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Kdy a jak se rodí víra?  
Kde je hranice mezi pózou, názorem a vírou? 

 

Přijď s námi nad těmito otázkami přemýšlet  
na studentské bohoslužbě. 

 
 
 

 

  Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 - Smíchov 

         1. červen 2019 
 

 
 

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

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

 



PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
  

Dopoledne . 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   

Vede Natálija Balcarová 

Téma úkolu: „Čas ztrát“ 

 společná píseň č.294 „Na všech cestách“ 

modlitba  

 

studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 

sbírka sobotní školy pro potřeby misie 

 společná píseň č.110 „Pastýře slyšte hlas“ 

 modlitba  
 

1o,3o – 1o,45 hodin  

  Přestávka 
 

1o,45 hodin  

Dopolední pobožnost  

vede Bára Bulejčíková 

Sborová oznámení  

sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

dvě písně a modlitba 

 

Bohoslužba: 

společná píseň „Tvoje jméno vyznávám“ 

  „Úžasný Bůh“  

modlitba – Natálie Turková 

 

Příběh pro děti – Bianka Briššová, Kateřina Kuzbová 

společná píseň „Tobě patří chvála“ 

modlitba – Filip Hrdinka 

 

společná píseň „Otevři mé srdce“ 

Kázání – Josef Dvořák, Natálie Turková  

modlitba – Josef Dvořák 

požehnání 

 

společná píseň „Jak vzácná“  

 

po skončení bohoslužby nemusíte pospíchat domu,  

můžete zůstat na společné jídlo a povídat si o tom, co vás oslovilo… 

 
 
 

 



Oznámení 
 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 
 

-Dnes 1.6. se uskuteční studentská bohoslužba  
na téma „Od názorů k víře“.  

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

-Příští sobotu 8.6. kázáním z Písma bude sloužit br. Jiří Beneš 
 

- V sobotu 8.6. se uskuteční slavnostní konferenční bohoslužba  
Česko-Slovenské unie, Českého, Moravskoslezského  

a Slovenského sdružení. Společné setkání bude v Brně 
 

- Vzpomínková bohoslužba na s. Ruth Cardovou bude  
v sobotu 15.6. od 1400 hod v naší modlitebně 

 

-V sobotu 15.6. jste zváni na bohoslužbu křtu Hedy Frajové 
V Měňanech u Berouna od 1700 hod u Sotlových 

 

-V neděli 16.6. jste zváni na výlet TOMů. Trasa výletu,  
místo a čas srazu bude známá příští týden 

 

-V pátek 21.6. jste zváni na bohoslužbu křtu  
Bianky Briššové a Barbory Bulejčíkové od 1800 hod v našem sboru 

 

-V sobotu 22.6. budeme slavit Památku Večeře Páně, 
odpoledne od 1400 hod jste zváni na program DSŠ  

k ukončení školního roku s požehnáním 
 

-Sbírky z minulého týdne: sbor: Kč 4 631,-;  
 misie: Kč 2 061,-; Adra: Kč 200,-; FSP: Kč 100,-; BanglaKids: Kč 100,-;  

TVHope: Kč 100,-; APP: Kč 200,- 
 

-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 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

V období 2.-8.6.2019 oslaví narozeniny: 
 

Čermáková Maryana (2.6.); Bartošová Zuzana (3.6.); Poldaufová Iva (4.6.) 
 

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

 

 
 
 

 
 
 



VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA, … 
 

RADOSTNÉ OZNÁMENÍ  
Milé sestry a milí bratři, 
s radostí a vděčností Pánu Bohu mám tu čest informovat vás o dvou bohoslužbách křtu, 
při kterých bude naše smíchovská sborová rodina bohatší o tři nové sestry v Kristu. V 
sobotu 15. června od 17:00 hod bude na předtáborovce našich Pathfinderů pokřtěna 
u Sotlových Heda Frajová, kterou při rozhodnutí a přípravě ke křtu doprovázel bratr 
kazatel Josef Dvořák.  
A v pátek 21. června od 18:00 hod jste srdečně zváni do naší modlitebny, abychom se 
společně radovali ze křtu Bianky Briššové a Báry Bulejčíkové, kdy Bianku připravoval 
opět Josef Dvořák a s Bárou jsem měla tu čest se potkávat a hovořit já.  
Následující sobotu 22.6. budou v rámci bohoslužby Večeře Páně přivítány do našeho 
sborového společenství. Prosím modleme se jak za průběh obou bohoslužeb křtu, aby 
byly oslavou a svědectvím o našem nebeském Otci a modleme se také za Hedu, Bianku 
a Báru a buďme jim oporou i vděčnými příjemci Božího požehnání v podobě jejich darů 
a služby a “především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.” Ko 3,14 

