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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
  

Dopoledne . 

9,3o hodin 
Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   
Vede Samuel Ballangó 
Téma úkolu: „Období rodičovství“ 

 společná píseň č.285 „Soboto krásná“ 
modlitba  
studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
sbírka sobotní školy pro potřeby misie 

 společná píseň č.253 „Svou lásku ti dávám“ 
 modlitba  
 

10,3o – 10,45 hodin  
  Přestávka 

 

10,45 hodin  
Dopolední pobožnost vede Milan Müller 
společná píseň č.146 „Já tebe mít chci Pane“ (v sedě)  
Sborová oznámení 
společná píseň č.342 „Světu zaznívá zvěst spásná“ 
modlitba  
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

 

     Příběh pro děti – Pavel Bláha 
sborová píseň - Smíchovský pěvecký sbor 
 

Čtení z Bible – Zjevení 12,17 – Natálija Balcarová 
tichá modlitba  
Kázání z Božího slova – John Scharffenberg 

 Téma: „Znamení doby v oblasti výživy“ 
 Souvislost mezi Trojandělským poselstvím a životosprávou v době konce 

 

chvíle ke ztišení – hudební přednes – Natálija Balcarová 
 společná píseň č.249 „Můj Bůh žije" 
 modlitba 
 závěrečná píseň č.180 „Blaze nám“ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 - Smíchov 

         25. květen 2019 
 
 
 



Oznámení 
 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 
 

-Dnes 25.5. kázáním bude sloužit br. John Scharffenberg. 
Odpoledne od 1400 hod jste zváni  

na setkání Klubu zdraví na téma „Kardiovaskulární onemocnění“  
s Johnem Scharffenbergem (více informací dále ve Zpravodaji) 

 

-Příští sobotu 1.6. proběhne studentská bohoslužba  
na téma „Od názorů k víře“.  

Slovem budou sloužit s. Natálie Turková a br. Josef Dvořák 
 

-Ve čtvrtek 30.5. ve 1300 hod vstoupí do manželství  
Lenka Bejdáková a Róbert Chiminec.  

Bohoslužba se uskuteční na farmě Kalhov 24 
 

-Sbírky z minulého týdne: sbor: Kč 5 325,-;  
 misie: Kč 3 922,-; 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. 

 

- 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 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA, … 
 

RADOSTNÉ OZNÁMENÍ: KŘEST NA PŘEDTÁBOROVCE 
 

Vážené sestry a bratři, studenti. V sobotu 15. 6. v 17:00 proběhne křest. Bude součástí 
předtáborovky v Měňanech. Pro křest do Vašeho sboru se rozhodla Heda Frajová. 
Mnozí ji dobře znáte. Ve Vašem sboru vyrostla. Rok jsme témata naší věrouky a otázky 
víry probírali. Pro Hedu je křest důležitou součástí osobního vztahu k Bohu i církvi. 
Myslete na mladé lidi, každé takové rozhodnutí je hluboce prozápaseno, zraje roky.   
 

V období 26.5.-1.6.2019 oslaví narozeniny: 
 

Jetelinová Irena (26.5.); Kohoutová Lenka (27.5.); Havlová Alena (29.5.);  
Voleský Martin (29.5.); Škrlová Eva (30.5.);  

Slavíček Jaroslav (1.6.); Kratochvíl Karel (1.6.)  
 

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

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pohoštění pro návštěvu z Rumunska v sobotu 22.června 2019 
 

Milé sestry, milí bratři Smíchovského sboru, 
rádi bychom Vás přizvali k přípravě poledního pohoštění pro skupinu dětí a jejich 
doprovod z Rumunska - naše hosty na sobotní bohoslužbě 22. června 2019. Děti se 
aktivně zúčastní programu na ukončení školního roku v sobotu odpoledne v našem 
sboru. Pokud budete mít chuť a možnost, přivítáme Vaše příspěvky v podobě slaných a 
sladkých dobrot, případně jídel, speciálně upravených pro některé diety 
(např.bezlepkovou, bezlaktózovou a jiné). Prosíme všechny ochotné přispěvatele, aby 
si označili svým jménem nádoby, ve kterých jídla přinesou, a také aby zajistili finální 
úpravu všech pokrmů. Předem děkujeme za Vaši pomoc!  

