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   ročník 19/číslo 951 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
  

 Dopoledne . 

9,3o hodin 
Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   
Vede Zuzana Klímová 

Téma úkolu: „Rozhodni se správně“ 
 společná píseň č.288 „Svatá doba, Páně den“ 

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

 společná píseň č.38 „Před láskou tvou“ 
 modlitba  
 

10,3o – 10,45 hodin  
  Přestávka 

 

10,45 hodin  

Dopolední pobožnost vede Milan Müller 
společná píseň č.30 „Můj Tvůrce, Pane můj“ (v sedě)  
Sborová oznámení 
společná píseň č.129 „Slyš, Otče, prosby hlas“ 
modlitba  
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
 

Příběh pro děti – Jaroslav Bartoš 
sborová píseň „Dej Mu svůj život“ – Smíchovský pěvecký sbor 
 

Čtení z Bible – Žalm 111 – Jana Bláhová 
tichá modlitba  

Kázání z Božího slova – Soňa Sílová 
 Téma: „Třikrát o strachu a naději - Mk 9,30-50“ 

 

chvíle ke ztišení - hudební přednes – Lukáš Havlíček 
 společná píseň č.276 „Pán Sionu je vládce" 
 modlitba 
 závěrečná píseň č.284 „Kéž nás vede“ 

 
 
 
 
 
 
 

 

                    Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 - Smíchov 

         13. duben 2019 
 
 
 



Oznámení 

 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 
 

-Dnes 13.4. kázáním z Písma bude sloužit s. Soňa Sílová 
 

-Příští sobotu 20.4. bude zamyšlením sloužit br. Jan Bezděkovský 
 

-Dnes v sobotu 13.4. se uskuteční koncert Pražákova kvartetu 
se svátečním slovem od 1700 hod (Více informací dále ve Zpravodaji) 

 

-V neděli 14.4. jste zváni na výlet TOMů.  
Cílem cesty jsou „Jílovské zlaté doly“ a vyhlídková věž „Pepř“ 

(Více informací dále ve Zpravodaji) 
 

-V termínu 18.-22.4. KD2 prožije Velikonoce v Hromnici u Plzně 
(Více informací u vedoucích KD2 manželů Skálových) 

 

-V sobotu 27.4. se na Smíchově uskuteční Rodinná bohoslužba  
s hosty Pavlem Rausem a Radomírem Jonczym 

 

-V sobotu 4.5. se uskuteční setkání Klubu zdraví na téma  
„Zdraví, které chutná“ s Romanem Uhrinem od 1400 hod v učebně 

 

-Sborový výlet – termín konání se blíží, a proto nastala doba pro výběr 
nevratné zálohy (další informace naleznete dále ve Zpravodaji) 

 

-Sbírky z minulého týdne: sbor: Kč 9 471,-; misie: Kč 3 523,-;  
Adra: Kč 600,-; FSP: Kč 200,-; BanglaKids: Kč 100,-;  

TVHope: Kč 400,-; APP: Kč 200,- 
 

-Prosíme mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry, 
kteří jsou nemocni nebo prožívají různé nemilé životní situace. 

 

Prosím připojte se k nám i v měsíci dubnu a mysleme na svých 
modlitbách na oddělení našeho sboru: oddělení Sobotní škola a sborový zpěv 

 

- 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 14.-20.4.2019 oslaví narozeniny: 
 

Černá Marija (14.4.); Krohychová Hana (15.4.); Michalcová Jitka (17.4.);  
Kafková Bohuslava (18.4.); Říhová Ivana (19.4.) 

 

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

 

 
 
 

 



INTERNÍ PRAVIDLA POHYBU LIDÍ BEZ DOMOVA V MODLITEBNĚ  
Sboru Církve adventistů s.d., Peroutkova 57, Praha 5 – Smíchov 
(konzultováno s pracovnicí Hygienické stanice a pracovníkem Naděje) 
 

a) Stanovení interních pravidel je plně v kompetenci sborového výboru.  
b) Cílem pravidel je zajistit základní hygienické zabezpečení prostoru, ve kterém se setkávají všechny 

generace příchozích, včetně malých dětí. 
c) Dodržování pravidel směřuje k ochraně zdraví lidí, pohybujících se v prostorách modlitebny.  
d) Jednotlivá pravidla vycházejí z reálného nebezpečí přenosu infekčních chorob od osob bez 

domova, kteří žijí v „rizikovém“ prostředí, stejně tak jako z reálného nebezpečí přenosu vší dětských, 
vší šatních, svrabu, štěnice domácí (výskyt popsaného hmyzu je u lidí bez domova v Praze 
v současné době velmi vysoký). 
 

