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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

Dopoledne . 

9,3o hodin 

 Bohoslužbu vede Milan Müller  

varhanní hudba 
společná píseň č.164 „V kříži tvém“ 
modlitba  
Studium sobotní školy společné shrnutí úkolu – Jan Kubík 
„Co viděli v tvém domě?“ 
varhanní hudba 
Sborová oznámení  
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
  
Vyprošení požehnání – kazatel, starší 
pro Leontýnku Nohejlovou 
Přijetí do církve a sboru nově pokřtěných – kazatel, starší 
Bianky Briššové a Barbory Bulejčíkové 

Promluva k dětem – Jan Bezděkovský 
 

společná píseň č.183 „Jistota vzácná“ 
Čtení textu Bible – Žalm 22,2-6 – Alena Heczková 
tichá modlitba 
Kázání z Božího slova – Josef Cepl 
Téma: „Kříž, pod kterým klíčí život“ 
 

hudební přednes 

Slovo k zahájení VP 
Modlitba  
Obřad umývání nohou 
píseň, sborová píseň, hudební přednes 
Obřad přijímání chleba a vína 
společná píseň č.3 „Tebe Boha chválíme“ 
 

Požehnání 

 
Odpoledne . 

14,oo hodin 

           Program DSŠ k ukončení školního roku s požehnáním 

 
 
 

 

  Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 - Smíchov 

         22. červen 2019 
 

 
 



PROGRAM SOBOTNÍ ODPOLEDNÍ BOHOSLUŽBY DSŠ 
 

14,oo hodin 

Bohoslužbu vede Barbora Bezděkovská 
varhany – Dana Nowaková 
 

 

Zvonkohra hosté z Rumunska I. 
Přivítání všech, přivítání návštěvy a poděkování za jejich příspěvek 
 

Společná píseň č. 385 „Až se Pán náš vrátí“ 
Modlitba 
 

Slovo o školce – Barbora Bezděkovská 

Píseň menších dětí „Včelka“ 
Scénka třídy C2+M 
 

Zvonkohra hosté z Rumunska II. 
Básnička menších dětí – „Můj anděl strážný“ 
 

Čtení menších dětí „Bůh je jako orel“ 
Kázání z Božího slova – Josef Cepl 
 

Zvonkohra hosté z Rumunska III. 
Požehnání 

Píseň menších dětí „Moje malé světélko“ 
 

Ukončení, rozloučení 
Závěrečná píseň č. 376 „Nechť nám srdce plní radost“ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznámení 
 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 
 

-Dnes 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 

 

-Příští sobotu 29.6. slovem z Písma budou sloužit s. Soňa Sílová. 

Tuto sobotu se uskuteční sbírka 13. soboty pro misijní účely  
 

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

-Sbírky z minulého týdne: sbor: Kč 12 616,-;  
 misie: Kč 1 316,-; Adra: Kč 1 300,-; FSP: Kč 200,-; BanglaKids: Kč 200,-;  

TVHope: Kč 300,-; APP: Kč 300,- 



-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, … 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zpráva z jednání výboru sboru dne 13.června 2019 
1. Výbor sboru se zabýval ohlasy na rodinnou bohoslužbu konanou dne 27.4.2019 

v naší modlitebně.  
2. Výbor sboru schválil částku 6 000 Kč z fondu evangelizace na honorář pro účinkující 

na koncertě pro Archu pomoci Praha dne 19.10.2019 v naší modlitebně. 
3. Bratr Müller informoval výbor sboru o přípravě bohoslužby rozloučení se ses. Ruth 

Cardovou. Přáním sestry Ruth bylo rozptýlit její popel na louce hřbitova na 
Malvazinkách, termín aktu rozptýlení určuje správa hřbitovů. Obřad je určen pro 
nejbližší přátele, zajišťuje jej bratr Josef Cepl. 

4. Výbor sboru souhlasí s tím, že bude rezervován termín 25.4.2020 pro konání 
bohoslužby ke 100 letům vzdělávacího programu CASD v naší modlitebně.  
Program bohoslužby bude předložen výboru sboru nejpozději do konce roku 2019. 

5. Výbor sboru se zabýval stavem čerpání finančních prostředků na evangelizační 
účely. Patroni osloví vedoucí jednotlivých oddělení o možnosti čerpat z finanční 
podpory od ČS v souvislosti s odvedenými desátky.  

6. Výbor sboru souhlasí s tím, aby videonahrávka kázání a přednášky br. 
Scharfenberga z 25.5.2019 byla dostupná na webu Amazing Discoveries, kde jsou 
zveřejněné i další jeho přednášky .                                                                                                                                                                                                                                           

Jednání bylo ukončeno modlitební chvíli. 
Příští jednání výboru sboru  se uskuteční 12.9.2019 v 18,30.  

V období 23.-29.6.2019 oslaví narozeniny: 
 

Hellebrandová Kateřina (25.6.); Poláková Eva (25.6.); Šmíd Daniel (26.6.);  
Černý Pavel (28.6.); Bělíčková Eva (29.6.) 

 

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

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

P.S. omlouváme se všem na které jsme zapomněli. Nebyl to úmysl. 
 

