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   ročník 19/číslo 952 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
  

 Dopoledne . 

9,3o hodin 
Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   
Vede Květa Ceplová 

Téma úkolu: „Příprava na změnu“ 
 společná píseň č.289 „Pokoj Boží, klid sobotní“ 

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

 společná píseň č.156 „S Ježíšem chci věrně“ 
 modlitba  
 

10,3o – 10,45 hodin  
  Přestávka 

 

10,45 hodin  

Dopolední pobožnost vede Jaroslav Bartoš 
společná píseň č.189 „Mou spásou je Pán Ježíš“ (v sedě)  
Sborová oznámení 
společná píseň č.129 „Mé nesl hříchy Ježíš“ 
modlitba  
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
 

Příběh pro děti  
varhaní hudba 
 

Čtení z Bible – Matouš 27,11-38 a 57-60 (CEP) 
tichá modlitba  

Kázání z Božího slova – Jan Bezděkovský 
 Téma: „Epizodní postavy velikonočního příběhu“ 

 

chvíle ke ztišení - hudební přednes – Alexandr Gerevič 
 společná píseň č.187 „Radost mi vrátila Golgota" 
 modlitba 
 závěrečná píseň č.281 „Buď mocný Bože s námi“ 
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Oznámení 

 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 
 

-Dnes 20.4. kázáním z Písma bude sloužit br. Jan Bezděkovský 
 

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

 
-V sobotu 4.5. se uskuteční sborové shromáždění po dopolední bohoslužbě 

 
-V termínu 18.-22.4. KD2 prožije Velikonoce v Hromnici u Plzně 

(Více informací u vedoucích KD2 manželů Skálových) 
 

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

 
-V termínu 10.-12.5. se uskuteční další ročník akce KP – Robinzonáda 

(více informací u vedoucích oddílu Penguins) 
 

-V neděli 28.4. a 5.5. se v našem sboru uskuteční konferenční jednání  
Českého sdružení CASD 

 
-Sborový výlet – termín konání se blíží, a proto nastala doba pro výběr 

nevratné zálohy (další informace naleznete dále ve Zpravodaji) 

 
-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 21.-27.4.2019 oslaví narozeniny: 
 

Heczko Robert (21.4.); Vörös Petr (21.4.); Frajová Lucie (22.4.);  
Hlochová Dana (24.4.); Nohejl František (26.4.) 

 

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

 
 
 

 
 
 

 
 



VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA, … 
 

Milá smíchovská rodino! 
 

S potěšením oznamujeme, že se nám v  
San Jose dne 14.4.2019 narodila dcera  
Libuše Teodora. Měřila 50 cm a vážila 3,5 kg.  
Maminka i dcera jsou zdravé a v pohodlí domova.  
Spolu s námi se z jejího narození těší prarodiče  
Zorka a Julo Kohútovi. Všichni děkujeme  
Bohu za Jeho požehnání a ochranu a prosíme,  
mějte nás ve svých modlitbách. 
 

S přáním stálé Boží přítomnosti Lenka a Michal Lukáčovi 
 

 
 

Ježíš řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.“ 
Jan 11:25 

Všem kamarádům, přátelům, spolupracovníkům a širší rodině 
oznamujeme s velkým zármutkem, že ve středu 17.4. večer po 

těžké nemoci nás dočasně opustil ve věku 69 let 
Prof. RNDr. Vladimír Král, DSc. 

S naším drahým se rozloučíme v pátek 26.4.2019 v 11 hodin 
v modlitebně CASD, Peroutkova 57, Praha - Smíchov 

 
 

Sborový výlet 27.-29.9.2019 
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 
 

Milé sestry, milí bratři, 
blíží se konference Českého sdružení, která se uskuteční ve dvou nedělích, 28. 4. a 5.5. 
Jsou připravené materiály, agenda, známe jména delegátů. To, co nevíme je to, co 
konference přinese - další směrování církve na území Českého sdružení. 
V patnácté kapitole Skutků apoštolové a starší píší dopis celé církvi ohledně nových 
členů církve. V tom dopise zazní věta: "Toto jest rozhodnutí Ducha Svatého i 
naše". Přáli bychom si, aby konference ČS byla vedena Bohem, aby rozhodnutí, které 
budeme dělat, byla především rozhodnutí ovlivněna Duchem Svatým. 

mailto:balcar@hotmail.cz


Chceme Vás poprosit o vaše modlitby za konferenci i její průběh. 
Chceme se společně modlit každý den od dnešního večera, od 21.30 nebo každé ráno 
od 6.15 (podle svých časových možností). Modlitby jsou samozřejmě dobrovolné, ale 
budeme rádi, když se vás zapojí co nejvíc. Uvědomujeme si totiž totální závislost na 
Bohu.  
Pokud se budete chtít připojit, chceme se za konferenci i postit a to 27.4. 
  

