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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
  

Dopoledne . 

9,3o hodin 
Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   
Vede Natalija Balcarová 
Téma úkolu: „Královská milostná píseň“ 

 společná píseň č.291 „Tak vzácný je a milý“ 
modlitba  
studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
Modlitba za Adru 
• Slovo k „Modlitbě za Adru“ – Miroslava Žaludová 
• sbírka sobotní školy pro potřeby Adry 

 společná píseň č.254 „Lásko věčná, čistá“ 
 modlitba  
 

10,3o – 10,45 hodin  
  Přestávka 

 

10,45 hodin  
Dopolední pobožnost vede Marek Balcar 
společná píseň č.126 „Jen pojďte všichni ke mně“ (v sedě)  
Sborová oznámení 
společná píseň č.149 „Ztiš srdce mé“ 
modlitba  
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
Modlitba za ADRU 

• Slovo k „Modlitbě za Adru“ 
• Videoprojekce 
• Modlitby 
 

     Příběh pro děti – Miroslava Žaludová 
sborová píseň - Smíchovský pěvecký sbor 

Čtení z Bible – Kazatel 1. kapitola – Samuel Müller 
tichá modlitba  
Kázání z Božího slova – Natalie Turková 

 Téma: „Samá mlha“ 
 

chvíle ke ztišení - hudební přednes – Vilém Pícha 
 společná píseň č.133 „Moudrost, Pane, dej mi svoji" 
 modlitba 
 závěrečná píseň č.283 „Pane, dej nám požehnání“ 
 

 
 

 

  Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 - Smíchov 

         11. květen 2019 
 
 
 



 

Oznámení 
 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 
 

-Dnes 11.5. kázáním z Písma bude sloužit s. Natálie Turková 
Tato sobota je spojená s modlitbami a sbírkou za Adru 

 

-Příští sobotu 18.5. bude z Písma promlouvat s. Soňa Sílová 
 

-Poslední květnovou sobotu 25.5. jste zváni na setkání Klubu zdraví  
na téma „Kardiovaskulární onemocnění“ s Johnem Scharffenbergem 

 

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

-V neděli 19.5. jste zváni na výlet TOMů „Mělník - Soutok Vltavy a Labe“ 
Tento výlet, typu městský, je vhodný pro vozíčkáře, kočárky a ostatní s možností 

vlastní dopravy na místo nebo autobusem č. 369 (je vhodný pro přepravu vozíčkářů) 
 

-V pátek 24.5. se uskuteční celorepubliková akce Noc kostelů  
s mottem „Dáte se do zpěvu jako v tu noc kdy se zasvěcuje svátek“ 
Naše modlitebna bude v pátek v podvečer v rámci akce otevřená veřejnosti 

 

-Sbírky z minulého týdne: sbor: Kč 11 682,-;  
 misie: Kč 2 735,-; Adra: Kč 1 200,-; FSP: Kč 300,-; BanglaKids: Kč 400,-;  

TVHope: Kč 400,-; APP: Kč 970,- 
 

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

Jmenovitě mysleme na s. Ruth Cardovou 
 

- 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 12.-18.5.2019 oslaví narozeniny: 
 

Cepl Josef (12.5.); Papírník Petr (12.5.); Suchá Tetyana (12.5.);  
Dolejš Samuel (14.5.); Macháň Radek (14.5.); Hušková Kamila (15.5.);  

Špinar Jan (15.5.); Čamborová Kristýna (16.5.) 
 

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

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA, … 
 

 

 

Zemřela ses. Zdeňka Skřivanová 
 

Milé sestry, milí bratři, oznamuji vám smutnou zprávu.  
Tento týden v úterý 7. 5. zemřela ses. Zdeňka Skřivanová.  
V březnu jsem za sbor a oddělení diakonie měl možnost sestře Skřivanové přát 
k jejím osmdesátým třetím narozeninám a před třemi týdny s velkou vděčností 
a úctou před Hospodinem přijala symboly Večeře Páně. Sestra Skřivanová byla 
pokřtěna v roce 1993. Od té doby se radovala z víry v Ježíše Krista, milovala 
osobní čtení z Bible, zejména z Evangelia podle Jana. Kdo jste ji znali, víte, že se 
vždy těšila na sobotní shromáždění svého smíchovského sboru. Avšak 
zdravotní komplikace sestře Skřivanové neumožnily sbor v posledních dvou 
letech navštívit. To ji velmi mrzelo, sborová rodina pro ni mnoho znamenala. 
Na přání příbuzných se nebude konat obřad rozloučení. 

Josef Cepl, kazatel sboru 
 

 

Zpráva z jednání výboru sboru dne 11. dubna 2019 
 

Úvodním zamyšlením posloužil bratr Josef Cepl. 
1. Proběhl rozhovor s křtěnci - Biankou Briššovou a Barborou Bulejčíkovou; obě 

kladně odpověděly na otázky křestního slibu; výbor sboru doporučuje jejich 
přijetí do sboru a církve prostřednictvím křtu. 