 
 
 

 
 

 

 

V sobotu 15. června 2019 po dlouhé nemoci ve věku 74 let zemřela 

sestra Marie Dvořáková 
 

Pohřeb naší drahé zesnulé se koná v tichosti bez obřadu. 
Poté jste všichni zváni ke krátké vzpomínkové bohoslužbě v sobotu 22.6.  

ve 13:00 hodin v kapli ECM, Vilová 26 – Praha 10 

 



Milí Smíchovští, 
v minulých dnech jsem ukončil velmi náročnou životní etapu, v níž jsem podstoupil 
operaci štítné žlázy a následné masivní ozařování krku. Jsem rád, že jsem po šesti 
měsících mohl z úst lékařů slyšet dobrou zprávu o mém zdravotním stavu. 
Třiatřicetinásobné ozařování vymýtilo ohniska rakoviny v oblasti krku a CT 
vyloučilo přítomnost metastází v oblasti hrudníku a břicha. Nesmírné díky Bohu za 
to. Teď je přede mnou jen rekonvalescence.  A je na čem pracovat. Od ledna jsem 
zhubnul asi deset kilo, cítím se slabý a nechutná mi jíst. Zato spálená kůže na krku 
se léčí velmi slibně. A protože mám slabý a chraplavý hlas, ani si nemůžu pořádně 
nahlas „postěžovat“.  
Nic z toho mi však nevadí, protože jsme společnými silami zahnali toho bídáka 
rakovinu pryč. A tady mám na mysli lékařskou vědu a péči doktorů a sestřiček, 
modlitební účast těch, kteří patří k mé smíchovské „rodině víry“, a jejich hojná 
slova povzbuzení a praktickou pomoc, a samozřejmě také starost a péči mých 
nejbližších, zvláště manželky Mirky. Upřímně děkuji všem za všechny různé 
projevy bratrství, které přispěly k tomu, že jsem se cítil bezpečný v Boží náruči. 
Děkuji a chvála Bohu! 
Teď vyhlížím čas, kdy mě Bůh dovolí, abych se znovu postavil před vás a otevíral 
Boží slovo.  Mezi tím pro všechny vás vyprošuji minimálně stejnou Boží milost, 
které se mi dostává v těchto dnech, abyste mohli zvládat všední i mimořádné dny. 
 

Váš vděčný Miloslav Žalud 

Křest Hedy Frajové na naši předtáborovce 
Naše předtábovové víkendovky mají svou 
již více jak 15 letou tradici. Přesto ta 
letošní byla něčím jiná a svým způsobem 
výjimečná. V jejím rámci se totiž 
uskutečnil křest Hedy Frajové, která je 
s naším oddílem Penguins poměrně úzce 
spjata.  

Jak jsem měl možnost vzpomenout v rámci 
jejího krátkého představení před 
samotným jejím křtem, Heda jako dítě byla 
možná maličko svérázná, žádná „květinka“ 
dalo by se říct. Ale měla vždy moc hezký 
vztah k Pathfinderu, který pak projevila i 
jako obětavý rádce a vedoucí. A tento 

vztah se patrně promítl i do jejího přání mít křest právě v Měňanech na naší akci. Křtil 
ji náš oddílový a táborový „pastor“ Josífek Dvořák, který ve své promluvě připomenul, 
že Bůh se mimo jiné v Bibli připodobňuje k orlu, který člověka nese a přivádí k sobě.        
Věřím, že tato událost byla pro většinu přítomných silným a radostným zážitkem, a pro 
zúčastněné děti pak i takovým malým „světýlkem“ do budoucna.   
                                                                                          Honza Bezděkovský 



Milé sestry, milí bratři, 
 

v sobotu 15.6. jsme se vzpomínkami, Božím slovem a modlitbou rozloučili se 
zesnulou sestrou Ruth Cardovou. Dle přání sestry Ruth budou její ostatky 
rozptýleny na rozptylové loučce hřbitova na Malvazinkách. Rozptyl se uskuteční v 
pátek 19.7.2019 v 10:00 hod. Sraz účastníků v 9:45 u hlavního vstupu do hřbitova 
(u prodejny květin). 

 Josef Cepl, kazatel sboru  

Poděkování 
Milé sestry, milí bratři Smíchovského sboru, 
děkuji Vám za Vaši pomoc při vaření sobotních polévek. Díky patří Vám, kteří jste se k 
této službě přihlásili a výborně ji splnili. Od ledna do června 2019 jste připravili 20 
sobotních polévek. V této službě se vystřídalo 13 ochotných kuchařek a kuchařů. 
Vaši pomoc a ochotu velmi oceňuji a děkuji Vám za ni. Tato služba bude pokračovat od 
září 2019, pokud o ni bude zájem. 
Děkuji Vám a přeji Vám krásné dny v Boží péči a ochraně. 

Za oddělení Služby žen Jitka Michalcová 

Komunitní centrum Petrklíč  
 

poskytuje osobní asistenci nejen členům našeho sboru ale i dalším potřebným v 
našem okolí. Chtěli bychom Vás poprosit o podporu při hledání zaměstnanců, kteří 
by se mohli na naší práci podílet. Aktuálně hledáme ochotné lidi jak na DPP, DPČ či 
na hlavní pracovní poměr. Budeme rádi, když nám dáte vědět, pokud Vás naše 
práce zaujme nebo pokud naší nabídku předáte někomu dalšímu. Detailní 
informace včetně kontaktu najdete v letáku ve Zpravodaji. 

Děkuji za Vaší přízeň. Jakub Fraj, ředitel pobočky Praha 
 

Informace  o studiu Markova evangelia 
Milé sestry, milí bratři, členové Smíchovského sboru, 
ráda bych Vás informovala o schůzkách nad Markovým evangeliem. Ve středu 26. 6. 
2019 se studijní schůzka nekoná. Po letní přestávce se naše první schůzka uskuteční ve 
středu 18. 9. 2019 od 17 hodin v učebně Smíchovského sboru, Praha 5, Peroutkova 
57. 
Jste srdečně zváni! 

