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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

Dopoledne . 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   

Vede Richard Klíma 
Téma úkolu: „Sobota – den svobody“ 

 společná píseň č.297 „Zas sobotní je Páně den“ 
modlitba  
studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
sbírka sobotní školy pro potřeby evangelizace 

 společná píseň č.291 „Tak vzácný je a milý“ 
 modlitba  
 

1o,3o – 1o,45 hodin  
  Přestávka 

 

1o,45 hodin  
Dopolední pobožnost vede Petr Bezděkovský 
společná píseň č.99 „Hledej v slově Božím“ (v sedě)  
Sborová oznámení 
společná píseň č.143 „Přítele jsem našel svého“ 
modlitba  
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
Příběh pro děti* 
Píseň, hudební přednes, varhaní hudba* 
 

Čtení z Bible – Žalm 24 – Veronika Dolejšová 
tichá modlitba  
Kázání z Božího slova – Soňa Sílová 

 Téma: „O pšenici a pleveli - Mt 13,24-30“ 
 

chvíle ke ztišení – hudební přednes – Alexandr Herevych  
společná píseň č.335 „Sejme záhy símě" 

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

 
 
 
 
 
 

 
 

*označené hvězdičkou během prázdninového režimu sboru nemusí  v programu být realizováno 

  Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 - Smíchov 

    20. červenec 2019 
 

 
 



Oznámení 
 

 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 
 

-Dnes 20.7. slovem z Písma budou sloužit s. Soňa Sílová  
 

-Příští sobotu 27.7. kázáním bude sloužit br. Julius Kohút 
 

-Sbírky z minulého týdne: sbor: Kč 11 807,-; misie: Kč 2 611,-; 
Adra: Kč 1 400,-; FSP: Kč 200,-; BanglaKids: Kč 200,-; 

TVHope: Kč 200,-; APP: Kč 200,- 
 

-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,  
 

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 

Nabídka 
Slovenská rodina s troma deťmi vo Veľkej Británii, nedaleko Newbold College, 
hľadá au-pair – opatrovateľku na strarostlivosť o deti a pomoc v domácnosti do 30 
hodín týždenne. Ponúkame štandardné au-pair podmienky. Nástup od August-
September 2019.  
Pre viac informacií, posím kontaktujte nás na +447833471436  

Srdecna vdaka, Jan Barna 

V období 21.-27.7.2019 oslaví narozeniny: 
 

Vörösová Pavlína (21.7.); Barbora Bulejčíková (22.7.); Miškovská Drahomíra (22.7.); 
Balcar Zdeněk (24.7.); Nechybová Jaroslava (25.7.); Bek Stanislav (26.7.) 

 

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

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



co nového na síti 
 

Bangladéšská svatba 
 

Romantický příběh Shewly a Elia, který nedávno vyvrcholil svatbou, je příkladem toho, 

že podpora dárců z České republiky má pro bangladéšskou mládež větší význam, než 

by se na první pohled zdálo. 

Shewly a Elio se seznámili na Adrou podporované škole. Díky dárcům z Prahy, Mladé 

Boleslavi, Turnova a Rajhradu měli možnost vykročit nejen na cestu za vzděláním, ale 

jak se později ukázalo, také na společnou cestu životem v manželství. „Jak šel čas, 

zjistili jsme, že se prostě milujeme,“ říká Shewly. „Elio mě okouzlil svou upřímností 

a pravdivostí. Umí přiznat, když udělá chybu, a omluvit se. To na něm mám opravdu 

ráda.“ „Já na Shewly miluju to, jak pečující a podporující ženou je. Je prostě 

skvělá,“ doplnil Elio ódou na svou milou. 

A tak se před nimi otvírá nová budoucnost: Shewly je učitelkou angličtiny, Elio se 

soustřeďuje na začínající podnikání. Chtěli by mít vlastní byt, dvě děti a žít šťastně až 

do smrti – jako bychom mluvili o kterémkoliv českém páru. 

Ale taková bangladéšská svatba vypadá úplně jinak, než na jaké svatby jsme zvyklí u 

nás. Den před samotným svatebním obřadem totiž probíhá jiný, předsvatební obřad – 

„gaye holud“ (doslova „žluť na tělo“). Jeho smyslem je učinit nevěstu i ženicha 

krásnějšími a navzájem sblížit jejich rodiny a přátele. 

Ženichova rodina a jeho přátelé (kromě ženicha) vyjdou ve slavnostním průvodu do 

domu nevěsty, kde se setkají s jejími přáteli. Nevěstě přinesou svatební šaty, ozdoby, 

dárky, sladkosti a také žlutou kurkumovou pastu, jíž se dříve dotkl ženich. Nevěstu pak 

přivedou na pódium a za zvuků hudby pomocí heny okrášlí její ruce a nohy různými 

orientálními vzory. Současně jí hosté na tvář a tělo natřou kurkumovou žlutou 

pastu. Kurkuma je známá tím, že čistí, změkčuje a jasní pleť, což pokožce nevěsty dává 

výrazně žlutý odstín – odtud pochází název obřadu – mohli bychom říct „zažluťování“. 