2. Sestra Naďa Buha a pan Andrej Hrabovec požádali o udělení výjimky pro 
uzavření sňatku. Snoubenci byli kazatelem seznámeni se směrnicí našeho sboru 
ohledně udělování výjimek.  Výbor sboru jejich žádost doporučil. O udělení 
výjimky rozhoduje předseda ČS. 

3. Bratr Robert Chiminec a sestra Lenka Bejdáková požádali o výjimku při uzavření 
sňatku. Žádají o možnost uzavřít sňatek na statku u Humpolce 28. května 2019. 
Výbor sboru jejich žádost doporučil. O udělení výjimky rozhoduje předseda ČS. 

4. Výbor sboru ocenil organizační tým za velmi dobrou organizaci „agapé“ při 
poslední slavnosti Večeře Páně. 

5. Seznamovací den proběhne na příštím „agapé“. Členové budou o této akci 
dopředu informováni jak na sborovém shromáždění, tak prostřednictvím 
sborového zpravodaje. 

Jednání bylo ukončeno modlitební chvíli. 
Příští jednání výboru sboru se uskuteční 9.5.2019 v 18,30 hod.     

Za VS Anna Boušková  
 

Návštěvy členů sboru, hospitalizovaných na pracovištích intenzivní 
nemocniční péče (JIP, ARO….) 

 

Milé sestry, milí bratři, 
velmi vám děkuji za vaše modlitby a upřímný zájem o naše nemocné 
spolusestry/spolubratry, za vaši snahu přispět k zmírnění důsledků jejich nemocí. 
„Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.“ 



Řím 12/10 Praktické naplnění tohoto textu v našem smíchovském sboru zřetelně 
vnímám, což je dobře. Právě proto k vám mám velkou prosbu. Abychom našim 
nemocným, hospitalizovaným na pracovištích intenzivní mediciny neublížili, což 
nikdo z nás nechce, je nutné návštěvy na těchto odděleních regulovat, respektive 
koordinovat. To sice dělají samotní zaměstnanci těchto oddělení intenzivní péče, 
ale ve spolupráci s nimi je třeba, abychom totéž konali i my jako sbor. Pokud jsou 
návštěvy na těchto pracovištích povoleny, stává se, že navštěvujících členů sboru 
je příliš mnoho a to i s ohledem na další pacienty i náročnost práce personálu 
těchto pracovišť. Většinou totiž návštěva neví, kolik jiných návštěv již bylo před a 
kolik jich ještě přijde, až dotyčný odejde. Proto jsme se jakožto kazatelé našeho 
sboru a starší dohodli, že kdokoliv bude chtít navštívit sestru/bratra z našeho 
sboru na pracovištích intenzivní péče, bude kontaktovat koordinátora, který sdělí, 
zda je návštěva vhodná, nebo nikoliv. (Koordinátor má jednak aktuální vhled do 
zdravotní situace nemocného a přehled, kolik členů sboru má v úmyslu nemocného 
navštívit.) Koordinátorem je kazatel sboru, Josef Cepl, tel.: 607 570 229, e-mail: 
josef.cepl@email.cz Toto opatření platí pouze pro návštěvy spoluvěřících na 
pracovištích intenzivní nemocniční péče. Děkuji za pochopení, především pak za 
vaše přímluvné modlitby za naše nemocné. 

Josef Cepl, kazatel sboru 

Studentská bohoslužba 1.6. 
Milí Smíchovští, sestry a bratři v Kristu, studenti. 1. 6. ve Vašem sboru proběhne další 
studentská bohoslužba. Protentokrát bude mít název OD NÁZORŮ K VÍŘE. Děkujeme 
za prostor a důvěru. Těšíme se na společnou bohoslužbu zaostřenou svým obsahem ke 
komunikaci víry do světa a potřeb mladých lidí. A na připomenutí uvádíme jednou ze 
dvou kázání z minulé studentské bohoslužby. Nesla se tímto tématem: K ČEMU 
POTŘEBUJI BOHA?  
 

K čemu potřebuji Boha? 
 