Soňa Sílová 

Z činnosti Archy pomoci Praha 
V rámci činnosti Archy pomoci Praha se setkáváme s mnoha 
příběhy seniorů a osob se zdravotním postižením. V posledních 
měsících několik seniorů řešilo budoucnost svého bydlení. Pro 
někoho to byl již dál neúnosný zvyšující se nájem, na jehož 
pokrytí mu nestačil ani příspěvek na bydlení, u dalších seniorů 
se jednalo např. o potřebu zajištění domova pro seniory z důvodu zhoršení 
zdravotního stavu. Seniorům jsme pomáhali, aby mohli získat nové bydlení tak 
rychle, jak to bude možné. 
Nebereme jako samozřejmost, že při naší práci můžeme vnímat Boží pomoc 
v situacích, které jsou obtížně řešitelné. Např. v případě jedné seniorky jsme byli 
opakovaně v kontaktu s domovem pro seniory v souvislosti s její žádostí o přijetí. 



Ještě v dubnu tohoto roku byla po několika měsících od podání žádosti na 22. místě 
pořadníku. Pro seniorku tato doba znamenala dlouhé čekání na přijetí. Pán Bůh ale 
tuto situaci vedl a o měsíc a půl později nám volali z daného zařízení, že se pro tuto 
sestru uvolnilo místo. 
Řešení bydlení je jen jedna z mnoha věcí, se kterou seniorům pomáháme. Řada lidí 
je velmi ráda za nasměrování, které se jim dostává, když s námi konzultují svoji 
situaci a také za naši praktickou pomoc při vyřizování různých záležitostí při 
zajištění sociálních služeb, získání sociálních dávek, pořízení kompenzačních 
pomůcek, vyplňování různých formulářů atd. U mnoha seniorů se mj. také podařilo 
získat nárok na sociální dávky, o nichž nevěděli, nebo jim byl nárok na ně 
neoprávněně pozastaven atd. 
Jsme rádi, že máme možnost pomáhat seniorům a osobám se zdravotním 
postižením v jejich náročných situacích, ať už se jedná o členy z našeho sboru a 
jejich blízké, nebo i z dalších pražských sborů. Vážíme si též toho, že se na nás při 
řešení nejrůznějších situací obracejí i senioři a jejich blízcí z řad široké veřejnosti.  
Pokud i vy sami řešíte různé životní situace sociálního rázu, nebo o někom takovém 
víte ze svého okolí, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám i dalším pomůžeme 
Za Archu pomoci Praha 

Jana Bláhová koordinátorka 
737 385 530; archapomoci@seznam.cz; www.archapomoci.eu   

 

Co je nového na síti 
 

Záverečné slovo zo slávnostnej konferenčnej soboty 

Záverečný príhovor predsedu Česko-Slovenskej únie M. Pavlíka 

na slávnostnej konferenčnej bohoslužbe v Brne. 

Vážené slávnostné zhromaždenie, slávnostná konferenčná sobota 

je zároveň pripomenutím 100. výročia založenia Česko-

Slovenskej únie. V roku 1919 – a zhodou okolností to bolo v Brne 

ako dnes – vzniklo spoločenstvo niekoľkých združení, z ktorého 

sa postupne vykryštalizovala súčasná organizačná podoba únie. Česi, Moravania, 

Slezania a Slováci vytvorili štruktúru cirkvi, ktorá prežila búrlivé politické 

a národnostné turbulencie obdobia po 1. svetovej vojne, protektorát, Slovenský štát aj 

obdobie komunizmu. Prežila zákaz činnosti cirkvi, zabavenie všetkého jej majetku 

(viete si to predstaviť dnes?) a prežila aj rozdelenie Československa v roku 1993. 

Napriek tomu, že činnosť cirkvi je už 26 rokov organizovaná v dvoch politicky 

samostatných subjektoch, existuje medzi nami Čechmi a Slovákmi tradične silné 

duchovné puto a veľmi by som si prial, aby pokračovalo aj naďalej.   

Hovorím to s plnou vážnosťou aj vzhľadom na dve významné rozhodnutia únijnej 

konferencie. Jedno sa týka zefektívnenia modelu fungovania cirkvi a druhé ordinácie 

žien do plnej kazateľskej služby. Som si vedomý – a reakcie delegátov na konferenciách 

dvoch združení na tieto body to naznačujú – že nás čaká neľahká úloha. Predstavitelia 

únie spolu s výborom únie aj výbormi troch združení budú niesť zodpovednosť za to, 

ako uvedú spomínané rozhodnutia do praxe tak, aby pritom rešpektovali identitu, 

špecifiká a odlišnosti jednotlivých združení. 

mailto:archapomoci@seznam.cz
http://www.archapomoci.eu/
https://www.casd.cz/zaverecne-slovo-zo-slavnostnej-konferencnej-soboty/


Prajem si, aby napriek rozdielnemu pohľadu na niektoré praktické otázky života cirkvi 

sme zachovali jej jednotu – organizačnú, vieroučnú i duchovnú. Komunikovali spolu, 

načúvali si a hľadali spoločný duchovný záujem Česko-Slovenskej únie ako celku. 