Za organizátory pohoštění Jitka Michalcová 
  

STUDENTSKÁ BOHOSLUŽBA  
 

Milí Smíchovští. Opět se připomínáme s poznámkou, že 1. 6. proběhne ve Vašem sboru 

studentská bohoslužba. Konáme je na začátku akademického (školního) roku a na jeho 

konci. Toužíme (mimo jiné) při bohoslužbě spolu s Vámi, se studenty a pro studenty, 

vyprošovat ochranu Boží, dobré zdraví i zázemí, též pro naše kantory, rodiče studentů i 

pro jejich sourozence. Máme potřebu přijít na Bohoslužbu a Bohu poděkovat. 

 

Zemřela sestra Ruth Cardová                                      Věříme-li, že Ježíš zemřel  
a vstal z mrtvých, 

pak také víme, že Bůh ty, 
kdo zemřeli ve víře v Ježíše, 

přivede spolu s ním k životu. 
Milé sestry, milí bratři, 
 

opustila nás, po krátké nemoci v pondělí 20. května ve věku 92 let, 
 sestra v Ježíši Kristu, kterou jsme dobře znali a měli ji rádi. 

Ruth Cardová. 
Ruth byla nepřehlédnutelnou postavou našeho sborového společenství jednak 
proto, že bývala prvním člověkem, který v sobotu vstupoval do modlitebny, také 
pro její poněkud svérázný způsob komunikace, přičemž jsme dobře věděli, že to 
s námi myslí dobře a má nás moc ráda. Sbor byl její skutečnou a jedinou rodinou. 
Ač dvaadevadesátiletá, modlívala se společnou modlitbou zpravidla na začátek 
sobotní školy, znala mnohé biblické texty nazpaměť, což se jí velmi hodilo 
posledních 14 dnů jejího života, když byla na nemocničním lůžku. Ne každý ví, 
že sestra Ruth opsala krasopisem celou Bibli, která tak je vzácným artefaktem, 
připomínkou upřímné zbožnosti Ruth a její lásky k Písmu. Za pár dnů by si Ruth 
připomněla 71 let od svého křtu. 
 

Vzpomínková bohoslužba na sestru Ruth Cardovou bude  
v sobotu 15.6. od 14:00 hod. v naší modlitebně. 

Ruth odešla s pevnou nadějí a vírou, že ji Ježíš při svém návratu povolá k 
životu. Na život na Nové zemi v blízkosti Boha stvořitele a Ježíše Krista se 

mimořádně těšila. A Ježíš své sliby plní! 
 

Josef Cepl, kazatel sboru 

 



Bohoslužba bude tematicky rámována, pro tentokrát: OD NÁZORŮ K VÍŘE. První 

část dopoledne proběhne standartní sobotní škola a školky, studenti budou mít v rukách 

druhou část. Zazní krátká kázání (Natálie Turková, Josef Dvořák) a několik písní, 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kdy a jak se rodí víra? Kde je hranice mezi pózou, názorem a vírou? 
Přijď s námi nad těmito otázkami přemýšlet na studentské bohoslužbě. 

 
 

Co nového na síti 
 

Důvěřovat Bohu prospívá našemu duševnímu zdraví 
Víte, kolik vás toho o důvěře druhému může naučit skok padákem? 

Boha zajímá vaše duševní zdraví. Proto vám chceme připomenout jeho starost o vás, 

jeho přítomnost a radost, kterou z vás má. Přečtěte si příběh, se kterým se možná 

ztotožníte – i když jste padákem nikdy neskákali. 