Modlitebna 

• Ve všech prostorách modlitebny (bohoslužebný prostor, učebny, jídelna, toalety…) je dovoleno 
lidem bez domova pohybovat se pouze s osobními věcmi (doklady, peněženka, mobilní telefon…) 
v jedné malé tašce. Ostatní zavazadla zůstávají uložena ve vyhraženém prostoru šatny.  
Zajištění: Ideálně samostatná skříňka jen pro věci lidí bez domova kvůli šíření zejména vší šatních 
a štěnic. Kdo: Dle domluvy s J. Bartošem. 

• Lidem bez domova je dovolena přítomnost pouze v bohoslužebných prostorách a na toaletách 
v době SŠ a bohoslužby. Během konání SŠ a bohoslužby není dovolen jejich pohyb mimo uvedený 
prostor.  
Zajištění: diakon sálu, poučení činovníci sboru (starší sboru, první diakon, případně další, výborem 
pověřené osoby, přítomná kazatelka/kazatel sboru). 

• Ideální stav: Sedění lidí bez domova v lavici modlitebny, či polstrovaných židlích v učebně, např. při 
programu KZ jen na vyhraženém místě kvůli reálnému přenosu vší šatních a svrabu. (Na nebezpečí 
přenosu tohoto hmyzu jsem byl důrazně upozorněn, otázka k diskusi, jsme-li schopni zajistit. 
V tomto směru jsou prý pouze dřevěné kostelní lavice nejlepší ☺ 

Jídelna 

• Lidem bez domova je dovoleno stravovat se pouze pokrmem, podávaným službou v kuchyňce 
(polévka) nebo pokrmem, darovaným členy sboru a to jen na vyhraženém místě jídelny (stůl, židle) 
po dobu 30 minut.  
Zajištění: Služba v kuchyňce. 

• Konzumace vlastních potravin není dovolena. 

• Po uplynutí času, uvedeném v bodu 1, vyhražené místo vydesinfikovat vhodným prostředkem (typu 
Screen Spray 750 ml s kombinovanými virucidními, bakteriocidními a fungicidními vlastnostmi, 
snadná a rychlá manipulace, nezapáchá). V případě potřeby vyvětrat.  
Zajištění: Služba v kuchyňce. 

• Po uplynutí doby stravování není lidem bez domova dovoleno pobývat v prostorách modlitebny.  
Zajištění: Služba v kuchyni a poučení činovníci sboru. Důkladně zvážit přítomnost lidí bez domova 
na KZ, kde mohou případným zápachem odrazovat návštěvníky od účasti na dalších programech. 

Kuchyň 

• Lidem bez domova není dovolen pohyb v kuchyni. Případný teplý nápoj nebo jakýkoliv nápoj ze 
zdrojů sboru, jim během stravování zajistí služba v kuchyni. 

Prostor sprchy 

• Lidem bez domova není dovoleno využívat sprchu. (Bylo by možné jen za předpokladu, že po 
sprchování neprodleně zajistíme úklid a desinfekci prostoru. To jsme v předběžné diskusi zatím 
zamítli). 

Dokument byl schválen. S lidmi bez domova osobně probere kazatel sboru, případně ve spolupráci 

s jedním ze starších sboru, jakožto svědkem rozhovoru.                                                   Výbor sboru 
 



Postřehy z konference – 2. část 
 

Nechci množit slova,  
protože se zcela ztotožňuji s hodnocením bratrů Milana Müllera a Jakuba Fraje. Tak mi 
dovolte jen několik osobnějších postřehů. 
Byla to moje první unijní konference, podílela jsem se na práci přípravného výboru a 
výboru pro plány a programy, takže jsem nemohla být u některých rozprav a hlasování 
v hlavním sále. Celkově jsem ale byla mile překvapena věcnou debatou a až na naprosté 
výjimky rozumnými argumenty při rozpravách k bodům agendy. Stejně tak jsem nikde 
nevnímala žádné úmyslné pokusy nějak ovlivňovat rozpravy ani ze strany moderátora 
ani odjinud. 
 