Poté přichází ženich, který mezitím absolvoval podobný obřad s rodinou nevěsty 

(kromě okrašlování henou). Slavnostní obřad „gaye holud“ tedy probíhá na dvou 

místech, přičemž nevěsta se neúčastní ženichova obřadu a on se neúčastní obřadu jejího. 

Slavnost vrcholí v okamžiku, kdy se ženich s nevěstou setkají. V tu chvíli svatebčané 

polijí nevěstu a ženicha vodou přinesenou z řeky. Žluto-mokrá příprava na svatbu je 

tímto za všeobecného veselí dokonána. 

Následující den si teprve ženich a nevěsta řeknou své ANO ve slavnostně připraveném 

sále. Pastor se za novomanžele modlí a žehná jim. Na rozdíl od nás nevěsta i ženich 

v Bangladéši hýří barvami a zlatými a stříbrnými ozdobami. Každý účastník je zván na 

hostinu a lidé přinášejí novomanželům dárky. (Zda k darům patří také „odžluťovací“ 

čistidlo, to opravdu nevíme.) A jak novomanželé Shewly a Elio vnímají svoji zkušenost? 

„Naši podporovatelé z Čech nám opravdu změnili život. Kromě titulů po absolvování 

školy jsme našli jeden druhého, a tak vlastně čeští dárci pomohli založit i jednu 

bangladéšskou rodinu. Jsme díky vám opravdu šťastní,“ uzavírají. 

 

Jak na spiritualitu? Duchovní disciplíny (2. část) 
 

„Proměňujte se obnovou své mysli“ (Ř 12,2). Mysl si obnovit nedokážu – dokážu ji jen 

otevřít správným směrem a nechat si ji proměnit. Ten výraz „proměňujte se“, který 

Pavel v textu použil, je tvarem řeckého slovesa „metamorfó“ – a my jej všichni známe 

https://www.casd.cz/bangladesska-svatba/
http://www.banglakids.cz/


z biologie jako dokonalou proměnu hmyzu, tzv. „metamorfózu“. Housenka prostě žere, 

žere, žere… Pak znehybní, zdánlivě zemře, přijme podobu kukly a v jejím tělním obalu 

se její tělní hmota postupně změní v jakousi polévku z molekul, dojde k naprosto 

dechberoucí změně – a z kukly se po nějaké době protlačí jedinec úplně jiného typu, 

jiných orgánů a zcela jiného technologického řešení: létající motýl. K takové proměně 

zve tebe a mne spiritualita. Takové proměně otvírají dveře a cestu duchovní disciplíny 

– a jediný podíl, jaký na tom máme já a ty, je to, že je praktikujeme, že je angažujeme 

do svého času a svého života – aby je Duch svatý použil jako otevřené dveře k naší 

dechberoucí proměně. 

Na fakultě jsem si z výuky systematické teologie zapamatoval (mimo jiné), že jsou velcí 

teologové – pro názornost třeba Luther – kteří objeví a rozpracují zásadní teologický 

posun. Kromě nich jsou i malí teologové – pro názornost třeba Kalvín – kteří pak na 

základě toho zásadního teologického posunu vytvoří důkladný teologický systém. A pak 

– dodávám za sebe – jsou ještě menší teologové, ti úplně nejmenší – a ti jsou schopni si 

teologické a obecně křesťanské spisy jen načíst, nechat se jimi oslovit – a pak je 

reprodukovat. K těm patřím já. A tak tento seriál o spiritualitě neobsahuje z velké části 

moje myšlenky, ale spíše reprodukuje myšlenky přečtené, odposlouchané, mnou jen 

lehce komentované a někdy opatrně, jindy poctivě vyzkoušené. Jsem jen reprobedna, 

nejsem myslitel. 

