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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

Dopoledne . 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   

Vede Natálie Turková 
Téma úkolu: „Rodina a čas konce“ 

 společná píseň č.1 „Vzdávej čest Tvůrci“ 
modlitba  
studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
sbírka sobotní školy pro potřeby evangelizace 

 společná píseň č.127 „Domů jdu“ 
 modlitba  
 

1o,3o – 1o,45 hodin  
  Přestávka 

 

1o,45 hodin  
Dopolední pobožnost vede Marek Balcar 
společná píseň č.32 „Chceme, Bože, vzdát ti dík“ (v sedě)  
Sborová oznámení 
společná píseň č.268 „Jak je vzácné, jak je milé“ 
modlitba – Jan Bezděkovský 
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
 

Příběh pro děti – Petra Bulejčíková 
společná píseň č.251 „Já vím, komu jsem uvěřil“ 
 

Čtení z Bible – Micheáš 3,9-11; 6,6-8 – Natálija Balcarová 
tichá modlitba  
Kázání z Božího slova – Soňa Sílová 

 Téma: „Císařovo císaři a Boží Bohu - ale co je co? (Mk 12,13-17)“ 
 

chvíle ke ztišení - hudební přednes – Jan Hušek 
 společná píseň č.313 „Stvoř srdce čisté, Bože, mi" 
 modlitba 
 závěrečná píseň č.284 „Kéž nás vede“ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 - Smíchov 

         29. červen 2019 
 

 
 



Oznámení 
 

 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 
 

-Dnes 29.6. slovem z Písma budou sloužit s. Soňa Sílová. 
Tuto sobotu se uskuteční sbírka 13. soboty pro misijní účely  

 
-Příští sobotu 6.7. kázáním bude sloužit br. Petr Krynský 

 
-V neděli začíná letní tábor pro děti - 30.6.-7.7. Tábor KP Zlatý Střed 

 
-Dne 14.6. byli na úřadě Prahy 15 oddáni Jaromír Říha a Jana Balcarová 

 
-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,  
 

Moji milí, 
 

dovoluji si Vám znovu připomenout prosbu o zaplacení zálohy na sborový výlet v 
částce 700,- za dospělou osobu a dítě od 13ti let. Na účet sboru 5053339/0800 pod 
VS 092019 a do zprávy pro příjemce prosím nezapomeňte uvést jméno osob/y, za 
kterou zálohu platíte! 

Děkuji Vlaďka N. 

Poděkování za agapé 22. 6. 2019 
 

Milí členové Smíchovského sboru, sestry a bratři, 
děkujeme Vám za Vaši pomoc při přípravě pohoštění pro naše hosty z Rumunska v 
sobotu 22. 6. 2019. Přípravě jste věnovali velkou péči. Naši hosté připravený oběd 
ocenili – poděkovali nám všem a zazpívali nám. Přejeme Vám krásné dny v Boží péči a 
ochraně. 

Za přípravný tým Alena Heczková a Jitka Michalcová 
 

V období 30.6.-6.7.2019 oslaví narozeniny: 
 

Balcar Marek (30.6.); Tlamichová Marie (1.7.) 
 

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

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



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 
 

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 

Konference žen a konference mužů 
Od 26. do 27. 10. 2019 bude v Brně probíhat konference žen, která má téma „Žena 
jako perla“. Hosté budou Dagmar Dorn, Jitka Mlynarčík Kudláčková a Hana 
Pinknerová.  
O čtrnáct dnů dříve, tedy od 11. do 13. 10. 2019, bude ve Strážovicích u Kyjova 
probíhat již jedenáctá konference mužů. Hostem bude Josef Slowík. 

