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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

Dopoledne . 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   

Vede Natálie Turková 
Téma úkolu: „Plán pro lepší svět“ 

 společná píseň č.295 „Ten Páně den“ 
modlitba  
studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
sbírka sobotní školy pro potřeby evangelizace 

 společná píseň č.197 „Když se bratr v smutku souží“ 
 modlitba  
 

1o,3o – 1o,45 hodin  
  Přestávka 

 

1o,45 hodin  
Dopolední pobožnost vede Milan Müller 
společná píseň č.250 „Sione nádherný“ (v sedě)  
Sborová oznámení 
společná píseň č.186 „Ježíši svému díky zpívám“ 
modlitba  
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
Příběh pro děti 
Píseň, hudební přednes, varhaní hudba 
 

Čtení z Bible - Židům 6,1-3 - Robert Heczko 
tichá modlitba  
Kázání z Božího slova – Josef Cepl 

 Téma: „Směřuji k cíli?“ 
 

chvíle ke ztišení – hudební přednes – Dana Nowaková  
společná píseň č.193 „Kdo Kristův učedník chce být" 

 modlitba 
 závěrečná píseň č.281 „Buď, mocný Bože, s námi“ 
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Oznámení 
 

 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 
 

-Dnes 13.7. slovem z Písma budou sloužit br. Josef Cepl 
 

-Příští sobotu 20.7. kázáním bude sloužit s. Soňa Sílová 
 

-Sbírky z minulého týdne: sbor: Kč 3 684,-; misie: Kč 1 579,-; 
Adra: Kč 300,-; FSP: Kč 100,-; BanglaKids: Kč 0,-; 

TVHope: Kč 0,-; APP: Kč 440,- 
 

-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 14.-20.7.2019 oslaví narozeniny: 
 

Nohejlová Vladěna (14.7.) 
 

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

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



Zpráva pro Pathfindery a jejich rodiče 
-účastníky tábora v Raspenavě- 
 

Účastnící tábora Zlatého středu zanechali na tábořišti několik věcí.  
Přihlásit se o ně můžete prostřednictvím Milana Müllera, do příští soboty.  
Jinak propadnou Severní hvězdě, případně budou zlikvidovány. 
  

Milan Müller 
 

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 naši nabídku předáte někomu dalšímu. Detailní informace včetně kontaktu 
najdete v letáku ve Zpravodaji. 

Děkuji za Vaši přízeň. Jakub Fraj, ředitel pobočky Praha 
 

K A Z A T E L N A 
 
 

VŠEOBECNÉ KNĚŽSTVÍ VĚŘÍCÍCH 
Kázání ze soboty 17.3.2018 – br. Michal Balcar 

Úvod 
Až jednou každý z nás přijde na poslední soud, tak Bůh se nás zeptá: „Proč jsi, milý/á 
x/y ne/dělal/a to či ono?“ A vy odpovíte: „My jsme měli takového šikovného kazatele, 
Michala Balcara, a ten nám říkal, že to či ono dělat nemusíme.“ A Bůh řekne: „Počkej 
x/y, vy jste přece vyznávali zásadu všeobecného kněžství věřících, ne? Tak co se 
vymlouváš na Balcara? To nebyl žádný kněz.“ A vy řeknete: „Všeobecné kněžství 
věřících? To slyším prvně.“ No, a abyste to nemohli říci, tak této důležité 
protestantské zásadě věnuji své dnešní kázání. 
 