Děkujeme Vám za vaši práci, za vaši ochotu i za vaše modlitby. 
Vítek Vurst, David Čančík, Csabi Čák 

 

Co nového na síti 
 

Smysl Ježíšovy smrti 
Když bylo poledne, nastala tma po celé zemi až do tří hodin. O třetí hodině zvolal Ježíš 

mocným hlasem: „Eloi, Eloi, lema sabachtani?“, což přeloženo znamená: ‚Bože můj, 

Bože můj, proč jsi mě opustil?‘ Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo stáli okolo: 

„Hle, volá Eliáše.“ Kdosi pak odběhl, namočil houbu v octě, nabodl ji na prut a dával mu 

pít se slovy: „Počkejte, uvidíme, přijde-li ho Eliáš sejmout.“ Ale Ježíš vydal mocný hlas 

a skonal. … (Mk 15,33–47) 

Přišel konec. Nebyl to však jasný den, jak si ho Židé vykreslovali ve svých mesiášských 

představách. Toho dne byla v celé zemi po tři hodiny nepřirozená tma (Mk 15,33). 

Protože se Pesach odehrává za úplňku, tak tuto tmu nemohlo způsobit zatmění. Jednalo 

se tedy spíše o nadpřirozený jev než přirozený. Starý zákon temnotu několikrát spojuje 

se soudem (Jl 3,14.15; Iz 5,30; 13,10.11). Marek temnotu zdůrazňuje jako aspekt 

eschatologického Božího soudu, stejně jako Ámos: „V onen den způsobím, je výrok 

Panovníka Hospodina, že slunce zapadne v poledne, tmou zahalím zemi za jasného dne“ 

(Am 8,9). 

Temnotu však prožívá i Ježíš. O třetí hodině zvolal aramejsky: „Eloi, Eloi, lema 

sabachtani,“ což přeloženo znamená: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ (Mk 

15,34). Jsou to slova z Ž 22,1, což je mesiášský žalm, který předpovídal utrpení Mesiáše. 

Z úst obvykle optimistického a radostného Ježíše však tato slova znějí zvláštně. Proč je 

volal? Co znamenala? 

Tato věta je jediným místem v evangeliích, kde Ježíš Bohu v modlitbě neříká Otče. Mezi 

Ježíšem a Otcem se rozprostírala temnota. 

Základem Ježíšova celoživotního optimismu byl jeho blízký vztah s Otcem. „Nejsem 

sám,“ řekl, „neboť Otec je se mnou“ (J 16,32). „Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve 

mně“ (J 14,11). „Já a Otec jsme jedno“ (J 10,30). Doposud měl Ježíš ve svém životě 

důvěru, že má s Otcem úzký vztah – bez ohledu na okolnosti. 

Když však Ježíš visel na kříži, něco se změnilo. A v této změně nacházíme střed 

„tajemství kříže“. Zde se Ježíš setkává s něčím úplně novým. William Barclay píše: „Až 

do této chvíle si Ježíš prošel všemi životními zkušenostmi, až na jednu – nikdy nepocítil 

následky hříchu. Hřích nás odděluje od Boha. To byl jediný lidský pocit, který Ježíš nikdy 

nezažil, jelikož byl bez hříchu“. Na kříži ale Bůh „toho, který nepoznal hřích, kvůli nám 

ztotožnil s hříchem“ (2K 5,21). „Jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech“ (Iz 

53,6). Ježíš dával „svůj život jako výkupné za mnohé“ (Mk 10,45) a pil „kalich“ Božího 

hněvu, kterého se v Getsemane tak hrozil (Mk 14,36). Když umíral jako „Beránek Boží“ 

(J 1,29), poprvé ve svém životě cítil odloučení od Boha. V průběhu událostí, kterým 

https://www.casd.cz/smysl-jezisovy-smrti/


nemůžeme plně porozumět, Ježíš položil základ spasení hříšníků. Pro něj to byl čas 

nesnesitelné bolesti. 

Přesto Ježíš ani při tomto bolestném výkřiku nezažíval úplnou beznaděj. Stále svého Otce 

oslovil „Bože můj“ (Mk 15,34). Ve skrytu duše věděl, že odloučení nepotrvá věčně. 

Marek také zmiňuje, že když Ježíš umřel „vydal mocný hlas“ (Mk 15,37). Další dvě 

synoptická evangelia to také zaznamenávají (Mt 27,50; L 23,46), ale jen Jan odkrývá, co 

Ježíš vyřkl. Podle Jana předtím, než Ježíš zemřel, zvolal: „Dokonáno jest“ (J 19,30). 

To je bezpochyby nejvýznamnější slovo, které kdy bylo vyřčeno. „Je to zvolání muže, 

který dokončil svůj úkol; je to zvolání muže, který vyhrál v boji; je to zvolání muže, který 

vyšel z temnoty do slávy světla a chopil se koruny. Ježíš zemřel jako vítěz s triumfálním 

výkřikem na rtech.“ (Barclay) 

V tomto vítězství se ukrývá smysl kříže. Ježíš žil dokonalý život a stal se bezhříšným 

Beránkem Božím, který zemřel a vzal na sebe hříchy světa (J 1,29). 
 

George R. Knight, Marek: Evangelium Ježíše Krista, Syna Božího 

 

https://www.advent-orion.cz/knihy/marek


 
 
 
 

 
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 

 
 

 

 

 
 



 



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/