 

ADRABĚH  
ADRABĚH se bude konat v neděli 22. 9. 2019 v parku Ladronka. Připraveny jsou běžecké 
trasy v délce 10 km, 5 km a ve štafetách 4 x 2,5 km. Samozřejmě bude pamatováno i 
na nejmenší závodníky. Více informací včetně registrance je možné najít na adrabeh.cz. 

https://www.casd.cz/konference-zen-a-konference-muzu/
http://adrabeh.cz/


K A Z A T E L N A 
 

STAL SE JEDNÍM Z LIDÍ 
Kázání ze soboty 20.4.2019 – br. Michal Balcar 

 

Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, 

a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, 

stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to 

smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se 

před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí a k slávě 

Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.  
 

Text, který je základem mého kázání, je jedním z nejzásadnějších teologických textů z 

hlediska takzvané christologie, tedy oboru, jenž se táže, kým je Kristus. Je považován 

za hymnus, tj. za text liturgický, jenž byl v prvotní církvi používán během bohoslužeb. 

Teologové se nemohou shodnout na tom, zda je předpavlovský, tedy zda ho Pavel pouze 

cituje, nebo zda je Pavel autorem.  

Jeho závažnost, ale tkví ve skutečnosti, že obsahuje jádro velikonoční zvěsti. To jádro, 

kterému většina obyvatel České republiky vůbec nerozumí. Dovolte mi tuto tezi doložit 

průzkumem, který citoval server iRozhlas. Ten říká, že na otázku: Jaké velikonoční 

zvyky dodržujete? odpovídá 74% že si vyzdobí byt a jen 24%, že na Velikonoce půjdou 

do kostela. To, co mě šokovalo, byla skutečnost, že celých 66% lidí bude uklízet. Z toho 

vyplývá, že neoblíbeným domácím pracím se bude věnovat třikrát tolik lidí, než 

návštěvě bohoslužby.  

Někdo jiný na Facebooku glosoval Velikonoce jako svátek, “kdy jeden den umřela 

postava z oblíbené knížky a o dva dny později zase ožila”.  

Jen pětina obyvatel vnímá tento svátek jako něco zásadního z duchovního pohledu. Co 

o smyslu Velikonoc tedy říká christologický hymnus z listu Filipským? Že Ježíš se stal 

našim Spasitelem, protože byl vysoko, sestoupil nízko, aby byl znovu vysoko. 

Pojmenovává paradoxní, neintuitivní logiku, která říká, že cesta vzhůru vede směrem 

dolů, cesta k životu vede směrem k smrti. (To koresponduje s Ježíšovými výroky o tom, 

že ten, kdo chce zachránit život ztratí jej, zatímco ten, kdo život ztratí pro něho, získá 

ho navždy.)  

Kraličtí ve výkladech k šestidílce glosují tento hymnus takto: pravé přirození lidské se 

všechněmi vlastnostmi přijal, mdlobám, nemocem a všelijakým bídám a pokutám 

kromě hříchu poddán byl, lačněl, žízněl, ustával, rmoutil se.  

Jedním z klíčových termínů je zde slovo ekenosen – to doslova v řečtině znamená 

vyprázdnil se, tj. vzdal se své moci, vzdal se zadních vrátek. Přišel na zem jako 

bezmocný člověk.  

Verš o tom, že se stal jedním z lidí, je důvodem, proč jsem tento text vybral k dnešnímu 

kázání. Protože teologická závažnost mě v tuhle chvíli nezajímá. Hledám útěchu pro 

naše rozbolavělé společenství v tom, že náš Bůh ví, co prožíváme.  

Tento týden jsme prožili v emocionálním zmatku. V neděli jsme zažili jednu z 

nejkrásnějších svateb a radovali se z lásky Antonína a Sáry.  

A ve středu přišla smutná zprávy o Mirkově smrti. A dnes budeme žehnat krásnému 

miminku, Klárce Staňkové. To nejkrásnější i to nejkrutější, co život nabízí, v pouhých 

sedmi dnech.  A tak je pro mě strašně důležité, že věřím v Boha, který tomu rozumí, 

který ví, jaké je to plakat nad někým blízkým a který ví, jaké je to se společně radovat. 

Věřím, že se s námi směje a s námi i pláče. 



 



 



 

  

 
 

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 
 

 

 

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/