Životní risk 

Kay byla mladá manželka a matka, která se právě chystala vyskočit z letadla, aby 

dodržela slib, který si spolu se svým bratrem dala: den svých 35. narozenin oslaví 

seskokem s padákem. S přibývajícím věkem se ale hrozila toho, že její 35. narozeniny 

budou ty poslední. 

Studentská 
BOHOSLUŽBA NA SMÍCHOVĚ  
sobota 1. 6. 2019 od 9:30 hodin 

Peroutkova 57, Praha 5 
Téma: „OD NÁZORU K VÍŘE“ 

 

http://www.casd.cz/duverovat-bohu-prospiva-nasemu-dusevnimu-zdravi/


To jediné, co Kay zachránilo před zhroucením, bylo, že skočí se zkušeným 

instruktorem. Skočí spolu. Věří také v kvalifikaci, znalosti a zkušenosti tohoto 

instruktora, který ji vším provede. 

A přesně tak se stalo. Vrhnout se z letadla pro ni bylo vzrušujícím a zároveň děsivým 

zážitkem, který nemohla přirovnat k žádné dosavadní zkušenosti. Poté byla ráda, že to 

udělala, ale to vše jen díky profesionálnímu parašutistovi. Kay složila svou důvěru v 

někoho, kdo přesně věděl, jak ji bezpečně dostat zpátky na zem. 

Důvěra v Boha během životních výkyvů 

I když možná nikdy neskočíte z letadla, život vám občas může připadat jako prudký 

pád. Ať už jsou to malé věci, které přispívají k našemu dennímu stresu (například 

nezaplacené účty nebo mnoho záležitostí, které musíme splnit, či významné životní 

události), stres se v nás může nahromadit tak, že nebudeme vědět, jak to vše zvládnout 

a zachovat si přitom naše duševní zdraví. 

Život nám přináší ale i spoustu radostí. Jsou chvíle, kdy se zdá, že jde všechno hladce, 

naše mysl má dostatek energie a elánu a přitom je klidná. Nejsou to ale jen radostné 

okolnosti, které uklidňují naši mysl, je to také důvěra Bohu. 

Pocit klidu a míru nás obklopí, pokud uvěříme, že Bůh je s námi – jak ve chvílích, kdy 

se propadáme do hlubin zoufalství, tak tehdy, když létáme štěstím. Zde je několik rad, 

jak Bohu můžeme začít důvěřovat. 

Věřte, že Bohu na vás záleží 

Badatelé zjistili, že u lidí, kteří věří v osobního Boha, který zasahuje v jejich životech, 

je větší pravděpodobnost, že se jejich negativní situace zlepší. Účastníci dané studie 

také lépe reagovali na léky a výzkumníci zjistili, že tento fakt měl přímou souvislost s 

vírou účastníků v to, že existuje Bůh, kterému na nich záleží, ne pouze s pocitem naděje. 

Věřit v Boží zájem vás může motivovat a uzdravovat. „Dejte všechny vaše starosti 

Bohu, protože jemu na vás záleží,“ napsal apoštol Petr. 

Věřte, že Bůh je vám k dispozici 

Když máme stres nebo se cítíme smutní, často si myslíme, že Bůh s námi není. Právě v 

těchto momentech je důležité, abychom si uvědomili, že jsou to jen naše pocity a 

příznaky, které způsobují daný pocit odloučení – není to způsobeno tím, že se od nás 

Bůh vzdálil. Připomeňme si, že díky Ježíšovu Duchu máme vždy přístup k jeho 

přítomnosti a že on nám chce být nablízku. Věřte, že Bůh s vámi je. Jak je zapsáno v 

Žd 13,5: „Vždyť on řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy nenechám‘“ (B21). 