Biblický text 
„Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, 
abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného 
světla. Kdysi jste‚vůbec nebyli lid‘, nyní však jste lid Boží; pro vás ‚nebylo slitování‘, 
ale nyní jste došli slitování. 
Kéž jsou tato slova Hospodinova protipólem toho zlého kázání, které jsem měl před 
třemi týdny, na téma „běda vám!“ 
 



Výklad 
Tento výrok byl původně adresován Izraeli ihned poté, co opustil Egypt během 
exodu. A tehdy je Hospodin povolal k tomu, aby se stali královským kněžstvem. 
Apoštol Petr pak tento výrok rozšířil na všechny křesťany. Tedy nejen na faráře a 
kazatele. Ale na každého věřícího. Naše církev se k této zásadě hrdě hlásí, což se 
navenek projevuje například absencí liturgického oděvu u kazatelů (Což platí ve 
většině případů. Někdy i adventističtí kazatelé používají talár. Díky za upozornění 
JŠ). Jenže co z toho vlastně vyplývá? Co od nás Bůh očekává, když říká, že jsme 
královským kněžstvem? 
Kdo je kněz? Kněz je ten, kdo vykonává náboženské obřady. To je nejjednodušší 
definice. V římskokatolické církvi ho poznáte na první pohled. To je ten, kdo má jiné 
oblečení. A dokonce i v civilu nosí kolárek, aby bylo zřejmé, kdo je kdo. Jsme-li 
kněžími všichni, asi nejsme povoláni k tomu nosit odlišné oblečení (i když bojovníci 
za „slušný křesťanský outfit“ by se mnou patrně nesouhlasili). A zdá se, že nejsme 
všichni povoláni ani k tomu, abychom vykonávali obřady. Co tedy znamená, že jsme 
„královskými kněžími a kněžkami“? 
Dovolte mi najít odpověď trochu oklikou. Dnes odpoledne budeme slavit 
bohoslužbu křtu. Tři lidé se rozhodli odevzdat svůj život plně Ježíši Kristu. To je 
vždycky chvíle vhodná k tomu, aby si člověk připomněl i své obrácení. Jak se to 
vlastně děje, že člověk uvěří? Je to nepochybně velké tajemství mezi Bohem a 
člověkem. A přesto se obrácení děje i viditelným způsobem. Víra totiž k většině z nás 
přichází zabalená do jiného člověka. Ano, uznávám, že existuje malé procento těch, 
kdo uvěřili díky tomu, že si v pracovně četli Písmo. Přesto platí, že 98% z nás bylo 
osloveno vírou jiného člověka, který pro nás byl inspirativní, ba strhující. A to je 
přesně ono! To je královské kněžství! To je naplnění role prostředníka. 
Co ale královské kněžství není? Není to výzva ke křesťanské dokonalosti. Protože 
každý z nás ví, že křesťanská dokonalost je jenom křesťanské pokrytectví. Není to 
ani výzva k čištění sborů s argumentem: „Co by tomu řekli lidi?“ Je to výzva k 
opravdovosti. Je to výzva k žití víry navzdory našim chybám. Dobrý kněz totiž 
nestrhává pozornost na sebe. Je jen prostředníkem. Jeho úkolem je, aby v něm byl 
patrný živý Bůh a jeho působení. 
 

POKLAD EVANGELIA 
Kázání ze soboty 21.10.2017 – br. Michal Balcar 

 

Bylo sychravé podzimní ráno na přelomu října a listopadu. Ulicemi města se válely 
chuchvalce mlhy. Ticho rušily jen osamělé kroky blížící se k zámeckému kostelu. 
Z šedé nicoty se náhle vynořila mužská postava oblečená v mnišské kutně. Řeholník 
se přiblížil ke dveřím kostela a ze záhybů kutny zkřehlými prsty vylovil kladivo, dva 
hřeby a listinu. Ospalé občany města Wittenbergu toho rána probudily údery 
kladiva. Když později během dopoledne dorazili měšťané na bohoslužby, četli s 
úžasem 95 vět, které byly na listině zapsány. Jednalo se o sžíravou kritiku církevní 
vrchnosti, pod níž se skvěl podpis – Martin Luther. Svět se toho rána nenávratně 
změnil. 
Tento krásně dramatický příběh má snad jedinou chybu. Pravděpodobně se vůbec 
neodehrál. Tedy, Luther samozřejmě 95 tezí proti prodeji odpustků napsal a 



zveřejnil, ale asi nepřibil na dveře zámeckého kostela a asi ne 31.10.1517. Ovšem 
pravdivá je ta poslední věta – svět se opravdu změnil. Když se o listině dozvěděl 
Albrecht Braniborský, mohučský arcibiskup, reagoval velmi popuzeně. A nejvíce se 
ho asi dotkly teze 62. a 63. Ty zní takto: 
 

Skutečným pokladem církve je nejsvětější Evangelium slávy a milosti Boží. 
Avšak tento poklad je přirozeně nejodpornější, protože první dělá posledními. 