Otázkou – k čemu potřebuji Boha? – se ptá divák víry. Ti kdo berou Pána Boha vážně a 
mají ho rádi, svým jednáním prostě vyznávají: POTŘEBUJI BOHA.  
Pojďme rovnou k podstatě dnešního poselství. To asi nejtrefněji  
(paradoxně) vyjádřil filosof (a „knězožrout“) Friedrich Nietzsche heslem: ‚Kdo má ve 
svém životě nějaké proč, ten snese i každé jak.‘ Taková je ŽIVÁ DŮVĚRA BOHU – KDO 
MÁ ve svém životě PROČ, ten NAJDE A UNESE též JAK. 
Hlásím se k těmto mužům i ženám, chlapcům i dívkám, v jejichž osobních příbězích JE 
BŮH jejich životní PROČ. Asi nejnudnější a nejméně poutavou biblickou knihou pro 
dnešního mladého člověka je (dle Lutherova označení) třetí Kniha Mojžíšova. 
Pojednává o obětech, rituálech, jenže také o svatosti a setkávání Boha s člověkem. Vím, 
neupoutává příliš pozornost. Jenže tato kniha je ve středu Tóry (pěti knih Mojžíšových), 
tedy nejautoritativnější části Starého zákona, a právě v ní najdeme klíčové zdůvodnění 
našeho „proč“ v životě, v jednání. Je jím Bůh sám, Bůh je naším PROČ. 
 

Uveďme si příklady: 
„Nechováš ve svém srdci nenávist ke svému bratru, ... miluješ bližního svého jako 
sebe samého, Já Hospodin.“ (Lv 19,18) 
„Nekradete, nelžete a nepodvádíte svého bližního..., Já Hospodin.“ (Lv 19,11–12) 



„Nedopouštíš se bezpráví při soudu. Nenadržuješ nemajetnému ani nebereš ohled 
na mocného; soudíš... spravedlivě..., Já Hospodin.“ (Lv 19,15–16)  
„Přebývá-li s tebou ve vaší zemi někdo jako cizinec, neškodíte mu..., miluješ ho 
jako sebe samého..., Já Hospodin, Bůh váš.“ (Lv 19,33–34) 
„Máš poctivé váhy, poctivá závaží, poctivé míry velké i malé, Já Hospodin, Bůh 
váš.“ (Lv 19, 36) 

 

A to nám vše Kristus Pán udělal ještě těžší než Tóra judaismu, když odnáboženštil 
všechny svaté války a určil jako zásadní prostor pro zápas dobra se zlem lidské srdce, 
moje srdce.  
Pokud Boha Otce svým jednáním vyznáváme, jsme velkými „MIMONI“ ve společnosti, 
která svá proč zakotvuje do vlastních bůžků – zisk, moc, zážitek, sex. Ostatně velká míra 
bezbožnosti se vejde do trojlístku: moc – sex – peníze. V Řecku to byli uctívaní Bozi: 
 

- Arés (římský Mars) – bůh zuřivé války, krvavého běsnění, tedy též násilí; 

Athéna – bohyně moudrosti, spravedlnosti, statečnosti, ale také vítězné války 

moudře a statečně vedené (nikdy zuřivé); 

- Hermés (římský Merkur) – bůh obchodu, podvodu a lsti, byl ochráncem cest 

a poutníků, ale také zlodějů; 

- Dionýsos (římský Dionýsus) – bůh vína a nespoutaného veselí; 

- Afrodíté (římská Venuše) – bohyně smyslnosti, lásky a sexu, plodnosti a krásy.  
 

I dnes se mnozí lidé na tyto „bohy“ spoléhají. Samozřejmě ne nábožensky, ale jsou 
jejich „proč“, jsou jim třeba i nejvyšším cílem. V hodině smrti však tito „bůžci“ 
ponechávají člověka samotného. 

Naše jednání pramení z „etiky“ Vzkříšeného Ježíše Krista – a tu nevysvětlíš! Jen 
skrze víru ji zakotvujeme! 
 

Totiž na rovině vztahu POTŘEBUJI BOHA tečka. Tváří tvář všemu lidskému chybování 
POTŘEBUJI BOHA, protože JE MOJE PROČ, ať už se ve mně (a kolem mne) děje cokoliv. 
Mám přitakávat cestě Krista, cestě smiřování a odpouštění. A Tomuto PROČ denně 
mohu odevzdávat do ochrany život našich dětí.  

Amen 
Studentská bohoslužba: Praha – Smíchov 20. října 2018 

Modlitba za ADRU 
 

Milé sestry a bratři, milá mládeži, obracím se na vás v 

souvislosti s pravidelnou květnovou sbírkou pro 

mezinárodní organizaci ADRA. 

Ani rok 2018 neproběhl v pokoji a bez katastrof globálního 

významu – došlo k 77 hurikánům, zemětřesením a požárům, které postihly tisíce lidí, 

navíc občanské a válečné konflikty vyhnaly mnoho desítek tisíc lidí z jejich domovů. 

Řada místních mimořádných událostí se nikdy nedostala do celosvětových zpráv mimo 

svoji zemi. 

Dalo by se říci, že není dne, kdy by se lidé nedostávali do těžkých životních situací. 

Zároveň se stále ukazuje, kolik solidárních lidí mezi sebou máme a jakého jsme schopni 

nasazení, když jsou druzí lidé ve skutečné nouzi. 



