aby toho studia nebylo málo, musel opět studovat čtyři 

roky teologii, tentokrát oficiálně pod vedením bratra Šustka. A tak se stal asi nejdéle 

studujícím kazatelem té doby. 

Dvacet let, až do doby důchodového věku, sloužil Pánu Bohu a církvi kazatelskou 

službou. Působil ve sborech na Jihlavsku, Šumpersku, Kroměřížsku, 

Uherskohradišťsku. Všude tam zanechal stopu a mnoho lidí jím bylo za dobu jeho 

služby i pokřtěno.  Jak sám vzpomínal, především práce na Jihlavsku byla náročná, 

protože rodina žila ještě nějaký čas v Otrokovicích. Vyměnit služební byt n.p. Svit  za 

jiný v Jihlavě bylo tenkrát velmi obtížné. 

Rok 1989 se nestal zlomem jen pro naši zemi. Stal se přelomem i pro Františka. Odchod 

do důchodu jej ale nekatapultoval do role nic nedělajícího a mrzutého „staříka“, ba 

naopak. Dál neúnavně sloužil – jako kázající, jako starší sboru ve Zlíně. V době stavby 

areálu Domu pro seniory a modlitebny to vypadalo tak, že v sobotu kázal či učil v 

sobotní škole, v týdnu pak navlékl montérky, nafasoval nářadí a přiložil ruce k dílu. A 

tam se opět setkal se svou „láskou z mládí“ – lopatou. Později sám vzpomínal, že už 

nebyl nejmladší a především jeho kolena už nesloužila tak jako jeho ruce. Když se v 

roce 1997 dokončovala stavba modlitebny, už jej při kopání výkopu pod vstupními 

venkovními schody museli z toho výkopu doslova vytáhnout. 

Od té doby už mu zdraví dovolovalo sloužit jen slovem. Ale o to víc intenzivně. 

Především navštěvoval bratry a sestry v Domově pro seniory a přinášel jim slova 

povzbuzení, útěchy, radosti a naděje. Byl vždy plný života a humoru. Svého osobitého 

humoru, kdy si často dělal legraci sám ze sebe a dokonce i ze svého jména Krajíček. 

Posledních pár let jej ale velmi sužovalo zdraví. Poté, co vyměnil svá kolena za ta 

náhradní, jej „navštívila“ těžká onkologická choroba. Čelil jí statečně, s pevnou vírou a 

odhodláním, bojoval bez reptání a stížností. Byl vděčný za každé slovo povzbuzení, 

dále sloužil v sobotní škole, protože hlava mu myslela skvěle až do posledního dne 

života. 

Ještě v posledních dnech mluvil o tom, že by se chtěl dožít sta let. Tak moc miloval 

život, ale stejně tak moc se těšil, že jeho Spasitel Ježíš Kristus se postaví nad jeho 

hrobem a zavolá jej k věčnému životu. 

Bratr Krajíček svůj pozemský život dobojoval, ale pro nás „pozůstalé“ zanechal 

hluboký vzkaz. Vzkaz, ve kterém je opravdovost, pevná víra v Krista, pracovitost, 

služba bližním, víra v pravdivost Božího slova. 

To vše byl František Krajíček, služebník živého Boha. 
 

Vzpomínky na „Malého Velkého Františka“ sepsal Petr Matula, sbor Zlín 

 
 
 



 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 www.zivotazdravi.cz           Praha Smíchov   
                              

Vás srdečně zve na workshop  
 
 

Zážitková pedagogika 
 

Jak se učíte nové věci? 
Víte, že nejefektivnější učení je zážitkem? 

A víte, že zážitková pedagogika může podporovat vzájemné vztahy? 
Přijďte si to vyzkoušet! 

Co se naučíte pomocí zážitku, to už (nejspíš) nezapomenete :) 
 

 
workshop povede 

Bc. Ivana Říhová  
lektorka primární prevence rizikového chování 

 
 

sobota 2.2.2019 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 
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