Pretože sme súčasťou celosvetovej cirkvi adventistov, nesmieme zabudnúť ani na našu 

zodpovednosť voči rozhodnutiam na úrovni divízie a Generálnej konferencie. Zladiť to 

a nájsť najlepšiu cestu medzi legitímnymi rozhodnutiami vyšších organizačných 

zložiek a potrebami miestnej cirkvi bude jedna z priorít a možno aj najťažších výziev, 

ktorým budeme ako únia v ďalšom funkčnom období čeliť. 

Moji kolegovia predsedovia združení pred chvíľkou hovorili o svojom obraze cirkvi a 

o plánoch jednotlivých združení. Je správne vytvárať víziu o smerovaní cirkvi, je 

správne určovať jej priority a snívať o ideálnom zbore, o ideálnych členoch, kazateľoch 

a predsedoch. Snívanie sa však nesmie zmeniť na ilúziu a klamné ideály. Nereálne 

predstavy o kresťanskom spoločenstve už spôsobili nejedno sklamanie a stáli za 

odchodom mnohých (predovšetkým mladých) ľudí z cirkvi. Koľko členov prežíva 

bolesť len preto, že sa sklamali v spoluveriacich, koľko nejednoty a rozčarovania 

panuje medzi nami len preto, že my kazatelia a administrátori máme ďaleko k ideálu. 

Jedna skupina je sklamaná z toho, že cirkev sa nereformuje tak rýchlo a nie je taká 

progresívna, ako by si to predstavovali. Ďalší si zase budujú a chránia ilúziu cirkvi 19. 

storočia, alebo aspoň jej nostalgický obraz spred 40 rokov ako ho poznajú z detstva. 

Nemecký teológ Dietrich Bonhoeffer napísal, že Pán Boh nám naše klamné predstavy 

o ideálnych členoch a ideálnej cirkvi vo svojej milosti zámerne rozbíja. Viete 

prečo?  Pretože sklamanie nad spoluveriacimi, ale aj nad sebou samým je jediná cesta, 

ako nás privádza k poznaniu, čo je pravé kresťanské spoločenstvo. Je totiž ľahšie 

milovať klamné ideály a ilúzie o skvelej cirkvi a dokonalom spoločenstve než 

konkrétnych ľudí, ktorí ju tvoria. 

Kto nemiluje ľudí v cirkvi, kto sa na nich nedíva Kristovými očami, ale viac miluje 

svoje iluzórne predstavy o nich, stáva sa ničiteľom a hrobárom spoločenstva, aj keby to 

myslel akokoľvek úprimne a vážne. Nie je to paradoxné? Len sklamaní členovia 

vytvoria pevné a pravé Kristovo spoločenstvo. Platilo to pre prvých učeníkov, platilo to 

pre veľké sklamanie v dejinách adventného hnutia a platí to aj pre nás dnes. 

Mojím ideálom je sklamaná cirkev, ktorá si je vedomá svojej krehkosti, slabosti 

a nedokonalosti. Cirkev, ktorú sklamanie zo seba samej vedie k väčšej pripútanosti k jej 

Pánovi. 

Nie sme dokonalé spoločenstvo. Často nevieme, ktorým smerom sa vydať, tápeme 

a prešľapujeme na mieste a pozeráme do prázdna podobne ako učeníci po Kristovom 

nanebovstúpení, ktorí zabudli, čo je ich poslaním. 

Sk 1,8-11: „A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zrazu pri nich zastali dvaja 

muži v bielom rúchu a povedali: ‚Muži galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba?‘“ 

Učeníci sa mali vrátiť do Jeruzalema a čakať na zoslanie a na moc Ducha Svätého. 

Namiesto toho stáli a pozerali sa do neba. Od začiatku potrebuje cirkev tých „mužov 

a ženy v bielom rúchu“, aby ju postrčili, vyrušili z jej obľúbenej, ale prázdnej činnosti 

a kládli jej usmerňujúce, pomocné, ale aj prorocké otázky. Môžu to byť členovia 

v sobotnej škole, na výbore, môžu a mali by to byť teológovia, kazatelia, môžu to byť 

ženy, muži, ale aj mladí ľudia, na ktorých názoroch a postojoch k cirkvi by nám malo 

záležať viac než doteraz. 



Dvaja muži v bielom sa podobne pýtali žien pri prázdnom hrobe, ktoré sa rozhodli 

pomazať Ježišovo telo. „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi?“ 

Keď Kristovi učeníci a nasledovníci tápu, keď robia presný opak toho, čo by mali, keď 

sa nevedia zorientovať a pohnúť dopredu, vtedy zaznievajú dve otázky: „Prečo hľadáte 

živého medzi mŕtvymi?“ a „Čo tu stojíte a hľadíte do neba?“ 

Potrebujeme počuť tieto vyrušujúce otázky, pretože nás upozorňujú na potrebu niečo 

zmeniť. Aby sme (obrazne povedané) nehľadali Krista tam, kde nie je, a aby sme 

nepozerali do prázdna, keď je pred nami konkrétna úloha a poslanie. Aby sme vedeli, 

kto sme, prečo sme tu a kto je Pánom cirkvi. 

Pokračovaním každej otázky, ktorú Boží poslovia položia, je veľká pravda, ktorá 

určuje, čomu má cirkev veriť a čo má robiť. Po prvej otázke: „Prečo hľadáte živého 

medzi mŕtvymi?“ zaznie: „Niet ho tu, bol vzkriesený.“ Áno, Kristus žije. To je základ 

našej nádeje. Táto pravda spôsobila, že som sa stal a ostal som kresťanom. 