Naše pobočka ADRA ČR v posledním roce konkrétně pomáhala lidem v Bangladéši, 

kde jsme zajišťovali materiální pomoc Rohinským uprchlíkům, v Barmě a Sýrii jsme 

obnovovali bydlení pro rodiny s dětmi, v Etiopii a Libanonu jsme zajišťovali pitnou 

vodu a funkční vodní zdroje, v Dominikánská republice jsme pomáhali místním lidem 

zasaženým tajfunem Irma a v Mexiku lidem bojujícím s následky zemětřesení. Již řadu 

let pomáháme dětem v Bangladéši a lidem na Ukrajině a provozujeme nemocnici v 

keňském Itibu. 

Dnes v sobotu 11. května 2019 se v rámci naší církve koná sbírka na podporu práce 

organizace ADRA, a to na celém světě, v každé unii a pokud možno v každém sboru. V 

naší zemi nese tato chvíle název Modlitba za ADRU. To znamená, že se na Vás 

obracíme s prosbou o modlitbu a očekáváním, že finančně podpoříte naši práci. 

Chceme věřit, že dnešní květnovou sobotu kromě vykonání sbírky zazní modlitby 

vděčnosti a proseb za práci naší adventistické organizace i z Vaší modlitebny. Vybrané 

dary budou použity pro lidi, kteří jsou či budou zasaženi v následujícím roku přírodní 

katastrofou kdekoliv na světě, a to včetně České republiky. 
 

Žalm 46, 2-4 

Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se bát 

nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří. 
 

Chceme našemu Bohu vyjádřit vděčnost za službu všech sborových i mimocírkevních 

ochotných dobrovolníků a za štědrost dárců, díky nimž jsme mohli a můžeme pomáhat. 

Velmi si toho vážíme a děkujeme předně Bohu za jeho požehnání, ale i Vám, že na 

službu adventistické humanitární organizace ADRA myslíte. 

Bůh vám žehnej! 

Za tým ADRA ČR, Radomír Špinka ředitel ADRA, o.p.s. 

INFO z ADRY 

Úspěšná výzva novináře Tomáše Poláčka – BanglaBěž! 
 

Tomáš píše pro přední 

české noviny od roku 

2000 (MF Dnes, Reportér) a je dobrodruh tělem i duší: 

dostopoval například z Čech až na olympiádu v ruském 

Soči, či projel stopem Afriku ze Střelkového mysu až na 

Střelecký ostrov v Praze. Letos se Tomáš rozhodl pro 

nové DOBROdružství s Adrou. Rozhodl se v březnu 

2019 přeběhnout Bangladéš. Jeho počin byl 

jedinečný. Jeho běh totiž pomohl 92 dětem 

z chudinského slumu Čalantika. 
 

Tomáše čekalo celkem 550 km během 13 dní tropickým Bangladéšem. Uběhl každý 

den téměř maraton! Svoje zkušenosti, poznatky a nálady sdílel, a tak jsme jej mohli 

pravidelně sledovat na jeho Facebooku, Instagramu a v Magazínu Reportér. Popisoval 

odlišné kultury, jak se málem udusil ve smogu a musel běžet s rouškou, jak strávil den 

a noc ve slumu Čalantika a nakonec i to, jak se mu snad po té bangladéšské přátelské 

povaze bude i stýskat. A hlavně! Po celou dobu vyzýval lidi, aby poslali stovku nebo 

víc na podporu vzdělávání dětí v centru Čalantika, kde česká ADRA podporuje školáky 

už 6 let. 

https://www.adra.cz/public/uploads/images/2019/05/edit/5c9f945075b91659a6f95430ca783f12e2d7176a.jpg


Do kampaně Banglaběž se celkem zapojilo 504 dárců. Společně se  podařilo vybrat 

205 180 Kč! Dárce se ADRA s Tomášem rozhodla společně odměnit. Za menší částky 

mohli dobrodinci získat výrobky od dětí, třeba náramky, záložky do knih nebo obrázky. 

Vyšší částky přispěvatelů pak Tomáš odměňuje běžeckým tréninkem, půlmaratonem 

anebo svojí přednáškou. 

Celou částku 205 180 Kč tak ADRA posílá dětem, které navštěvují školičku 

Čalantika v bangladéšské Dháce. Podařilo se tak podpořit všech 92 dětí, kterým je 

v Čalantice zajištěno kvalitní vzdělávání, dostávají povinné školní uniformy, učebnice, 

sešity a další školní pomůcky, mají pravidelné lékařské prohlídky a každý den výživné 

jídlo. V Čalantice česká ADRA pracuje také s jejich rodiči, pro které pořádá workshopy 

na různá témata a dovednostní kurzy, jako třeba vaření nebo šití. 

