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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

Dopoledne . 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   

Vede Samuel Müller 
Téma úkolu: „Víra v rodině“ 

 společná píseň č.296 „Chci Pánu Bohu dík vzdát“ 
modlitba  
studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
sbírka sobotní školy pro potřeby evangelizace 

 společná píseň č.111 „Proč znavený v žalu se trápíš“ 
 modlitba  
 

10,3o – 10,45 hodin  

  Přestávka 
 

10,45 hodin  

Dopolední pobožnost vede Jaroslav Bartoš 
společná píseň č.220 „Tvou milost dobrý Pane“ (v sedě)  
Sborová oznámení 
společná píseň č.2 „Svatý, svatý, svatý“ 
modlitba  
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
 
Příběh pro děti – Barbora Loudová 
sborová píseň - Smíchovský pěvecký sbor 

Čtení z Bible – 1 Petrova1,13-16 – Milan Prokopčák 
tichá modlitba  
Kázání z Božího slova – Miroslav Starý 

 Téma: „Boží přání - buďte svatí“ 
 

chvíle ke ztišení - hudební přednes "He Is My All - On je mé všechno" 
Marcela Kolorenčová, Lenka Říhová, Pavel Bláha 

 společná píseň č.97 „Přijď, Duchu svatý" 
 modlitba 

závěrečná píseň č.283 „Pane, dej nám požehnání“ 
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Oznámení 

 
-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 

 
-Dnes 15.6. slovem z Písma budou sloužit br. Miroslav Starý 

 
-Příští sobotu 22.6. budeme slavit Památku Večeře Páně, 

kázáním bude sloužit br. Josef Cepl. 
Odpoledne od 1400 hod jste zváni na program DSŠ  

k ukončení školního roku s požehnáním 
 

- Vzpomínková bohoslužba na s. Ruth Cardovou bude  

tuto sobotu 15.6. od 1400 hod v naší modlitebně 
 

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

 
-Setkání Generace 50plus se dnes nekoná z důvodu konání vzpomínkové 

bohoslužby. Přejeme všem krásné prázdniny 
 

-V neděli 16.6. jste zváni na výlet TOMů „K rozhledně Skalka“  
 

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

 
-Blíží se termín letního tábora pro děti - 30.6.-7.7. Tábor KP Zlatý Střed 

 
-Sbírky z minulého týdne: sbor: Kč 2 826,-;  

 misie: Kč 1 047,-; 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 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

V období 16.-22.6.2019 oslaví narozeniny: 
 

Mašková Jiřina (17.6.); Klímová Zuzana (21.6.); Schovánková Miroslava (21.6.); 
Mervart Milan (22.6.); Trněný Marek (22.6.); Vančová Silvie (22.6.) 

 

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

 
 

 
 
 

 
 



VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA, … 
 

 
 

Program vzpomínkové bohoslužby na Ruth Cardovou 
15.6., 14:00 hod. 

 

Hudba ke ztišení, rozjímání, vnitřní modlitbě - Jan Hušek 
Přivítání, vzpomínky - Milan Müller 

Prezentace fotografií – Jaroslav Bartoš 
Vzpomínky - manželé Maškovi, Zdeněk Balcar - čte Josef Cepl 

Čtení: Římanům 15,13 - Josef Cepl 
Vzpomínky - Pavel Bláha, Jan Špinar 

Čtení: 2 Korint 1,3-5 - Josef Cepl 
Vzpomínky - František Kafka 

Čtení před promluvou: 2 Tim 4,7.8 

Promluva z Bible - Soňa Sílová 
Společná píseň č. 183 „Jistota vzácná“ 

Ukončení obřadu modlitbou - Milan Müller 
 

 

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 
 

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 



K A Z A T E L N A 
 

CO JE ROZHODUJÍCÍ? 
Kázání ze soboty 30.3.2019 Vinohrady – br. Benjamín Pavlík 

 