Po druhej otázke prichádza rovnako dôležitá pravda, ktorú Boží poslovia vyslovia: 

„Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde tak, ako ste ho videli odchádzať do 

neba.“ Táto pravda je to najkrajšie zasľúbenie. Táto pravda spôsobila, že som sa stal a 

chcem ostať adventistom siedmeho dňa.   

Už od vzkriesenia sprevádzajú cirkev Boží vyslanci, Boží poslovia, ktorí pomáhajú 

nedokonalej cirkvi plniť jej poslanie. Každý z nás môže byť takýmto mužom alebo 

ženou, ktorí pomáhajú cirkvi kráčať dopredu, a zamerať sa na to podstatné, prečo sme 

tu. Veľmi si prajem, aby sme mali v cirkvi čo najviac takýchto Božích poslov a aby ste 

medzi nich patrili aj vy.                                                                                            Amen 

Informace z Výboru Česko-Slovenské unie (9. 6. 2019) 
V neděli 9. 6. 2019 po slavnostní konferenční bohoslužbě se poprvé v Brně sešel výbor 

Česko-Slovenské unie v novém složení. Členové výboru se seznamovali s 

kompetencemi a principy jednání výboru, schvalovali zahraniční cesty, zabývali se 

body agendy, které nebyly projednány na konferenci Česko-Slovenské unie, a 

jmenovali vedoucí a koordinátory oddělení, členy výborů oddělení a správních rad 

institucí. 
 

Na začátku členy výboru oslovil s duchovním poselstvím předseda Česko-Slovenské 

unie Mikuláš Pavlík. 

Nehemjáš měl na perském královském dvoře významné postavení. Navzdory tomu, že 

jeho život je „zajištěn“, tak se zajímá o úděl izraelského lidu, který se vrátil zpět do 

Jeruzaléma. Donesly se mu špatné zprávy o poměrech života v Palestině. Nehemjáš 

vyzval lidi, aby vybudovali hradby Jeruzaléma (Neh 2,17). Měl jasnou vizi, co se je 

potřebné udělat. Nehemjáš je připraven se podílet na změně daného stavu. Nezůstává 

pouze v roli kritika, který analyzuje situaci a dává rady. Nehemjáš se modlí a aktivně 

vyhledává spolupracovníky. Zároveň hledá podporu u Boha i lidí. Nenechá se odradit 

od úkolu a jasného cíle, který má před sebou. 

Mikuláš Pavlík v úvodu ocenil práci členů minulého výboru a vyjádřil poděkování a 

uznání přípravnému výboru konference za výbornou organizaci a průběh slavnostní 

soboty. 

Členové výboru unie hlasovali o rozhodnutích a byli informováni o různých 

záležitostech: 
  

Administrativní záležitosti 

https://www.casd.cz/informace-z-vyboru-cesko-slovenske-unie-9-6-2019/


• Po úpravách byla schválena směrnice upravující činnost revizní a finanční 

komise. Revizní komise je nezávislým orgánem na administrativě církve, 

který provádí odbornou kontrolu hospodářských záležitostí dvakrát ročně, 

svá zjištění předkládá výboru unie a po pěti letech také konferenci unie. 

• Konference unie zavázala vedení Česko-Slovenské unie, jednotlivé 

instituce a oddělení k upravení svých vizí na základě vize církve schválené 

konferencí. Konkrétní návrhy budou předloženy výboru unie ke schválení. 

Výbor také schválil vizi vedení Česko-Slovenské unie: (1) efektivní služba 

všech organizačních složek církve; (2) maximální podpora s praktickým 

dopadem na sbory a osobní službu členů církve; (3) prioritní oblasti: osobní 

služba (evangelizace), děti, mládež, rodiny, kazatelé. 

• V období 2019–2023 proběhne vzdělávání kazatelů v oblasti misiologie. 

Každé sdružení má možnost vyslat 8 kazatelů. Týdenní studijní pobyty se 

budou konat dvakrát v roce, jednou na území Česko-Slovenské unie 

(Sázava) a jednou v areálu univerzity ve Friedensau. Výhodou absolvování 

studijního běhu je plynulá návaznost na studium misiologie a započítávání 

kreditů, pokud se student rozhodne později studovat ve Friedensau. 

Náklady za samotné studium budou pokryty z fondu vzdělávání Česko-

Slovenské unie. Výdaje za cestovní náklady, stravné a ubytování hradí 

jednotlivá sdružení s tím, že se počítá s určitou spoluúčastí ze strany 

studentů. Momentálně má zájem o toto studium 15 kazatelů ze všech tří 

sdružení. 

• Výbor unie vybral 8 delegátů na zasedání Generální konference v roce 

2020 v Indianapolis: M. Pavlík – předseda Česko-Slovenské unie; za 

administrátory V. Vurst, D. Dobeš a D. Marföldi; za kazatele, učitele a 

neadministrativní pracovníky M. Gurka, A. Turčanová; za členy církve L. 

Kysela, D. Kováčik. Jméno delegáta za členy církve z Moravskoslezského 

sdružení bude odsouhlaseno elektronicky. 

• Dne 1. září 2019 končí služebnost vedoucího oddělení komunikace Česko-

Slovenské unie Danielovi Hrdinkovi, protože zahajuje nástupní praxi 

kazatelské služby v Českém sdružení. S přihlédnutím k jeho věku, praxi a 

zkušenostem schválil výbor unie, aby byla nástupní praxe zkrácena na 

polovinu, to znamená roční období. Po úspěšném absolvování roční praxe 

by mohl být připraven vykonávat službu odpovědného kazatele za sbory. 