Z jednání výboru pro plány a programy, ze kterého vzešla vize pro následující 
konferenční období, mám velmi dobrý pocit. A z reakcí ostatních účastníků vím, že i oni 
byli s naší mnohahodinovou intenzivní prací spokojeni. Složení bylo pestré názorově, 
převažovali mladí lidé nebo alespoň střední věk jako já. Zpočátku se zdálo, že každý si 
bude stát nekompromisně za svým pojetím, ale postupně jsme se myslím všichni 
dokázali shodnout na vizi “Církev otevřená každodenně Bohu i lidem ", vizi, která by byla 
pokud možno velmi praktická a která by neměla zapadnout, ale sloužit jako výzva k 
aplikaci a hledání nejlepších způsobů služby na třech úrovních - osobní, sborové a 
celocírkevní. 
 

Projednávala se i některá horká témata, na úplný závěr se diskutoval a těsně odsouhlasil 
bod ordinování žen do plné kazatelské služby. Asi si dokážete představit, jak náročné to 
pro mě bylo, ačkoli jsem se bránila tomu brát si nějak zvlášť osobně vše, co bylo kolem 
tohoto tématu kdy řečeno. Mile mne překvapilo, že z úst těch, kdo razantně vystoupili 
proti schválení ordinace žen, zaznělo velmi zřetelně, že se ztotožňují se stanovisky 
různých grémií, které se otázkou ordinace žen zabývaly, tedy že se nejedná o teologický 
problém a že nelze v Bibli najít argument proti, ale že se jedná o problém organizační. 
Žel, že se tato záležitost stala naprosto zbytečně otázkou jednoty církve a ženy povolané 
do kazatelské práce často zažívají pocit rukojmích obou názorových skupin. V tomto 
smyslu jsem se vyjádřila při svém vystoupení v rozpravě, k čemuž jsme jako ženy byly 
jedním z delegátů vyzvány. Můj postoj je, že dokud budu vnímat jak já, tak i mé okolí, 
tedy především sborová společenství a můj zaměstnavatel, že jsem Bohem povolána ke 
kazatelské službě, tak chci tuto službu konat co nejlépe a s Boží pomocí. Pak mi nezáleží 
na tom, zda budu nebo nebudu ordinována. To, co mi vadí, je, že mi debata o ordinaci 
žen komplikuje moji práci a zvlášť vůči mladým lidem vytváří otázky o věrohodnosti a 
logičnosti přístupu církve, která v průběhu své existence přijímala v této záležitosti 
naprosto odlišná usnesení. 
 

Přeji naší církvi, aby i následující konferenční období, stejně tak jako zanedlouho i 
jednání Konference Českého sdružení, byly vedeny upřímnou touhou po naplnění Boží 
vůle. 

Soňa Sílová  
 



Vize Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne pro konferenční 
období v letech 2019 – 2024 
 

„Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem,  
jako i Bůh v Kristu odpustil vám.“ Efeským 4,32, ČSP  

 

Protože chceme být církví, která roste ve všech oblastech svého života, předkládáme 
tuto vizi:  
 

CÍRKEV KAŽDODENNĚ OTEVŘENÁ BOHU A LIDEM  
v reflexi a ochotě ke změně  
v přijímání a péči  
v odpouštění a slušnosti  
v autenticitě a srozumitelnosti  
v nezištné službě  

 

Věříme, že vize otevřené církve se může projevovat následovně:  
 
- v osobním životě:  

o nechávám se Bohem vést, obdarovat a použít ve službě  
o jsem osobně zodpovědný/á za svůj duchovní život, za svůj sbor  

a za věrnost ve všech oblastech křesťanského správcovství  
o dávám novou šanci člověku, kterého nemám rád  
o mám odvahu přiznat vlastní chybu a omluvit se  
o jednám slušně s jinak smýšlejícími a všelijak odlišnými lidmi  

- ve sborovém společenství:  
o zapojujeme neaktivní členy do služby podle jejich duchovních darů  
o projevujeme zájem a pečujeme o členy dlouhodobě nenavštěvující 

bohoslužby  
o zapojujeme se do pastorační péče o jednáme zodpovědně vůči  

Božímu stvoření  
o spolupracujeme s lokálními organizacemi na rozvoji místní komunity  

- v celé naší církvi:  
o hledáme konkrétní formy služby reflektující:  

▪ vedení Ducha svatého  
▪ různorodost duchovního obdarování  
▪ lokální potřeby společnosti (např. kaplanská služba,  

sociální služba, práce s dětmi, pastorační asistence atd.)  
▪ příležitosti plynoucí ze spolupráce s jinými organizacemi,  

samosprávou apod. 
  