 

Martin Luther se v nich vymezil vůči tzv. pokladnici zásluh a vůči autoritě církve, 
která z této pokladnice uděluje odpuštění a rozhřešení. A teologové bránící 
římskokatolickou stranu věděli, že tohle je zásadní spor. Kde je ten pravý poklad? A 
kdo ho má pod kontrolou? Letos uplyne od této události 500 let a otázky, které 
Martin Luther položil, jsou stále aktuální. 
Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. 
Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a 
nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. (Mt 6,19-21) 
Okamžitě po přečtení nás napadne: „Co je ten poklad, o kterém Ježíš mluví?“ A když 
se mluví o ukládání, tak nám vyvstane na mysli jiná asociace, a sice, že jde o dobré 
skutky. To se ale nikde v textu nenaznačuje. On nám dokonce ani nedává nápovědu, 
co se týče obsahu pokladu. Přesto poslední verš nabízí důležitou indicii. Poklad je 
spojený se srdcem. Poklad je tedy něco pro nás tak zásadního, že je propojen s naším 
srdcem. Srdce je biblické označení toho nejhlubšího a nejcennějšího v nás. Ježíše 
zajímá jiná věc – místo, kde poklad ukládáme. A varianty jsou dvě – v nebi nebo na 
zemi. Tedy, zda naše srdce uložíme na nebi nebo na zemi. 
Proč bychom měli ukládat svá srdce v nebi? Protože na zemi jim hrozí nebezpečí. Ta 
jsou podle Ježíšova výroku tři. Mol, rez a zloději. Každý, kdo má doma norkové 
kožichy ví, jaké nebezpečí představuje mol. Kurióznější je ‘rez’. Ta se totiž obvykle 
označuje jiným termínem, než je zde použit. Ježíš doslova mluví o ‘žroutu’. Velmi 
zajímavý a nečekaný význam má toto slovo v klasické řečtině. Tam totiž popisuje 
zubní kaz. A ten, koho někdy bolely zuby (což je asi každý), ví jakou moc má takový 
‘žrout’, když nám rozežírá náš poklad. 
Proto bychom měli uložit své poklady a svá srdce na bezpečnější místo. Do dobrého 
trezoru. Do kvalitní švýcarské banky. Jenže ani tam neobstojí. Je jediné místo, kde 
bude chráněno. V nebi. V Božích rukou. V nebeské bance. Znamená to, že bychom 
měli rezignovat na život na zemi? Utéct na statek a žít jako komunita v očekávání 
druhého příchodu, nebo vlastní smrti? Rozhodně ne! Uložení srdce v nebi není 
útěkem. Srdce v nebi nám umožňuje naopak žít na zemi naplno. Dokonce i 
riskantně. Můžeme milovat tady na zemi a nebát se ztráty, protože hlavní investici 
máme dobře uloženou v nebesích.  
Dovolte mi vrátit se na závěr k Martinu Lutherovi. To nebyl úplně kladný hrdina. Tak 
jako každý člověk z masa a kostí měl své stinné stránky. Ale jednu věc mu nemůže 
nikdo upřít. Své srdce dal Bohu, ale nerezignoval na pozemský život. Naopak se do 
všech bojů vrhal po hlavě, bez zábran a statečně. Některé vyhrál a některé prohrál. 
Ten hlavní a zásadní vyhrál. Protože jeho poklad byl uložen v nebi 



 



 

  

 
 

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 
 

 
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/