Co jsme si řekli minule? „Když máš VIZI, nutně musí následovat ROZHODNUTÍ, nemá-

li vize skončit v koutě, v koši, protéct mezi prsty společně s dny, týdny, měsíci a roky 

tvého života. Rozhodnutí – to není přání, je to závazek. Jediná osoba, která se za tebe 

může rozhodnout, jsi ty. Rozhodnout se, to znamená zavázat se, že vizi uskutečním. Je to 

jako přehodit výhybku. Začnete hledat PRAXI nezbytnou k dosažení cíle – metody, 

postupy, nástroje, procesy.“ 

Metody, postupy, nástroje, procesy jsou PRAXÍ, nejsou ROZHODNUTÍM a nejsou ani 

VIZÍ. Je-li tvou vizí být člověkem podle Boží vůle, je-li tvým rozhodnutím nechat se k 

tomu Bohem proměnit, pak tvou praxí bude praktikování metod, postupů, nástrojů a 

procesů, které k tomu směřují. Ty metody nebudou sloužit k tomu, aby sis u Pána Boha 

„šplhnul“ (protože to by bylo záslužnictví), ani k tomu, abys jimi měřil duchovní zralost 

svou a duchovní nezralost jiných (protože to by bylo zákonictví) – ale jen k tomu, abys 

dělal to, co tě otevře a nastartuje k proměně z Boží ruky (protože to je duchovní život). 

Dnes tedy více o oněch metodách – o „duchovních disciplínách“. Ty metody nejsou 

nástrojem proměny člověka v učedníka, následovníka Ježíše Krista, jsou jen cestou k 

této proměně, protože nástrojem té proměny je působení Ducha svatého, kterému my v 

duchovních disciplínách jen otvíráme dveře, aby mohl vstoupit do našeho života a 

proměnit nás. O této proměně můžeme číst třeba v Ř 12,2: „…proměňujte se obnovou 

své mysli“. Mysl si obnovit nedokážu – dokážu ji jen otevřít správným směrem a nechat 

si ji proměnit. Ten výraz „proměňujte se“, který Pavel v textu použil, je tvarem řeckého 

slovesa „metamorfó“ – a my jej všichni známe z biologie jako dokonalou proměnu 

hmyzu, tzv. „metamorfózu“. Housenka prostě žere, žere, žere… Pak znehybní, zdánlivě 

zemře, přijme podobu kukly a v jejím tělním obalu se její tělní hmota postupně změní v 

jakousi polévku z molekul, dojde k naprosto dechberoucí změně – a z kukly se po nějaké 

době protlačí jedinec úplně jiného typu, jiných orgánů a zcela jiného technologického 

řešení: létající motýl. K takové proměně zve tebe a mne spiritualita. Takové proměně 

otvírají dveře a cestu duchovní disciplíny – a jediný podíl, jaký na tom máme já a ty, je 

to, že je praktikujeme, že je angažujeme do svého času a svého života – aby je Duch 

svatý použil jako otevřené dveře k naší dechberoucí proměně. 



Duchovní disciplíny jsou tedy cesta, ne cíl. Ne ony, ale Bůh nás proměňuje. Ony však 

jsou vyzkoušenou, prověřenou, jistou cestou k této proměně. Zakladatel metodizmu, 

John Wesley, říkal duchovním disciplínám „kanály milosti“ – protože skrze ně k nám 

proudí milost, která v nás způsobí to, co nedokážeme svou snahou a přímým úsilím. To 

proto právě kolem nich organizujeme svůj život. Ony patří ke středu, k ose našeho 

života, ne na jeho okraj. Všimli jsme si toho už minule u Dallase Willarda: „Organizuji 

svůj život kolem činností, díky kterým získám schopnost dokázat to, co nyní nedokážu 

ani při té nejlepší snaze.“ 

Co tedy označujeme jako duchovní disciplíny? Dallas Willard nám je později rozdělí 

ještě trochu jinak, ale začneme tím, že si je nazveme a rozdělíme podle Richarda Fostera. 

Těch dvanáct duchovních disciplín dělí Foster následovně (a my jsme na toto dělení 

zvyklí ze skvělých přenášek Daniela Dudy o spiritualitě): 

 

DUCHOVNÍ DISCIPLÍNY 

 
Jsou to všechno dobře známé a staré věci, viďte? Stará vesta! Tak proč z toho dělat vědu, 

proč to pitvat, proč se tím zabývat? 

Odpovím na to dvěma aforizmy evangelického faráře, svého přítele: 
 

1. „Co je modlitba? Rozhovor s Bohem, vysekne evangelík (klidně by tu mohlo být 

adventista). A už sis někdy s Bohem povídal? Ne, Bůh mlčí. – Že takový rozhovor vyrůstá 

ze spočinutí před Bohem, to mu ovšem také nic neříká. 

2. „Víme, že Boha neposloucháme. Řekneme však, že neslyšíme, že k nám nemluví.“ 

Tady za sebe připojím větu obvyklou z adventistického prostředí: totiž „že to s Bohem 

máme vyřešeno“. 