„A shromáždění v celém Judsku, Galileji a Samaří měla pokoj a budovala se; chodila v 
Pánově bázni a v povzbuzování Ducha Svatého, a tak vzrůstal jejich počet.“  

Skutky 9,31, ČSP 
 



Co nového na síti 
 

Informace o slavnostní konferenční bohoslužbě 
 

V sobotu 8. června 2019 se uskuteční slavnostní konferenční bohoslužba pro tři sdružení 

Česko-Slovenské unie. Společné setkání bude v Brně v areálu Výstaviště Brno v pavilonu 

V. Slavnostní bohoslužba začne v 10 hodin a hostem bude předseda Interevropské divize 

církve adventistů Mario Brito. 

Čas společně strávené soboty bude naplněn programem dětí, kázáním Božího slova, 

hudbou a představením administrátorů všech sdružení a unie. Od 14:30 bude odpolední 

program, kde představí svou službu oddělení církve. Zajímavé budou určitě i rozhovory 

s předsedy jednotlivých sdružení. V pavilonu také budou stánky s prezentacemi 

jednotlivých oddělení a institucí. 

Pro toto zvláštní shromáždění církve je připraveno v sále 3 500 míst a dostatek dalšího 

prostoru pro vzájemné sdílení. V polední přestávce bude k dispozici malé občerstvení. 

Areál Výstaviště Brno (BVV) je dobře přístupný městskou hromadnou dopravou a pro 

ty, kteří preferují vlastní dopravu, je dostatek parkovacích míst v areálu výstaviště přímo 

před pavilonem V (parkování je zdarma). Pro ty, kteří budou cestovat ze vzdálenějších 

konců našich republik, je zabezpečeno dostupné ubytování. 

Chceme vás všechny pozvat na tuto jedinečnou příležitost, kdy se můžeme společně 

setkat k naslouchání, sdílení i společným modlitbám. 

Za Česko-Slovenskou unii Církve adventistů sedmého dne Mikuláš Pavlík 
  
Informace 

Místo konání konference: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, Česká republika, pavilon V. 

Čas konání: dopoledne od 10:00, odpoledne od 14:30. 

Doprava městskou hromadnou dopravou v Brně z autobusového nádraží Zvonařka na 

výstaviště autobusem č. 84 na zastávku Velodrom (5 stanic). Nebo z hlavního nádraží 

tramvají č. 1 směr Pisárky na zastávku Výstaviště – hlavní vstup (5 stanic). 

Doprava autem směr BVV, Výstaviště 405/1, Brno, vjezd bránou č. 4 (49°11‘4.89“N; 

16°34‘55.61), pak na parkoviště k pavilonu V. 
  

Ubytování 

Je připravena možnost ubytování v prostorách Střední školy informatiky, poštovnictví 

a finančnictví, Brno, Čichnova 982/23, 624 00 Brno, Komín. 

Cena ubytování za jednu noc pro jednu osobu je 300 Kč (ČR), 11 € (SR). 

Součástí ubytování je povlečení, ručník, malé mýdlo a snídaně. 

Nocleh lze zajistit ze 7. 6. i z 8. 6. 2019. 

Parkování v objektu školy (placené, max. 100 Kč za den). 

Ubytování k dispozici od 11:00; pokoje je třeba opustit do 16:00. 

Platba pro ČR: číslo účtu ČSU 116 484 1011/0100 variabilní symbol: 512777. 

Platba pro SR: IBAN SK94 8330 0000 0025 0034 1599, variabilní symbol: 006. 

U platby je potřeba uvést do poznámky jméno a příjmení, koho se platba týká. 

Obsazení pokojů bude zohledněno dle přihlášení. 

V jedné buňce s vlastním sociálním zařízením a sprchou je 2 a 3lůžkový pokoj. 
 