Soňa Sílová, kazatelka sboru 
 

Informace  o studiu Markova evangelia 

Milé sestry, milí bratři, 
ráda bych Vás upozornila na jednorázovou změnu, týkající se našeho společného 
studia Markova evangelia. Naše schůzka se neuskuteční ve středu 5. 6. 2019. 
Opět se sejdeme 12. 6. 2019 od 17 hodin v učebně Smíchovského sboru, Praha 
5, Peroutkova 57. 
Jste srdečně zváni! 

Soňa Sílová 
 

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 

 

Ohlédnutí za Noci kostelů 2019 
I v letošním roce jsme se pečlivě připravovali na Noc kostelů. Poděkování patří 
našemu Bohu za to, že jsme mohli dát dohromady ochotné průvodce, kteří přivítali 
návštěvníky naší modlitebny v pátek 24. května v době od 19 do 22.30 hodin. 
 



Po zkušenostech z minulých let jsme se rozhodli, že pro návštěvníky bude 
připravena komentovaná prohlídka spolu s promítnutím dokumentu, ve kterém 
záběry naší modlitebny a historii, jak vůbec naší modlitebna vznikala, provází 
slovo architekta br. Václava Třísky, s jehož jménem je naše modlitebna spojena. 
Návštěvníky ochotně provázeli Luděk Bouška, Daniel Kubečka, Marek Balcar, Pavel 
Bláha. Co je cenné, letošního roku se tým průvodců rozrostl o Kristýnku 
Kapounkovou a Báru Bulejčíkovou, kteří chodí do mládeže. Poděkování patří 
rovněž Milanu Prokopčákovi, který zajišťoval promítání dokumentu o naší 
modlitebně.  
Kolik vlastně přišlo návštěvníků? Přibližně 35. Upoutala je nejen stavba, ale rovněž 
představa, že modlitebna se stavěla v době, kdy nebylo vůbec jednoduché 
podobnou stavbu realizovat.  
Všechny návštěvníky velice oslovil již samotný vstup do foyeru modlitebny, kde je 
výrazným způsobem znázorněn běh pozemského života v symbolice pramínku 
vody, který stéká po kamenech a končí v dlaních. Vše zvýrazněno slovy Žalmu 
31,16: „V rukou tvých jsou dnové moji.“  
Prohlídky nebyly jenom o stavbě modlitebny. V případě zájmu byli průvodci 
připraveni rovněž předat osobní svědectví o vyznání víry. Svědectví o baptisterium 
a s tím spojeným významem křtu. Svědectví, jak důležitá je pro naši víru autorita 
Bible. A také svědectví, že naše smíchovské společenství není jenom o pravidelných 
bohoslužbách, ale také o všech ostatních aktivitách, které v naší modlitebně 
existují.  
Všichni návštěvníci při odchodu měli při odchodu možnost získat jako dárek 
některou z knih: „Touhu věků“, „Bůh před soudem“, anebo „Přišel, zemřel, zvítězil“, 
spolu s tištěným materiálem o naší modlitebně. 
 

Díky Bohu za obohacující společně prožité chvíle spolu s těmi, kteří navštívili naši 
modlitebnu při příležitosti „Noci kostelů 2019“. 

                                                                                       Pavel Bláha – oddělení evangelizace 
 
 

Co nového na síti 
 

Skončila sa konferencia delegátov Slovenského združenia 
 

V nedeľu 26. mája 2019 pokračovala pracovná konferencia delegátov Slovenského 

združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa v modlitebni na Kolárovej ulici v Banskej 

Bystrici svojím druhým a zároveň posledným rokovacím dňom. 