Tomáš na vlastní oči viděl, v jakých podmínkách děti v Bangladéši vyrůstají. Svým 

„bláznivým“ během získal naše srdce a  šířil povědomí o tom, že i my na druhé straně 

zeměkoule můžeme těmto lidem pomoci. 

Velmi doporučuji poslechnout si na www.aktualne.cz v DVTV rozhovor s Martinem 

Veselovským, kde Tomáš Poláček sdílel svoje dojmy. 

Výstava fotografií představí krásu dobrovolnictví 
 

Všichni jste srdečně zváni 

S různými tvářemi dobrovolnictví nás seznámí fotografická výstava humanitární 

organizace ADRA v Městské knihovně, Mariánské nám. 1, Praha 1. Vernisáž se 

bude konat v úterý 4. 6. 2019 v 17.30 hod. a zhlédnout ji budeme moci po celý 

červen.    

Černobílé fotografie zachycují dobrovolníky a to, co světu přinášejí: laskavost, zájem 

i lidskou blízkost. Dobrovolnictví propojuje svět potřebných se světem těch, kteří chtějí 

pomáhat, a tak i výstava nese tematický název Propojeni. 

Dobrovolníci zapojení do programů dobrovolnických center ADRA navštěvují potřebné 

napříč generacemi i sociálními skupinami – od zdravotně postižených dětí a dětí 

v pěstounské péči, přes nemocné či zdravotně hendikepované dospělé, až po seniory. 

Výstava ukazuje vztah dobrovolníků a jejich klientů, náplň dobrovolnické návštěvy, 

i velkou škálu dobrovolnických programů. Mluví o tom, že malé, obyčejné věci sdílené 

s druhým člověkem přinášejí největší radost. 

Autorem snímků je fotograf Daniel Kašpar působící v Londýně, fotografie vznikly loni 

v létě při jeho návštěvě České republiky. „Dobrovolnictví mne zaujalo tím, že je 

v přímém kontrastu s prostředím, ve kterém se nyní profesně pohybuji. Světla 

londýnských studií módního a fotografického průmyslu vystřídaly zdravotní a sociální 

ústavy v Čechách. Rád jsem poznal, že i v dnešní době existuje lidská dobrota 

a obětavost lidí s dobrou vůlí být pomocí,“ říká Kašpar. Focení se uskutečnilo ve čtyřech 

dobrovolnických centrech. 
  

Posláním dobrovolnických center ADRA v České republice je propojovat svět lidí, 

kteří chtějí pomáhat, se světem lidí, kteří pomoc potřebují. 

V roce 2018 spolupracovalo 14 dobrovolnických center ADRA v České republice 

se 162 sociálními, zdravotnickými a dalšími zařízeními a koordinovalo činnost 2 575 

pravidelných dobrovolníků. Ti věnovali druhým 70 561 hodin svého volného času 

a celkem uskutečnili 38 925 návštěv. 
         

Rezervujte si v diáři i neděli 22. září – bude se konat ADRAběh 2019 

Za Adru Mirka Žaludová 

http://www.aktualne.cz/


Milé děti,  
během příběhu jsem vám minulou sobotu slíbil, že vás naučím skládat rybičku.  
Palmové listy jsou u nás poměrně vzácné, ale můžete to zkusit s proužky papíru, nebo 
vhodnou stuhou.  
Připojuji kreslený návod. Kdybyste potřebovali poradit, neváhejte se zeptat.  
Budu mít radost, když se vám rybička povede, a ještě větší, pokud mi ji přinesete 
ukázat.  

Milan M. 



Ohlédnutí - konference ČS CASD  
 

Konference Českého sdružení – neděle 28. 4. 

V neděli 28. dubna 2019 se v Praze sešlo 130 ze 133 pozvaných delegátů, 12 z 20 

pozvaných hostů a 1 pozorovatel na první části jednání Konference Českého sdružení 

církve adventistů, aby společně reflektovali uplynulé konferenční období a nastavili 

impulzy pro další směřování naší církve. 

Jednání bylo zahájeno modlitbami a zamyšlením, které přednesl předseda Česko-

Slovenské unie Mikuláš Pavlík. 

Jakub 1,19 představuje ideální církev, na prvním místě není vize jednoho sboru s 

odděleními, misijními programy, ale podle Jakuba následovné: být rychlí k 

naslouchání, pomalí k mluvení a hněvu. Každý člověk má svou pravdu a snaží se ji 

rychle vyjádřit mluvením, ale Jakub vybízí: zkuste být trochu pomalejší, zabrzděte. 

