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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

Dopoledne . 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   

Vede Samuel Ballangó 
Téma úkolu: „Bůh a stvoření“ 

 společná píseň č.77 „Naději máme“ 
modlitba  
studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
sbírka sobotní školy pro potřeby evangelizace 

 společná píseň č.185 „Na vrch vzdálený zřím“ 
 modlitba  
 

1o,3o – 1o,45 hodin  
  Přestávka 

 

1o,45 hodin  
Dopolední pobožnost vede Robert Heczko 
společná píseň č.7 „Chvalte Pána“ (v sedě)  
Sborová oznámení 
společná píseň č.1 „Vzdávej čest Tvůrci“ 
modlitba  
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
Příběh pro děti 
píseň – Vlaďka Nohejlová 
 

Čtení z Bible – Žalm 14 – Jana Bláhová 
tichá modlitba  
Kázání z Božího slova – Petr Krynský 

 Téma: „Žalm 14“ 
 

chvíle ke ztišení - Marcela Kolorenčová, Daniela Grace Mattová 
houslový přednes písně „Miluji Tě můj Spasiteli Pane Ježíši“  
 

společná píseň č.24 „Bůh je má píseň" 
 modlitba 
 závěrečná píseň č.280 „Králi věčný, žehnej nám“ 
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Oznámení 
 

 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 
 

-Dnes 6.7. slovem z Písma budou sloužit br. Petr Krynský 
 

-Příští sobotu 13.7. kázáním bude sloužit br. Josef Cepl 
 

-Sbírky z minulého týdne: sbor: Kč 7 114,-; misie: Kč 1 540,-; 
Adra: Kč 300,-; FSP: Kč 100,-; BanglaKids: Kč 200,-; 

TVHope: Kč 200,-; APP: Kč 100,-; 13. sobota Kč: 6 700,- 
 

-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,  
 

Prosba – Výzva 
Obracím se dnes hlavně na vás, starší členové, nebo přímí potomci těch, kteří už mezi 
námi nejsou a prožívali neblahou dobu „zákazu církve“, i nesvobodné roky po znovu 
povolení, tj. v rozmezí od roku 1952 do roku 1968. Naléhavě hledám jakoukoli knihu, 
nebo brožuru z díla E.G. Whiteové, která byla v bývalém ČSSR vydána, vlastně 
rozmnožena formou „samizdatu“, ilegálně (tj.  bez povolení, soukromě, po domácku ať 
přímým přepisováním na psacím stroji, nebo jakýmkoli jiným způsobem rozmnožování 
- cyklostyl, lihové blány a pod). 
Současný stav a technická kvalita rozmnoženiny – samizdatu - není podstatná. 
Důvody tohoto hledání vysvětlím veřejně při oznámeních před bohoslužbou, nebo 
přímo, ochotnému dárci a může to být i dárce z jiného sboru. 
Velice si vážím každého pokusu a snahy poptávaný exemplář vyhledat a věnovat pro 
dobrý účel.      

                                                   Július Kohút. 
 

V období 7.-13.7.2019 oslaví narozeniny: 
 

Trněná Irena (8.7.); Žaludová Miroslava (8.7.); Hron Pavel (9.7.) 
 

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 
 

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. 

 

Úvod  do studia Bible na 3Q2019 
 

 „Jednomu z mých nepatrných bratří...“  
Adventisté sedmého dne vnímají povolání hlásat „věčné evangelium“ (Zj 14,6) celému 
světu. Tím se vlastně jen řídíme Ježíšovými slovy, abychom získávali učedníky, křtili je 