ÚVOD  
Představte si, že odesíláte svůj poslední dopis v životě. Jak by vypadal? Apoštol Pavel 
napsal svůj poslední list ve vězení, kde očekával brzkou smrt. Většina z nás by za 
takových okolností zřejmě napsala rodině – manželce, dětem, případně rodičům. Ale 
Pavel neměl manželku ani děti a v době sepsání listu pravděpodobně ani rodiče. Svůj 
poslední dopis se rozhodl napsat Timoteovi – svému spolupracovníkovi v misijní 
činnosti, které zasvětil celý život. A o čem bychom psali? Jsem přesvědčen, že bychom 
dali stranou vše nepodstatné. V dopise, který je pro nás poslední, na žádné povrchní 
téma a řeči není prostor. A tak je to i u Pavla. Jde k jádru křesťanské zvěsti a otevírá 
otázku věčného života, otázku absolutní budoucnosti člověka, která už nekončí smrtí. 
V dnešním kázání se zaměříme na otázku, co rozhoduje o naší absolutní budoucnosti. 
Co nám přístup k absolutní budoucnosti otevírá a co naopak zavírá. Odpověď budeme 
hledat v hymnu, který Pavel zahrnul do svého posledního listu. Tento hymnus je zapsán  
v 2Timoteovi 2, 11-13. 
 

VĚROHODNÉ SLOVO 
Pavel hymnus uvádí slovy: Věrohodné je to slovo. Slovo pistos (věrohodný) lze z řečtiny 
přeložit i jako pravdivý, zaručený. Pavel zdůrazňuje, že to, co teď bude následovat, 
nejsou nějaké jeho dojmy, dohady, spekulace. Není tady místo pro žádné asi, možná. 
Ne! Tímto si můžeme být naprosto jisti. 
 

ZEMŘÍT S KRISTEM 
Hymnus se skládá ze čtyř podmínkových vět. Každá začíná slovem „ei“, které znamená 
jestliže. První dvě věty poukazují na to, co dělat máme a zbylé dvě na to, čemu se máme 
vyhnout. 
Cestu do absolutní budoucnosti nám otevírá smrt s Kristem. První věta hymnu totiž říká: 
Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít. O jakou smrt ale jde? Co to znamená 
zemřít s Kristem? Sloveso „zemřít“ je zde v minulém čase. Nejde tedy o smrt, která nás 
všechny čeká – o tu která ukončí náš pozemský život. Jde o smrt, kterou už Pavel s 
ostatními křesťany prožil. Která sahá do minulosti. A to je křest! V listu Římanům Pavel 
totiž mluví o křtu jako o duchovní smrti. V ní umíráme světu, hříchu, starému JÁ a 
začínáme nový život s Otcem, Synem a Duchem svatým. Pokud se rozhodneme s 
Kristem zemřít, budeme spolu s Ním i žít. Není potřeba nic jiného než naše rozhodnutí. 
 

VYTRVAT VE VÍŘE 
Křest je prvním výrazným krokem k věčnému životu. Ale ne jediným. V druhé 
podmínkové větě se dozvídáme, že s Kristem budeme vládnout, jestliže s ním vytrváme. 
Víra není záležitostí okamžiku. Ano, v okamžiku začíná, ale víra je především o trvání. 
Proto Karl Barth říká: „Víra je každého jitra znovu – příběh.“ Základem příběhu je to, že 
v určitém bodě začal a někam směřuje. Dá se vyprávět, protože jednotlivé části na sebe 
navazují. A nezáleží na tom, jaké jsou – jestli jsou smutné nebo veselé, pokojné nebo 



nebezpečné. Důležité je, že na sebe neustále navazují. A tak to má být i s vírou. Když 
jednou začala duchovní smrtí, musí pokračovat, neustále navazovat. Proto je nesmírně 
důležité víru každého dne obnovovat. Postavit se před Boha a říct: Tady jsem Bože! 
Někdy silný, jindy slabý. Někdy šťastný, jindy smutný. Zdravý, nemocný. Nezáleží na tom 
jaký. Důležité je navázat. 
Doba, která předchází kralování, není vůbec snadná. Jednou se americký reportér 
zeptal prince Charlese: Jaké to je vědět, že jednoho dne budeš nosit královskou korunu 
Anglie? A Charles bez váhání odpověděl: Je to náročné! A pak začal podrobněji 
popisovat, čím vším musí potenciální následník trůnu projít: Musí se naučit plynule 
hovořit několika cizími jazyky, výborně rozumět matematice, dějinám, královským 
erbům, diplomacii, protokolu a také musí sloužit v armádě. Nakonec dodal „Je to 
opravdu náročné. Nemám vůbec čas na vlastní život.“ Běžně si představujeme prince 
jinak. Myslíme si, že vše má na stříbrném podnose a království je pro něj místem, kde 
si může dělat, co chce. Ale tak to není. Jako dědic trůnu musí projít náročným školením. 
My jsme také určeni pro vládu – pro vládu s Kristem. A v současnosti se na ni 
připravujeme. A to bolí, není to jednoduché, ale musíme vytrvat. 
 