Jinde Jakub mluví o moudrosti shora (3,17) a říká, jak se projevuje. Blaho církve 

nezáleží jen na vysloveném, ale i na tom, co zůstane nevysloveno. Duch svatý se v 

Novém zákoně projevuje mocnými činy, ale Jakub, který se občas vymezí vůči Pavlovi, 

řekne, že Duch svatý se projevuje i méně nápadně, např. nasloucháním, ohleduplností 

k druhým, ochotou nechat se přesvědčit. Jakub mluví ke sboru, kde je mnoho 

schopných lidí, kteří jsou přesvědčeni o své pravdě. Ale doporučuje jim úctu, respekt 

vůči druhému, snahu pochopit jeden druhého. V diskuzi proto zapojujme víc uši než 

jazyk. 

Po volbě skrutátorů a zapisovatelů byl schválen program a agenda konference. 

Konference také přijala usnesení ohledně počtu členů jednotlivých výborů a 

jmenovala přípravný výbor. 

Konference si následně vyslechla zprávy předsedy sdružení Víta Vursta, tajemníka 

sdružení Davida Čančíka a hospodáře sdružení Csaby Čáka – a pak je i přijala. 

Novinkou bylo přijetí usnesení ohledně zřízení revizní komise. 

Po obědě konference jmenovala členy jednotlivých výborů a pokračovala v dalším 

projednávání bodů agendy, které se neslo ve svižném tempu a dělné a přátelské 

atmosféře. 

Konference mimo jiné přijala: 

• Návrh vize odstupujícího vedení sdružení jako podklad pro práci výboru pro 

plány a programy. 

• Návrh na vyčlenění 3 administrátorů a 1 vedoucího oddělení na plný čas. 

• Návrh na složení Výboru Českého sdružení – 3 administrátoři sdružení, 8 

laických zástupců sedmi okrsků Českého sdružení (2 za Středočeský okrsek), 

4 kazatelé (jihozápad, sever, východ, střed). 

• Návrh, aby konference zvolila administrátory a členy Výboru Českého 

sdružení. Vedoucí jednotlivých oddělení (včetně vedoucího oddělení na plný 

čas) aby však byli zvoleni až novým Výborem Českého sdružení. 

• Návrhy na přijetí sborů Benešov, Protivín a sbor při sdružení do svazku sborů 

Českého sdružení. 

• Návrh vzít na vědomí zrušení sboru v Sázavě. 

https://www.casd.cz/konference-ceskeho-sdruzeni-nedele-28-4/


• Návrh, aby konference Českého sdružení zavázala vedení sdružení a Výbor 

Českého sdružení k systematické práci pro kontaktování, povzbuzení a 

zapojení osamělé mládeže v malých sborech do vzájemných skupin. 

• Návrh zjednodušit administrativu mezi sborem a Českým sdružením, a to tak, 

aby sbor podával na České sdružení jednu žádost o dotaci na evangelizaci, k 

pevnému datu, dle stanovené metodiky, s jedním rozpočtem. Při vyúčtování 

dotace sbor podá jedno vyúčtování, kde součástí vyúčtování je závěrečná 

zpráva a rozpočet dle skutečnosti. Žádost o dotaci posoudí komise jmenovaná 

Výborem Českého sdružení a Výbor sdružení následně rozhodne o poskytnutí 

dotace sboru. 

Během odpoledne konference zvolila na návrh jmenovacího výboru za předsedu 

Českého sdružení církve adventistů na další konferenční období Víta Vursta – a 

to v tajné volbě poměrem hlasů 116 pro a 9 proti. 

Zbytek bodů agendy včetně volby dalších dvou administrátorů a výboru sdružení byl 

odročen na další jednání, které proběhne v neděli 5. května 2019 v Praze. V mezičase 

proběhne jednání pracovních skupin konference. 
 

Konference Českého sdružení – neděle 5. 5. 

V neděli 5. května 2019 se ve sboru Praha Smíchov sešlo 118 ze 133 pozvaných 

delegátů a 10 z 20 pozvaných hostů na druhé části zasedání Konference Českého 

sdružení církve adventistů, aby pokračovali v jednání o budoucnosti církve v Českém 

sdružení a zvolili další administrátory a členy Výboru Českého sdružení pro období 

2019 až 2024. 

V úvodu přivítal všechny přítomné předseda sdružení Vít Vurst, kterého po modlitbě 

následoval tajemník unie Peter Čík promluvou z Božího slova vycházející z textu v 

Mt 13, 31-32. 

Boží království bylo hlavním tématem Ježíšových kázání. Ukazoval povahu a hodnotu 

Božího království. Používal svět kolem nás k příkladům, aby odhalil tajemství života 

a růstu. 

Jednou také řekl, že Boží království je jako hořčičné zrno. Podle Ježíšova výkladu jsou 

dobrým zrnem synové královští. Na konci Markova evangelia ve 12. kapitole je 

napsáno, že kdo činí Boží vůli, je Ježíšova sestra, bratr a matka. Boží království jsou 

sourozenci, jsou to lidé, kteří naslouchají Božímu slovu a činí Boží vůli. Člověk se 

stává Božím zrnem. Slyšení Božího slova jej proměňuje. 