• Po určitých úpravách byl schválen Základní dokument, který obsahuje 

základní informace o církvi adventistů z pohledu statutu a směrnic pro 

Ministerstvo kultury. 
  

Koordinátoři a vedoucí oddělení, projektů, komisí a výborů 

• Dětská sobotní škola – koordinátor: Lýdia Grešová 

• Mládež – koordinátor: Daniel Kašlík 

• Služba rodinám – koordinátor: Radek Jonczy 

• Kazatelské oddělení – vedoucí: Peter Čík 

• Shepherdess – vedoucí: Alena Pavlíková 

• Osobní služba (ve vztahu k Interevropské divizi) – koordinátor: Peter Čík 

• Evangelizace – koordinátor: Jan Libotovský 

• Středisko korespondenčních kurzů (ČR) – vedoucí: Daniel Dobeš 

• Středisko korespondenčních kurzů (SR) – vedoucí: František Kolesár 



• Sobotní škola – vedoucí: Oldřich Svoboda 

• Kaplanská služba – vedoucí: Pavel Zvolánek 

• Náboženská svoboda – vedoucí: Mikuláš Pavlík (ČR), František Kolesár 

(SR) 

• Výchova a vzdělávání – vedoucí: Oldřich Svoboda 

• Adventistická služba lidem se specifickými potřebami – vedoucí projektu: 

Josef Slowík 

• Finanční komise – předseda: Marek Škrla 

• Revizní komise – předseda: Petr Kafka 

• Výbor pro rozhodování o finanční pomoci – předseda: Marek Škrla 

Vedoucí a koordinátoři dalších oddělení a projektů budou navrhnuti na 

dalším zasedání výboru unie, který se bude konat 22. 9. 2019. 
  

Body agendy konference unie, které přešly do kompetence výboru unie 

• Delegáti na konferenci unie rozhodli o vytvoření částečného úvazku 

kvalifikovaného historika, který by se zabýval mapováním historie církve 

na území Česko-Slovenska. Unijní rada navrhuje, aby odpovědnost nesl 

Adventistický teologický institut, vedoucím projektu se stala Dagmar 

Erbenová a garantem projektu Michal Balcar. Náklady by mohly být 

pokryty z fondu vzdělávání. Unijní rada přesouvá tento návrh do jednání 

správní rady Adventistického teologického institutu. 

• Konference Česko-Slovenské unie přijala následující rozhodnutí: 

„Navrhujeme v Česko-Slovenské unii zefektivnit model řízení církve 

(například jako ‚Unii sborů‘ nebo podle vzoru Švýcarské unie takzvanou 

‚Virtuální unii‘). Zároveň navrhujeme přechodné období dvou let, 

určených k realizaci případného rozhodnutí konference unie“. Konference 

Moravskoslezského sdružení přijala následující rozhodnutí: „Navrhujeme, 

aby změně organizační struktury předcházela podrobná analýza a 

posouzení všech sdružení“. Konference Slovenského sdružení přijala 

následující rozhodnutí: „Odsúhlasené stanovisko, na základe ktorého 

Slovenské združenie ako súčasť Česko-Slovenskej únie chce aj v budúcom 

období rozvíjať spoluprácu so združeniami, oddeleniami a inštitúciami 

Česko-Slovenskej únie. Podporujeme zefektívnenie organizačnej štruktúry 

únie za predpokladu vypracovania podrobnej analýzy a záväzného 

stanoviska Slovenského združenia“.  Výbor Česko-Slovenské unie 

rozhodl, že se bude touto otázkou zabývat na mimořádném zasedání. 

• Konference unie rozhodla o posílení aktivit Mediálního centra směrem k 

veřejnosti s ohledem na aktuální poptávku a potřeby společnosti. Vedoucí 

Mediálního centra svolá Mediální radu a připraví návrh na jednání výboru 

unie, který bude zapracován do vize Mediálního centra. 

• Konference unie rozhodla, že Česko-Slovenská unie zajistí sérii videí o 

stvoření světa i života na Zemi v sedmi dnech a bude je publikovat volně 

přístupné na internetových stránkách. Vedoucí Mediálního centra osloví 

vedoucího evangelizace unie a připraví návrh na jednání výboru unie. 

Videa by měla být nekonfliktní a neměla by být založena na konfrontaci. 

• Konference unie rozhodla, že v průběhu modlitebního týdne se nebudou 

plánovat žádné jiné aktivity v církvi. Je stanovena jedna sbírka v sobotu na 



konci modlitebního týdne. K danému rozhodnutí bude přihlédnuto při 

plánování roku 2020. 

• K rozhodnutí konference ohledně případného prodeje areálu Sázava 

navrhuje vedení Česko-Slovenské unie nenabízet k prodeji areál do roku 

2020 (kdy se koná zasedání Generální konference) a ponechat jej zatím ve 

vlastnictví církve, protože byl projeven zájem Evro-Asijské divize o 

odkoupení pozemku s objekty pro své misijní středisko. 

• Návrhy delegátu konference unie o délce funkčního období činovníků 

sboru, zrušení dokumentu o jednotě a snížení odvodů byly zaslány na 

Interevropskou divizi. 

 

K A Z A T E L N A 

 

HLEDÁM SVÉ BRATRY 
Kázání ze soboty 6.4.2019 – br. Radomír Jonczy 

 

Gn 37, 1 – 36  
 

Všimli jste si toho taky? „Hledám své bratry“, říká v tom našem příběhu Josef náhodnému 
kolemjdoucímu. Otec jej totiž poslal, aby je zkontroloval a on uposlechl.  
 