Věřte, že vás Bůh pozvedne 

Pokud za sebou máte mimořádně těžké období, je snadné Boha vidět jako rozzlobeného 

Boha, který čeká, až na nás udeří. Nic nemůže být dále od pravdy. Věřit v to, že z nás 

má Bůh radost a že chce, abychom si naše životy užili, může povzbudit vašeho ducha, 

když se cítíte osamělí, nepochopení nebo když jen potřebujete připomenout, že jste jeho 

významným stvořením – jeho mistrovským dílem. „Hospodin, tvůj Bůh, je vprostřed 

tebe – hrdina, jenž tě zachrání. Šťastně se bude z tebe veselit, až tě svou láskou obnoví; 

zajásá nad tebou samou radostí jako v den slavnosti.“ (Sf 3,17; B21) 

Pamatujte, že pokud můžete věřit člověku, který vám pomůže vyskočit z letadla nebo 

jen opravit brzdy na vašem autě, jak moc asi můžete věřit Bohu, že vás posílí? 

AdventHealth (ANN; článek vyšel v časopisu Advent 5/2019) 



Josef Dvořák 



 

 

 
 

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 Václava Vondráška  
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  
 

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 
 



Klub zdraví Praha – Smíchov vás zve na seminář  
„Kardiovaskulární onemocnění“, věnovaný nejnovějším poznatkům v 

prevenci kardiovaskulárních onemocnění. 
 

Přednáší profesor John A. Scharffenberg, MD, MPH, odborník v oblasti 
prevence, působí na Loma Linda University. 
Seminář se uskuteční v sobotu 25. 5. 2019 od 14 hodin v prostorech modlitebny 
Církve adventistů sedmého dne, Peroutkova 57, Praha 5.  
 

O profesoru Scharffenbergovi: 
 

Profesor John A. Scharffenberg MD, MPH, je emeritním profesorem 
Univerzity Loma Linda v Kalifornii a odborníkem v oblasti preventivní 
medicíny a výživy. Ačkoliv dosáhl v minulém roce věku 95 let, je stále 
inspirací životní vitality a dobré pohody. Cestuje po celém světě a přednáší o 
prevenci civilizačních nemocí. 

 

Po studiu preventivní medicíny získal v roce 1956 doktorát v oblasti výživy na 
Harvardské Univerzitě, kde se věnoval výzkumu cholesterolu a aterosklerózy. 
 

Jako profesor Univerzity v Loma Lindě byl hlavním školitelem lékařů v 
oblasti primární prevence. Působil také několik let jako tajemník pro 
klinickou výživu Národní obrany v Marylandu.  
 

Stal se uznávaným odborníkem a průkopníkem dodnes stále úspěšně 
používaných vzdělávacích programů pro veřejnost. Jedná se např. o programy 
snižování nadváhy, prevence onkologických onemocnění, prevence 
srdečně-cévních onemocnění. 
Je také autorem několika publikací o vlivu výživy na civilizační 
onemocnění a známým přednášejícím nejen v USA, ale také v zahraničí. 
 

Dan Buttner, stálý spolupracovník National Geografic, napsal knihu „Modré 

zóny“ o pěti místech na naší planetě, kde se lidé ve zdraví dožívají nejvyššího 

věku. Jedním z těchto míst je Loma Linda, kde profesor John A. 

Scharffenberg působí. 
 

Navštívil rovněž Slovenskou a Českou republiku. V roce 2016 zde měl 173 
veřejných vystoupení. 
 

V roce 2018 si připravil přednášky pro školy na Slovensku, podle 
nejnovějších lékařských studií a aktuálních zdravotních statistických údajů pro 
Slovenskou republiku, na téma „Co lidem na Slovensku zkracuje život a 
snižuje kvalitu života“. 
V říjnu 2018 měl několik přednášek pro širokou veřejnost na severní Moravě. 
V Ostravě přednášel na Lékařské fakultě Ostravské univerzity pro 
studenty oborů “Ochrana veřejného zdraví“ a “Nutriční terapeut“. Na 
Vysoké škole báňské pro studenty oboru bio-medicínský technik.  
 

Profesor John A. Scharffenberg je důkazem vlivu životního stylu na naše 

zdraví. 
 



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/