Tuto myšlenku Ježíš znázorňuje hořčičným zrnem, které má obrovský potenciál. 

Hořčičné zrno má schopnost změny a růstu a stává se větší než rostliny kolem, nakonec 

se stává stromem. Má možnost klíčit a stát se něčím velikým. Člověk má v sobě velký 

potenciál, ale vše má smysl jen ve chvíli, kdy se vše probudí, klíčí a člověk odpovídá 

na volání evangelia. To, co roste, žije. Probuzeného křesťana poznáme podle toho, 

že roste. Často ve sborech mluvíme o znovuzrození z víry, obrácení na křesťanství, 

ale to je jen začátek. Dále musí nastat růst. Ježíš nás vybízí, abychom poznávali 

tajemství růstu a Božího království. V Kristu jsme novou příležitostí, jsme hořčičným 

zrnem a v Božích rukách můžeme být zázrakem zasazeni a rostoucí v Boží síle. 

Po modlitbách ve skupinkách a potvrzení skrutátorů a zapisovatelů se vedení 

konference ujal tajemník sdružení David Čančík a jednání opustili členové 

https://www.casd.cz/konference-ceskeho-sdruzeni-nedele-5-5/


jmenovacího výboru. Během projednávání bodů agendy konference byla přijata mimo 

jiné tato usnesení: 

• Zavazujeme České sdružení, aby zaměřilo svou pozornost na krizi sborů 

(úbytek členů, zmenšování sborů) a hledalo vhodné odpovědi na tuto výzvu. 

• Povzbuzujeme České sdružení, aby nadále zaměřovalo svou pozornost na krizi 

rodiny a odborně hledalo vhodné odpovědi na tuto výzvu. 

• Navrhujeme více podporovat činnost biblických pracovníků – evangelistů pro 

jednotlivé oblasti. 

• Navrhujeme, aby o pověření a povolení pro kaplany, kteří nejsou zaměstnanci 

církve, rozhodoval Výbor Českého sdružení. 

• Návrh revokovat usnesení v bodu agendy č. 11 (Dotace a granty pro sbory) a 

přijmout usnesení „Navrhujeme usilovat o maximální zjednodušení 

administrativy mezi sbory a Českým sdružením v oblasti podpory 

evangelizace.“ 

V průběhu jednání byly také projednány výsledky práce jednotlivých výborů: 

• Jmenovací výbor navrhl Davida Čančíka na pozici tajemníka sdružení a 

konference ho v tajné volbě poměrem hlasů 102 pro, 15 proti do funkce 

zvolila. 

• Jmenovací výbor dále navrhl Jiřího Komárka na pozici hospodáře 

sdružení a konference ho v tajné volbě poměrem hlasů 105 pro, 12 proti 

do funkce zvolila. Předseda unie Mikuláš Pavlík následně poděkoval 

končícímu hospodáři sdružení Csabimu Čákovi za jeho službu ve funkci 

hospodáře. 

• Konference přijala návrh jmenovacího výboru, aby zodpovědnost za stanovení 

přesného začátku statutárního období hospodáře byla přesunuta na Výbor 

Českého sdružení. 

• Jmenovací výbor také navrhl složení Výboru Českého sdružení, který 

konference přijala. 

Složení Výboru Českého sdružení pro období 2019 – 2024:  

Administrátoři: Vurst Vít (předseda), 

Čančík David (tajemník), Komárek Jiří 

(hospodář) 

Zástupci okrsků: Brousil Petr (Beroun), 

Müller Milan (Praha – Smíchov), 

Ondráček Marek (Jičín), Matějíček 

Tomáš (Litvínov), Šála Daniel 

(Dobruška), Horák David (Česká 

Třebová), Svoboda Josef (Tachov), 

Kyselová Ivana (České Budějovice) 

Zástupci kazatelů: Sílová Soňa (střed), 

Kocián Aleš (východ), Smolka Pavel 

(jihozápad), Lanc Stanislav (sever) 
  

• Výbor pro pověření představil návrh na potvrzení pověření a povolení 

pracovníků církve, který konference přijala. 