Člověk touží po vztazích  
Hledat a nacházet bratry, přátelé, kamarády a přátele, tedy vzájemné společenství lidí, je pro 
život člověka velmi důležité. Pán Bůh již kdysi dávno v ráji prohlásil, že není dobré, aby byl člověk 
sám, a nemyslel tím jen to, že muž potřebuje manželku.  
Už malé děti si potrpí na to, aby vedle sebe měli někoho, s kým by se mohli kamarádit a těžce 
nesou, když se s nimi někdo kamarádit nechce. Každý z nás už zakusil, jak je dobré a utěšené, 
když bratři v jednomyslnosti přebývají. (Ž 133)  
Je fajn mít kolem sebe lidi, na které se můžeme spolehnout, kteří jsou ochotni nás vyslechnout, 
podpořit nás, zastat si nás a pomoci nám ve složité situaci… Pokud člověk takové bratry, přátele 
a kamarády nenajde, zůstává v něm kus prázdnoty; touha po společenství je totiž touhou, kterou 
do nás vložil již při stvoření sám Stvořitel.  
 

Závist a žárlivost likviduje vztahy  
Není však hledání, jako hledání. Jsou lidé, kteří své bratry nehledají proto, aby s nimi mohli sdílet 
společenství, ale proto, aby mohli slídit, šmírovat, pomlouvat a donášet. S bratrstvím totiž dosti 
často bývají potíže. Anebo je tady někdo, kdo se svými sourozenci nikdy žádné problémy neměl?  



Problematika sourozeneckých vztahů je stará snad tak, jako lidstvo samo. Bible už na prvních 
stránkách upozorňuje, že pokrevní bratrství samo o sobě bratrské vztahy nezaručuje. Hřích 
závisti a žárlivosti inspiroval Kaina k bratrovraždě, Ezaua postavil proti Jákobovi a Josefovy 
sourozence přiměl k tomu, že vlastního bratra prodali do otroctví.  
Žárlivost je mučivý strach a úzkost z toho, že ztratíme nebo budeme muset sdílet náklonnost 
milované osoby. Obyčejně se mu bráníme vášnivou nenávistí, namířenou jak proti tomu, koho 
milujeme, tak i proti tomu, kým se cítíme ohroženi. Závist a žárlivost nejsou jedno a totéž, ale 
mají hodně společného. Má li někdo potíže se závistí, nemá daleko k tomu, aby žárlil.  
 

Otcové závist a žárlivost podněcují  
Problém závisti a žárlivosti se tedy vkradl i do sourozeneckých vztahů Jákobových synů. Všimli 
jste si, jak to začalo? Vše zapříčinil otec Jákob. Slyšíte dobře milé děti, i rodiče dělávají chyby. 
Někdy se sice tváří jako supermani, ale dospělost vždy nebývá zárukou dokonalosti. Bible o tom 
hovoří zcela otevřeně a psychologové potvrzují, že většina problémů, se kterými se v životě 
potýkáme má svůj původ v našem dětství, v tom co rodiče nezvládli při naší výchově.  
Pán Bůh mi daroval skvělého tátu. Zemřel už před dvaceti šesti léty, ale dodnes to nepřebolelo. 
Chybí mi jeho schopnost naslouchat, poradit, povzbudit… Byl prostě skvělý, ale ani on nebyl 
dokonalý. Měl jeden problém. Vždy, když jsem něco provedl, se urazil a přestal se mnou 
komunikovat. Dokázal trucovat několik dní, někdy i týdnů. Bylo to tak traumatizující, že si dodnes 
s sebou vleču obavu z toho, abych někoho nenaštval, aby se na mně někdo neurazil. Při mé 
profesi jde o docela závažný problém.  
I rodiče tu a tam potřebují naše pochopení, soucit a odpuštění. Potřeboval ho i Josefův táta. Bible 
jej líčí jako skvělého, bohabojného muže, otevřeně však přiznává, že ani on nebyl dokonalý.  
Velkým výchovným nešvarem bývá, že rodiče jednomu ze svých dětí nadržují. Často se něco 
podobného stává rodičům, kteří své děti vychovávají v pokročilejším věku. A právě takové 
slabosti se dopustil Jákob. Nejmladšímu Josefovi dával očividně najevo větší náklonnost. Dost 
možná proto, že byl synem jeho milované, krásné a přitom dlouho neplodné Ráchel. Docela mu 
tím zavařil. Způsobil, že na něj jeho bratři začali žárlit.  
 

Roucho podnětem k závisti a žárlivosti  
Vše vyvrcholilo tím, že nechal Josefovi ušít jakousi pestře tkanou suknici. Už jako klukovi mi 
nebylo jasné, jak mohl chlap chlapovi závidět suknici. Nebyla to však jen tak obyčejná suknice. 
Od běžného roucha se lišila tím, že měla dlouhé rukávy a délkou sahala až k zemi. Pracovat by 
se v ní dalo jen stěží. Taky že podobný oděv v té době nosila jen knížata, která pracovat 
nemusela. Dostal-li Josef takové roucho, nemusel pravděpodobně pracovat a tady asi 
pochopíme, proč to jeho sourozencům vadilo. Rozčílilo, že jej otec tímto rouchem povýšil do 
jakéhosi knížecího stavu.  
V příběhu sice čteme, že se svými bratry pásal ovce, ale v hebrejštině je zde použit termín, který 
by se měl překládat spíše tak, že byl pastýřem pastýřů, Nebyl to tedy jen tak nějakým 
žalobníčkem, ale otcem pověřeným dozorcem nad pastýři. Je docela možné, že mu jako 
sedmnáctiletému adolescentovi dělalo dobře, ale do role práskače a nemakačenka jej povýšil 
otec a otcův příkaz byl zákonem. Svým nerozvážným jednáním otec Jákob způsobil, že Josefa 
jeho bratři přestali mít rádi.  
 