Rozumíš tomu? Kolik toho o spiritualitě, o těch dvanácti starých věcech, které všichni 

známe, namluvíme – a kolik toho z nich prožijeme, skutečně prožijeme? Můžeme si to 

představit na kalendářním roku. Když na těch dvanáct měsíců promítneš délku lidského 

života, 70 let (co měsíc to dvanáctina ze 70), pak jsem já se svou padesátkou, už někde 

v půlce životního září, kdy tedy chci s Pánem Bohem začít fakt navážno, na férovku, 

celým srdcem, celou myslí, celou duší, celou silou – v životním listopadu? V životním 

prosinci, až už budu v penzi, nebudu mít sílu a život bude za mnou, prožit a odžit? Kde 

jsi se svým věkem ty? Vždyť i osmnáctiletý už vykročil z životního března do životního 

dubna – a mezi životním dubnem a životním srpnem, kdy se podzim hlásí o slovo, je 

jen dvacet životních let, vysávaných starostmi, prací, koníčky, internetem, službou jako 

výkonem – zbožným, to jistě, ale pořád jen výkonem! Neprotéká nám život nenávratně, 

jalově a šíleně rychle mezi prsty? Žijeme jen jednou, jsme jen jednou na světě – 

uvědomujeme si to? Skutečně? Pokud ano, pak víš, co pro tebe znamená spiritualita a 



co pro tebe znamená nový začátek – i když není těch dvanáct duchovních disciplín nic 

nového, nic převratného, obnošená vesta. Nejsou však, lépe řečeno, spíše jako vesta, 

kterou považujeme za obnošenou, ač nám nepříliš nošena neužitečně visí ve skříni (čest 

výjimkám)? 

Pokud chcete systematicky pracovat na své vnitřní proměně, musíte praktikovat 

duchovní disciplíny. Pokud nechcete systematicky pracovat na své proměně, vaše srdce 

zůstane takové, jaké je – zůstane neproměněné. K proměně srdce nestačí praktikovat 

křesťanství tak, jak je to běžné – chodit do sboru, číst jitřenku, pomodlit se po probuzení, 

před jídlem a před usnutím. To je málo – i když tak žije většina křesťanů. 

Výsledkem praktikování duchovních disciplín je změna priorit. Běžnému životu 

běžného křesťana dominuje tělo, mysl je mu podřízená – a Bůh je podřízen tomu všemu. 

Praktikování duchovních disciplín vede k tomu, že našemu životu dominuje Bůh, stojí 

na prvním místě, jemu se podřizuje mysl – a mysli se podřizuje tělo. Když praktikujeme 

duchovní disciplíny, dochází k nabourání obvyklých, po léta zažitých vzorců myšlení a 

chování v našich myslích i tělech a vytváří se prostor pro proměnu z Božích rukou, pro 

naši metamorfózu. 

Dallas Willard dělí duchovní disciplíny jinak než Richard Foster. Rozděluje je do dvou 

skupin – na disciplíny ZAPOJENÍ (děláte věci, které byste jinak běžně nedělali) a na 

disciplíny ZDRŽENLIVOSTI (neděláte věci, které byste jinak běžně dělali). Víte, ono 

je to podobné i s hříchy – i ty lze rozdělit do dvou skupin, na hříchy OPOMINUTÍ a na 

hříchy SPÁCHÁNÍ – a tak Dallas Willard staví disciplíny ZAPOJENÍ do opozice vůči 

hříchům OPOMINUTÍ a disciplíny ZDRŽENLIVOSTI do opozice proti hříchům 

SPÁCHÁNÍ. 

Dobře – a co má tohle všechno společného se spásou, s tou spásou, která je přece už od 

Luthera spásou z milosti, ne ze zbožného výkonu? 

Nový život je do nás vložen při znovuzrození. Vstupujeme tím do interaktivního 

vztahu s Bohem Otcem, Ježíšem Kristem a Duchem svatým. Když se to stane, následuje 

odpuštění a ospravedlnění. Potom navážeme vztah s Ježíšem Kristem, chodíme s ním – 

a ten nový život, který do nás byl vložen, se transformuje na posvěcení a vede k oslavení. 

K tomu, že odrážíte Kristovu podobu – vypadáte jinak, je ve vás něco neobvyklého… 

A lidé kolem vás si toho všimnou, budou chtít vědět, jak jste to získali a budou to chtít 

také. Jste jiným člověkem. Bůh proměnil vaše srdce, protože jste mu to dovolili. A to je 

spasení. Když udržíte vztah s Ježíšem Kristem ve středu svého života, pak jej jednou 

poznáte jako Krále, který vám otevře dveře svého království. 

Kontext pro ten interaktivní vztah představuje náš život – a systémovou platformu pro 

ten interaktivní vztah tvoří duchovní disciplíny. 

To pro dnešek stačí, přestávám tlačit na pilu, nechci čtenáře unavit. A příště se už 

podíváme na první duchovní disciplínu – studium, protože deset deka praxe je lepší než 

tuny teorie. 

Jan Vojvodík (c168@seznam.cz) 

(Článek vyšel v časopisu Advent 2/2019) 
 



 



Poznej a vybarvi 
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