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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

Dopoledne . 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   

Vede Natalija Balcarová 
Téma úkolu: „Volání proroků“ 

 společná píseň č.30 „Můj Tvůrce, Pane můj“ 
modlitba  
studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
sbírka sobotní školy pro potřeby evangelizace 

 společná píseň č.121 „Jdu k Tobě, Pane můj“ 
 modlitba  
 

1o,3o – 1o,45 hodin  
  Přestávka 

 

1o,45 hodin  
Dopolední pobožnost vede Marek Balcar 
společná píseň č.379 „Můj drahý Otec nebeský“ (v sedě)  
Sborová oznámení 
společná píseň č.149 „Ztiš srdce mé“ 
modlitba  
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
Příběh pro děti* 
Píseň, hudební přednes, varhaní hudba* 
 

Čtení z Bible – Lukáš 15,11-20 – Natalija Balcarová 
tichá modlitba  
Kázání z Božího slova – Josef Dvořák 

 Téma: „Podobenství o Boží (rodičovské) milosti“ 
 

chvíle ke ztišení – hudební přednes – Jan Kubík 
společná píseň č.49 „Ty lásko vzácná" 

 modlitba 
 závěrečná píseň č.282 „Prosbu naši, Bože, slyš“ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

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

  Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 - Smíchov 

            3. srpen 2019 
 

 
 



Oznámení 
 

 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 
 

-Dnes 3.8. slovem z Písma budou sloužit br. Josef Dvořák 
 

-Příští sobotu 10.8. kázáním bude sloužit br. Josef Cepl 
 

-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,  

Blahopřejeme 

V období 4.-10.8.2019 oslaví narozeniny: 
 

Kadaník Miroslav (4.8.); Janušková Alena (7.8.); Bláhová Daniela (10.8.);  
Balcar Martin (10.8.); Stejskalová Daniela (10.8.) 

 

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

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

V pondělí 29. července brzy ráno se nám s Janou narodil syn Kubík.  
Je to pořádné chlapisko a je nám spolu dobře. 

 Ášek a Jana Ceplovi 



Návštěva v Domově Sue Ryder 
V sobotu 13. č ervenče 2019 prož ila skupinka 18 č lenu  Smí čhovske ho sboru velmi 
pr í jemne  odpoledne. Navs tí vili jsme nas i sestru Aliči Bartos ovou v Domove  Sue 
Ryder v Praže – Mičhli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pr ipravili jsme posežení  v mí stní  kapli, stranou od rus ne  svatby, ktera  v ten den v 
domove  probí hala. Byla to dobra  volba. Kaple byla du stojny m prostr edí m pro 
Pama tku Več er e Pa ne , kterou pro Aliči a na s vs ečhny vysluhoval na s  kažatel bratr 
Josef Cepl. Společ ne  jsme si žažpí vali pí sne , ktere  ma  sestra Aliče ra da. Sestra Kve ta 
Ceplova  na s s velkou čhutí  doprovodila na klaví r. Mile  bylo i pohos te ní ,pr ipravene  
po Pama tče. Na toto setka ní  budeme ra di vžpomí nat. 

 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Jitka Michalcová 
 



www.casdsmichov.cz                                sbor Praha Smíchov 

 
 
Milí bratři, milé sestry, 
od 10. do 16.8. budeme trávit dovolenou s rodinami ze smíchovského sboru na Slapské 
přehradě. V domě máme ještě místo pro jednu nebo dvě rodiny. Informace u Mariany 
Skálové, 602 318 530. Areál se nachází v blízkosti Slapské přehrady, nabízí se koupání i 
plavba na pramicích. V okolí jsou farmy s koníky. Pěkná procházka vede na Drtinovu 
rozhlednu na kopci Besedná, možný je výlet autem na Vodní dílo Slapy, návštěva Muzea 
"Špýchar" v Prostřední Lhotě nebo Muzea těžby zlata v Novém Kníně, Lanový park u 
Živohošťského mostu a další výlety. Budeme rádi, když se k nám přidáte. 
 

Přejeme Vám požehnané dny, za KD Smíchov Mariana a Jarda Skálovi 
 

K A Z A T E L N A 
 

SLOVA, KTERÁ STARÝ ZÁKON NEZNÁ  
Josef Dvořák - 22. 6. 2019 Praha – Vinohrady 

 

Vážené mi křesťanské společenství pod kazatelnou, sestry a bratři, studenti  
 

Je mi ctí pronést krátké poselství vyplývající z Písma na základě toho, jakých slov 

neužívá.  

Pro tentokrát se pozastavíme u třech. Starý zákon nezná v naší církvi tolik 

skloňované slůvko spiritualita (duchovnost). Proti duchovní atmosféře našich 

bohoslužeb jde jak architektura našich modliteben – my prostě té atmosféry chrámů a 

klášterů nedosáhneme –, tak také tradice nám vlastní. Naše bohoslužby jsou soustředěné 

na slovo (racionálně či emotivně laděné). Dodejme, o spiritualitě se v Bibli předně 

svědčí. Duchovní rozměr biblických postav je součástí jejich příběhu. 

Další dvě slova, která v biblické hebrejštině nenajdeme, jsou: sloveso mít a 

sloveso poslouchat.   

Moudří židovské víry znají tři cesty k Bohu: cestu poznání, cestu mystickou, 

cestu lásky. My se charakterem daného úhlu pohledu zamýšlíme nad cestou lásky. 