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


a učili je „zachovávat všechno, co jsem vám přikázal“ (Mt 28,20). Ježíšův příkaz 
zahrnoval i to, abychom sloužili trpícím, poníženým, chudým, hladovým a uvězněným. 
Vždyť nakonec to byl Ježíš, kdo nejdříve vyprávěl podobenství o milosrdném 
Samařanovi (L 10,30–36) a potom svým posluchačům přikázal: „Jdi a jednej také tak.“ 
(L 10,37) A byl to Ježíš, kdo při popisu toho, jak na konci času rozdělí národy „jako pastýř 
odděluje ovce od kozlů“ (Mt 25,32), hovořil o důležitosti pomoci hladovým, 
nemocným, nahým a vězněným. „Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z 
těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“ (Mt 25,40)  
Jinými slovy, spolu s hlásáním velkých pravd o spasení, svatyni, stavu mrtvých po smrti 
a trvalé platnosti zákona máme naplňovat potřeby lidí v nouzi. Vždyť nakonec, jaký 
lepší způsob na zasažení lidí evangeliem existuje než pomáhat jim v praktických věcech 
života? Jak napsala Ellen G. Whiteová: „Skutečný úspěch při styku s lidmi může přinést 
jen Kristova metoda. Spasitel se stýkal s lidmi jako ten, kdo chce jejich dobro. 
Projevoval jim soucit, sloužil jejich potřebám a získával si jejich důvěru. Pak je vyzval: 
‚Následujte mne.‘“ (MH 143; ŽNP 67)  
Kdosi spočítal, že v Písmu se nachází 2 103 veršů, které vyjadřují mimořádný Boží zájem 
o chudé a utlačované. V porovnání s ostatními aspekty víry, učení a křesťanského života 
obecně je rozsah odkazů na službu lidem v nouzi skutečně ohromný. Musíme proto 
brát opravdu vážně všechny výzvy k takovému jednání, které zmírní bolest a ulehčí 
utrpení ve světě kolem nás. To neznamená, že bychom se neměli věnovat šíření 
evangelia. Právě naopak, služba potřebným se může a má stát mocným nástrojem 
hlásání evangelia.  
Je samozřejmě dobré pomáhat druhým už jen proto, že to zlepší kvalitu jejich života. 
Máme jednat spravedlivě už jen proto, že je správné „zachovávat právo“ (Mi 6,8). 
Zároveň však platí, že když jednáme spravedlivě a pomáháme naplňovat druhým jejich 
bezprostřední potřeby, měli bychom poukázat na naději, kterou máme (1Pt 3,15). 
Touto nadějí je přece zaslíbení věčného života v Kristu.  
Ježíš uzdravoval nemoci, vracel zrak slepým, léčil malomocné, a dokonce křísil mrtvé. 
Ale všichni, kterým sloužil, dříve či později zemřeli. Ve chvíli, kdy jim pomáhal a 
naplňoval jejich potřeby, pro ně ve skutečnosti dělal ještě mnohem více. Ano, sloužil 
trpícím, ale pak je vyzval: Následuj mne. I my máme podobně jako Ježíš sloužit trpícím 
a pak je vyzvat: Následujte Krista!  
Tím, že usilujeme o konání spravedlnosti a dobra na světě, představujeme Boží 
království – a to způsobem, který je stejně věrohodný, správný a efektivní, jak když o 
Božím království kážeme. Když pomáháme chudým a utlačovaným, ve skutečnosti tím 
oslavujeme a uctíváme Boha (Iz 58,6–10). Když však trpícím nepomáháme, 
znevažujeme samotného Boha (viz Př 14,31).  
Toto čtvrtletí se soustředíme na studium toho, co Boží slovo říká (a je toho hodně) o 
našem povolání sloužit trpícím kolem nás.  
„Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.“ (Mt 10,8) To říká vše.  
 

Jonathan Duffy sloužil od roku 2012 jako předseda ADRA International.  
Než začal v roce 2008 pracovat pro ADRA v Austrálii,  

sloužil jako vedoucí oddělení zdraví pro sbory v Jihopacifické divizi. 



 



 



 

  

 
 

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


Poznej a vybarvi 
 

 

 

 

 

 

 

 

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/