Hospodin řeší problém závisti a žárlivosti  
A když se k otcem darovanému panskému šatu přidaly Josefovy podivné sny, nenávist bratří 
dosáhla vrcholu. Vzpomínáte, co se mu zdálo? Viděl jedenáct snopů, které se všechny svorně 
klaněly snopu jeho a jedenáct hvězd, které se klaněly té jeho, dokonce i se sluncem a měsícem, 
tedy s otcem a matkou.  



No řekněte, nenaštvaly by vás podobné ambice mladšího sourozence? Josef v tom však byl opět 
nevinně. Možná řeknete, že si je mohl nechat pro sebe, ale na starém Orientě byly sny 
považovány za poselství Bohů. Mohly v sobě skrývat závažné poselství a tak není divu, že s nimi 
Josef běžel na rodinnou radu. A nemýlil se. O Boží poselství skutečně šlo.  
Hospodin prostřednictvím Josefových snů předem slavnostně deklaroval, že se ujímá kormidla 
Josefova životního osudu a že Jákobovo stařecké pochybení jeho prostřednictvím přetvoří ke 
svým dobrým cílům a záměrům. Josef se doopravdy měl stát vládcem, před kterým se skloní 
nejen jeho nejbližší, ale s nimi i celý tehdejší civilizovaný svět.  
Otcové milí, slyšíte dobře. Je to přesně tak, jak napsal prorok Izaiáš. (Iz 45, 1-7) Hospodin tvoří 
zlo. Námi vyprodukovaná otcovská pochybení je schopen přetvářet ke svým dobrým cílům a 
záměrům. Proto mohl Josef při setkání s bratřími opakovaně konstatovat: „Netrapte se teď a 
nevyčítejte si, že jste mne sem prodali, neboť mne před vámi vyslal Bůh pro zachování života.“  
 

Závist a žárlivost nezná míru  
Cesta k tomuto happy endu však nebyla jednoduchá. Když už si Josef myslel, že své bratry - 
pastýře našel, došlo mu, že našel své vrahy. Musel čelit jejich psychickému i fyzickému násilí. 
Byl vhozen do cisterny, prostorné nádrže, která stejně jako řada dalších v kraji, sloužila jako 
zásobárny vody. V období dešťů se v ní nahromadila voda, která pak lidem sloužila v období 
sucha.  
Cisterny mívaly tvar hrušky a bývaly vyhrabávány v zemi, nebo vytesávány do skály. Jedna 
taková byla nedaleko ve stepi, prázdná a bez vody. Jákobovi synové do ni byli schopni vhodit 
vlastního nejmladšího brášku. Takové jednání nemá ve starověké literatuře obdobu.  
Až sem může dospět zlo závisti a žárlivosti a narušené mezilidské vztahy. I lidé pokrevně a 
duchovně blízcí se mohou nenávidět a likvidovat jeden druhého. Svého soka vhodit do jámy a 
pak nad ní v klidu hodovat; bratra prodat do otroctví a pak pohotově, s ledovým klidem vymyslet 
lživé, ale věrohodně vyznívající vysvětlení toho, proč už není mezi nimi a stejně chladnokrevně 
pak ony lživé konstrukce presentovat svému starému, steskem po synovi umírajícímu otci.  
Nakonec však vše dobře dopadlo. Ne díky tomu, že by šli do sebe, včas se vzpamatovali a 
změnili své jednání, ale díky Boží milosti, která ve své prozřetelnosti pro ně už od počátku měla 
připravený plán záchrany. To díky ní Josef své bratry nakonec našel, poznal a přijal, to díky ní 
Jákobova rodina v zemi Gošen znovu obnovila dobré a utěšené společenství, ve kterém 
rozhádaní bratři začali přebývat v jednomyslnosti.  
 

Ježíš Kristus závist a žárlivost likviduje  
Žijeme v době, kdy jednomyslnost dostává na frak, kdy se bratři rozcházejí a pak musí vzájemně 
hledat. Děje se tomu tak v rodinách pokrevních, národních, i v církvi. Hřích závisti a žárlivosti i 
dnes likviduje mezilidské vztahy. Bratři se sice hledají, ne vždy však proto, aby se smířili a sblížili, 
ale aby se jeden na druhého vytahovali, jeden druhého šmírovali, donášeli na sebe a vzájemně 
se likvidovali. Ti, kteří za ně nesou odpovědnost, žel selhávají.  
Příběh o Josefovi však připomíná, že Bůh ve své lásce a trpělivosti už před léty připravil řešení. 
Píše o tom apoštol Petr ve svém listu: Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak 
jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž 
převzácnou krví Kristovou. On jako Beránek bez vady a bez poskvrny byl k tomu předem 
vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci časů. (1 P 1,18 – 20)  
Ježíš Kristus, Safenat Paneach, tedy spasitel světa, jak Josefa později pojmenoval Farao, nás 
už před 2000 léty spasil a může nás mocí svého Ducha spojovat, když se k němu utíkáme. 
Modlím se, aby tomu tak bylo.  

Amen 



  



 

 

 
 

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 
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