ODMÍTNOUT KRISTA 
Dveře k absolutní budoucnosti si můžeme zavřít tím, že Krista zapřeme. Zapřeme-li ho, 
i on nás zapře. Řecké slovo lze přeložit i jako vzepřít se Kristu, odmítnout Krista, říkat ne 
Kristu. A to se dá udělat dvěma způsoby: buď slovem nebo svým životem. 
Všichni známe NZ příběh o tom, jak Petr zapřel Krista. Když se ho ptali lidé kolem: Nejsi 
ty náhodou jeden z jeho učedníků? Řekl: Nejsem! Zapřít slovem znamená mlžit nebo i 
přímo lhát, a to především kvůli tomu, abychom se vyhnuli nepříjemné situaci. Žijeme 
ve společnosti, kde věřit v Krista není úplně normální. Kde být adventistou není úplně 
normální. Někteří nás dokonce považují za sektu. Ale i v takových chvílích je třeba se za 
Krista i jeho církev postavit. I když si o nás ostatní pomyslí, že jsme divní. 
Krista můžeme zapřít i svým životem. Pokud jsem s Ním opravdu zemřeli, pokud jsme 
zemřeli hříchu, musí se to projevit v našem životě. Ellen Whiteová napsala: „Posvěcení 
je každodenním úkolem. Ať si nikdo nenamlouvá, že Bůh odpustí a požehná tomu, kdo 
pošlapává jeho požadavky.“ 
Žít posvěceným životem neznamená žít dokonalým životem. My dokonalí nejsme a ani 
být nemůžeme. A Ježíš to ví. Proto jsme ve čtvrté podmínkové větě ujištěni: Jsme-li 
nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Čím si v životě můžeme být 
jisti? Můžeme se spolehnout na naše zdraví? Mezilidské vztahy? Práci? Politický 
systém? Ano, ale ne zcela. Svět není místem jistoty. Vše se mění. Zůstává jen Ježíš a jeho 
věrnost. On nám zůstává věrný a kdykoliv se k Němu můžeme vrátit. 
 

ZÁVĚR 
Na začátku kázání jsme se ptali, co rozhoduje o naší absolutní budoucnosti. Nabízí se 
pouze jediná odpověď: O naší absolutní budoucnosti rozhoduje náš současný postoj ke 
Kristu. On je středem všech 4 výpovědí hymnu. Na nás je rozhodnutí, jak se k Němu 
postavíme: Buď Krista můžeme odmítnout a dveře k věčnému životu zavřít. Nebo s 
Kristem zemřít, vytrvat a vstoupit do absolutní budoucnosti, která už nekončí smrtí. 
 
 



 

 

 
 

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


       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

Výlet  TOMu  16.6.2019 
 “K rozhledně Skalka” 

 

Sraz: v 8:30 hod – stanice metra Háje 
Odjezd bus č.387/9:00 hod 

 

Trasa:  
Ze metra Háje autobusem č 381 do Kostelce nad Černými lesy – náměstístart po čevené 
TZ kolem kostela sv. Jana Křtitelena, rozcestí Bílá hlína a rozcestí Šemrincova lávka ke 
kostelu sv. Jiří (Aldašín), rozcestí bývalý hotel2 k pomníku prof. Zd. Poleno na rozcestí 

Vyžlovský rybík3, (vše po NS Voděradské bučiny) odtud na červenou TZ rozcestí V 
Chatách k Lichtenštejnkému památníku na Žernovka rozcestí, dale po zelené TZ k 

rozhledně Skalka4 a pak na ulici Pražská autobusová zastávka Vyžlovkacíl a dále do 
Prahy stanice Háje (bus č 387/14:25;16:55 hod; č.381/15:25;16:25 hod; 

č.382/14:55;16:10 hod) 
 
 
 

 

Délka trasy cca 15,5 km 
 

 
 
 
 

Na procházku Vás zve Radek Zelenka 



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/