Tajomník Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa Peter Čík položil 

dôraz na posolstvo biblického textu Mat 13,31.32 o nebeskom kráľovstve ako 

horčičnom zrnku. Dobrým semenom sú synovia kráľovstva – človek oslovený Božím 

slovom a ten, ktorý plní Božiu vôľu. Žijeme iba vtedy, keď rastieme v Kristovi. 

Delegáti konferencie skompletizovali ďalších spolupracovníkov predsedu Slovenského 

združenia. Do služobnosti tajomníka zvolili kazateľa Daniela Márföldiho, ktorý túto 

funkciu zastával aj v predošlom konferenčnom období a do služobnosti hospodára 

zvolili kazateľa Samuela Ondruška. Vo výbore Slovenského združenia budú okrem 

spomenutých administrátorov pracovať v nastávajúcom 5-ročnom konferenčnom 

období kazatelia Marek Majtán-Černák, Daniel Komora a Jaroslav Bielik. Okrem nich 

http://www.casd.cz/skoncila-sa-konferencia-delegatov-slovenskeho-zdruzenia/


doplnia 15 členný výbor nekazatelia Adriána Činčalová zo zboru Trenčín, Juraj Turóci 

zo zboru Bratislava 1 a Ladislav Bartakovič zo zboru Topoľčany ako zástupcovia 

západoslovenskej oblasti; Lucia Murínová zo zboru Banská Bystrica 1, Peter Šolc zo 

zboru Lučenec a Daniel Mudraninec zo zboru Považská Bystrica ako zástupcovia 

stredoslovenskej oblasti; a napokon Anna Joachímová zo zboru Revúca, Jozef Butala 

zo zboru Košice 2 a Ján Balog zo zboru Prešov ako zástupcovia východoslovenskej 

oblasti. 

Predseda Česko-Slovenskej únie cirkvi adventistov Mikuláš Pavlík poďakoval za 

doterajšiu službu bývalému hospodárovi Stanislavovi Bielikovi a následne na to aj 

všetkým členom výboru, ktorí pracovali v uplynolom konferenčnom období. Následne 

na to sa konferenčné zhromaždenie modlilo za nové vedenie a členov výboru 

Slovenského združenia odovzdávajúc ich do Božích rúk. 

Okrem toho delegáti prerokovali zostávajúce body agendy konferencie, schválili 

poverenie duchovenských pracovníkov cirkvi na ďalšie 5-ročné obdobie a schválili 

víziu konferencie Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa v 

nasledovnom znení: 

Vízia Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa na konferenčné 

obdobie 2019 – 2024 

(Prijatá delegátmi konferencie Slovenského združenia CASD dňa 26.5.2019 v Banskej 

Bystrici) 

Uvedomujeme si, že historicky žijeme v období očakávania vyliatia Ducha Svätého. 

Preto prosíme všetkých spoluveriacich, aby sa zjednotili na posolstve Božieho Slova a 

na modlitbách. Len zjednotený Boží ľud je pripravený k vyliatiu Ducha Svätého a k 

zmocneniu pre misiu a službu, ku ktorej sme povolaní Pánom cirkvi. 

My ako delegáti konferencie Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa 

považujeme za smerodajné pre ďalšie obdobie života cirkvi nadviazať na víziu, ktorá 

bola prijatá pre minulé konferenčné obdobie 2015 – 2019 s dôrazom na: 

• Evanjelizáciu ako životný štýl 

• Duchovné obdarovanie členov 

• Potreby okolia 

• Osobnú zbožnosť 

• Pokračovanie v spoločných zborových a okrskových stretnutiach 

Zaväzujeme výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa k 

priebežnému vyhodnocovaniu predloženej vízie a podľa potreby ju aj dopĺňať. 

Na záver konferencie sa delegátom prihovoril predseda Slovenského združenia 

František Kolesár, ktorý zdôraznil dôležitosť neustáleho hľadania a realizovania Božej 

vôle v každodennej službe cirkvi vo všetkých rovinách jej pôsobenia. 

Konferencia bola ukončená modlitbou predsedu Česko-Slovenskej únie Mikuláša 

Pavlíka. 

(casd.sk) 

 

 

 

http://www.casd.sk/skoncila-sa-konferencia-delegatov-sz-casd/


 

 

 

 



 

 



 



 

 



 

 

 
 

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


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/