Je také třeba nejpozději do 14. 5. vyplnit přihlášku a odeslat za každou osobu zvlášť 

Dotazy k ubytování: Jiřina Žižková, e-mail: jzizkova@casd.cz 

https://www.casd.cz/informace-o-slavnostni-konferencni-bohosluzbe/


 

 

 
 

Radimovice u Želče 118,  390 02 Tábor 

 

Zotavovna Pracov je rekreační středisko které nabízí svým 
hostům ubytování ve dvou až čtyřlůžkových pokojích a dvou 
apartmánech o šesti a osmi lůžkách s vlastním sociálním 
zařízením. Stravování s plnou penzí, přímo v areálu. K dispozici 
nám bude školící místnost s prezentační technikou, krytý bazén, 
sauna, fitcentrum, tělocvična, dvoudráhová automatická 
kuželna, kulečníkový a biliárový stůl, tenisové a víceúčelové 
kurty s umělým povrchem, fotbalové hřiště a tábornické 
ohniště. Parkování uvnitř oploceného areálu. V okolí je možno 
provozovat cykloturistiku, rybaření, houbaření, pěší turistiku, 
výlety na hrady a zámky apod. 
  

  
 

Příležitost k prohlubování našeho vztahu 
s Hospodinem, ale také se sestrami, bratry, mládeží 

a přáteli našeho sboru. 
V rámci sborového výletu bychom se také rádi 

rozloučili s naším kazatelem 
Josefem Ceplem a jeho manželkou 

a též přivítali nového kazatele a jeho rodinu. 
 

Cena celkem (ubytování na víkend a plná penze): 
- dospělí            1.488,- Kč 
- děti 4 - 12 let  1.180,- Kč 
- děti do 4 let           300,- Kč 
 

Těšíme se na společné chvíle.  
 

Za organizační tým Marek Balcar, Vladěna Nohejlová a Robert Heczko 
 

Zmíněný termín se blíží, a proto nastala doba pro výběr nevratné zálohy. Vybrané finanční 
prostředky budou použity na úhradu zálohy, kterou od nás požaduje uhradit provozovatel zařízení. 
 

Pro úhradu zálohy ve výši 700,- Kč/osoba (děti zálohu neplatí) můžete zvolit jednu ze dvou variant: 
1. osobní předání Františkovi Nohejlovi 
2. bankovním převodem na účet sboru (5053339/0800) pod var. symbolem 092019. 
 

Do zprávy pro příjemce prosím nezapomeňte uvést jméno osob/y, za které zálohu platíte! 
V případě dotazů jsem k dispozici na e-mailu: balcar@hotmail.cz 

mailto:balcar@hotmail.cz


 
 
 
 

 
www.zivotazdravi.cz                          Praha Smíchov 

                              
Vás srdečně zve na seminář  

 
 

Zdraví, které chutná 
 

Jak upravit zdravé pokrmy tak, aby byly chutné. 

Proč nám chutná to, co je nezdravé? 

Přijďte ochutnat a naučit se něco nového a dobrého 😊. 

 

 

přednáší  
 

Roman Uhrin 
Zakladatel Epicentra Zdraví 

 
 

sobota 4. 5. 2019 od 14:00 hodin 
Peroutkova 57, Praha 5 

v učebně sboru CASD 

 

bus č. 137, zastávka Urbanova, 
vstup bočním vchodem 

 
 

 

 

 
 



 



 



       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

Výlet  TOMu  14.4.2019 
 “Jílovské zlaté doly” 

 

Sraz: v 8:45 hod - stanice metra “C” Budějovická 
Odjezd: Bus č. 332 – 9:00 hod. 

       příjezd – Jílové u Prahy náměstí 9:42 
 

Trasa:  
Z Masarykova náměstístart po červené TZ (Jílovské vyhlídky) přes Boží skála2, dále  

po zelené TZ kolem lípy v Borku pod železniční most na cyklotrasu 19 vlevo  
na červenou TZ ke štole Halíř4 (prohlídka štoly, svačina). Od štoly Halíř zpět  

po červené TZ na Borek rozcestí do ulice Ke Statku a k Borek - u potoka.  
Dále po zelené TZ k Jílové u Prahy - žst na žlutou TZ k Včelní hrádek5 (zřícenina hradu)  

až k Horní Studené. Zde budeme pokračovat po NS Jílovské zlaté doly  
k rozhledně Pepř6 a do Jílového u Prahy Masarykovo náměstí k dubucíl 

Délka trasy cca 9,1 km 
 

 
 
 
 

Na setkání s vámi se těší Radek Zelenka 
Design ® Jaroslav Bartoš 



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/