Pracovníci s pověřením či povolením 

Kazatelé s pověřením: Adame Petr, Balcar Michal, Bísek Miroslav, Buchtel Roman, 

Cepl Josef, Čančík David, Dvořák Josef, Chán Vítězslav, Jonczy Zbyšek, Kocián 

Aleš, Koun Jiří, Lanc Stanislav, Lindtner Martin, Loder Jaromír, Martasek Zdeněk, 

Matoušek Jan, Michalec Ivan, Pich Petr, Sahmray Andriy, Smolka Pavel, Staš Petr, 

Stehlík Mikuláš, Šimek Pavel, Šťovíček Čestmír, Vasilek Karel, Vondrášek Václav, 

Vurst Vít 

Kaplan s pověřením: Slamka Stanislav 

Kazatelé s povolením: Čančík Michal, Duchoň Tomáš, Hampacher Roman, Jonáš 

Marek, Mráček Jan, Nehyba Patrik, Sílová Soňa, Špác Tomáš 

Kazatelé s povolením v nástupní praxi: Ondráček Tomáš, Pavlík Martin 

Bibličtí pracovníci: Bušta Karel, Chmel Jan, Libotovský Jan, Polehna Jana, 

Vojáčková Jana 

Pracovník s pověřením: Loderová Hana 

Pracovník s povolením: Komárek Jiří 
  

• Výbor pro plány a programy představil návrh vize pro další období a návrh 

usnesení, který konference přijala v tomto znění: Konference Českého sdružení 

přijímá dokument „Vize Českého sdružení na léta 2019 až 2024“ v navrženém 

znění a zavazuje vedení sdružení k rozpracování vize do konkrétních kroků tak, 

aby mohlo být její naplňování pravidelně vyhodnocováno na úrovni oddělení 

a sdružení jako celku. 

 

Vize Českého sdružení CASD pro léta 2019 až 2024 
  

„Sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět!“ - Filipským 2,15b 
 

BÝT MILUJÍCÍ OTEVŘENOU CÍRKVÍ, KTERÁ ZVĚSTUJE JEŽÍŠE KRISTA 

 

❖ Věnuji energii růstu 
 

❖ Nezištně sloužím a pečuji 
 

❖ Jsem srozumitelný a důvěryhodný 
 
Doporučujeme, aby sdružení, sbory a každý člen církve usilovali o naplnění této vize 
podle vlastních možností a pod vedením Ducha svatého. 
 

“V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Z naděje se radujte, v 
soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.” - Římanům 12,11-12 

  

Po přijetí zápisu a závěrečném slovu předsedy sdružení Víta Vursta bylo konferenční 

jednání ukončeno. 

Jakub Fraj  

 



 

 
 



 

    
 
 
 
 

www.zivotazdravi.cz                          Praha Smíchov 
                              

Vás srdečně zve na seminář  
 

Kardiovaskulární 

onemocnění 
 

Prevence kardiovaskulárních nemocí. Nejnovější poznatky  
v prevenci kardiovaskulárních onemocnění 

 

 
 
 

 
                                             přednáší  

 

 
Prof. John A. Scharffenberg, MD, MPH 
odborník v oblasti prevence, profesor na Loma Linda University 

 

 

sobota 25. 5. 2019 od 14:00 hodin 

Peroutkova 57, Praha 5 v prostorách sboru CASD 

 

bus č. 137, zastávka Urbanova 
 
 
 

To nejdůležitější téma, které každý člověk potřebuje znát 

 

 



       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

Výlet TOMu 19.5.2019 
         “Mělník - Na soutok Vltavy a Labe” 

 

Sraz: v 9:00 hod – stanice metra „C” Ládví 
Odjezd: 9:30 hod. do stanice – Mělník, aut.nádraží Mělník  

Bus č. 369 , dojezd 10:14 hod. (cena 46,- Kč)  
 

Trasa: Po žluté TZ na rozcestí Podolí na červenou TZ Vodárenskou do ulice Nová  
na Tyršovou a po zelené TZ z Fügnerové, ppor. Horáčka, Zádušní do parku Na Svini  

po ulici Legionářú k stromu Jerlín4. Z Legionářů vpravo na žlutou TZ k mostu Josefa Straky5.  
Po cyklostezce 2.Vltavská Labská na Vrázovu vyhlídku6, Dále po zelené TZ   

na další vyhlídku u kostela sv. Petra a Pavla s vyhlídkovou věží7 (zde je kostnice) dále 
k Mělnickému zámku8,9, odtud po žluté TZ kolem sochy Karla IV9 k Mělnickému podzemí10 na  

 
náměstí Míru (Mělnická studna a místo natáčení filmu Jak svět přichází o básníky). Na náměstí 

možnost posedět např. v cukrárně. Ulicí 5. května, náměstím Karla IV, Fibichovou, Pražskou 
kolem evangel. kostela11 do Macharové po zelené TZ na hřbitov sv. Václava k pyramidálnímu 

dubu14 a zpět na Pražskou do ul. Oldřicha Wenzla a Nemocniční k aut. nádražíCíl 

 

  Návrat do Prahy: Bus č. 369 , čas: 15:39 hod. třeba stanice Ládví 16:23 hod. Dtto 
 

Délka trasy cca 7 km 
Design ® Jaroslav Bartoš 

Na výlet a společné setkání se s Vámi těší Radek Zelenka 
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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/