Neboť všechna tři slova (spiritualita, mít, poslouchat), která Starý zákon nezná, vytváří 

pozoruhodnou souvislost a výpověď – jejich svorníkem je láska k Bohu. Hned se nám 

věc rozjasní. Totiž ve Starém zákoně nenajdeme výrok „mám tě rád/ráda“. Biblická 

hebrejština to formuluje jinak. Např. v Genesis a v Písni písní se to naše „mít rád“ 

(přibližně) vyjadřuje takto: 
 

ON (Gn 2,23): 

Dnešním jazykem řečeno – „ONA je MÉ JÁ“ = „Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla.“ 

ONA (Pís 6,3): 

„Já k milému mému a milý můj ke mně.“ 

®

http://www.casdsmichov.cz/


ONA (Pís 7,11): 

„Já k milému mému a ke mně dychtění jeho.“ 
 

Oba, jeden druhému řekli: směřuji k tobě! České „mám tě rád/a“ je ve Starém zákoně 

vyjádřeno pomocí směrové předložky k. Já k tobě – ty ke mně. Mít rád v biblickém myšlení 

znamená směřovat ke svému protějšku! Vůči Bohu v tomto pohybu jde o vztah, a tedy též o 

spiritualitu (duchovnost); vzhledem k člověku jde o vztah a duševně-citovou blízkost. Tuto 

směrovku navzdory okolnostem i vnitřním danostem dobře charakterizuje následující příběh, 

příběh o spiritualitě (vyprávěl to pan prof. Bič): 

 „Ležel jsem na pryčně baráku koncentračního tábora v Dachau. Onemocněl 

jsem tyfem. Měl jsem za to, že rána nedožiju. Začal jsem se modlit žalm.“  

Protože byl starozákonník, pamatoval si text v hebrejštině. Byl to ŽALM 

121: „Pozvedám své oči k horám, odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přijde od 

Hospodina, On učinil nebe a zemi.“ Když tu mu to došlo. Hebrejská předložka mod 

znamená nejen „od“, ale také „ve společenství“. Odkud ti přijde pomoc? „Ve 

společenství s Hospodinem.“  

Až budeš příště číst Žalm 121, možná si vzpomeneš na tento příběh a 

v poznámce pod čarou si přečteš, že pomoc od Hospodina znamená „pomoc ve 

společenství s Ním“. A budeš vědět jako jeden/jedna z mála, že ta poznámka je 

svědectvím o tom, že biblický text zachránil život. Hledáš pomoc? Je „po ruce“ – 

ve společenství s Hospodinem. Jádrem spirituality je směřovat, směřovat k Bohu 

Hospodinu, k Bohu Stvořiteli, k Bohu Otci Ježíše Krista. 

Zastavme se u slovesa „poslouchat“, to (přísně vzato) ve Starém zákoně 

nenajdeme. Biblická hebrejština nezná výraz „poslouchat“ ve smyslu být poslušný 

(ač judaismus má 613 příkazů a zákazů). Když se biblická hebrejština v 19. stol. 

vzkřísila a stala se jazykem moderním, musela si vypomoci slovem převzatým 

z aramejštiny – lecajet. Místo „poslouchat“ Pět knih Mojžíšových používá hebr. slovo 

šma – naslouchat, chápat, vnímat, odpovídat. V Páté knize Mojžíšově čteme: „slyš, 

naslouchej“ (hebr. šma). A důsledkem je, že Boha Hospodina miluješ. (Dt 6,4–5) 

Několikrát jsme si zdůraznili, že milovat nestačí, je třeba i naslouchat.  

Velikým darem Stvořitele lidstvu je inteligence. Ta přichází ke slovu formou 

otázky, důležité je se ptát! Elie Wiesel a jiní židovští autoři vypráví, že se jich maminka 

cestou ze školy neptala: „Co jsi se dnes naučil?“ V judaismu se dětí ptá jinak, než je 

tomu v naší kultuře, totiž: „Jakou otázku jsi dnes položil/a?“ „Na co ses zeptal/a?“ 

Jednou se Erich Fromm zeptal svého prastrýce, který měl malého Ericha rád: „Strýčku, 

co myslíš, že ze mě bude?“ Ten mu odpověděl: „Starý Žid!“ Taková odpověď měla 

napomáhat dvojímu: žít pokorně a nepromrhat svůj život. Otázky člověka uvádějí do 

pohybu, otevírají zápasy i vztahy. Poznání a láska končí tam, kde není potřeby klást 

otázky. Čím lze být přitažlivý a směrodatný napříč generacemi? Uměním ptát se. Jsem 

přesvědčen, že náš svět změnila otázka, když si Albert Einstein položil dětskou otázku: 

„Co je to čas?“   

 Uzavřeme si dnešní kázání pohledem do Nového zákona. Kdyby 

Zmrtvýchvstalý hovořil s učedníkem Petrem hebrejsky, jejich rozhovor by mohl 

vypadat asi takto:  

Tedy nejprve předešleme, že řečtina umí říct „mám tě rád/a“. Dvakrát můžeme 

v evangeliu zaslechnout otázku:   

„Petře, máš mě rád?“ 

„Petře, máš mě rád?“ (A na potřetí: „Petře miluješ mě?“) 



Hebrejsky by ten rozhovor mohl znít takto: 

„Petře, já k tobě, ale ty ke mně?“ 

„Petře, já k tobě, ale ty ke mně?“ 

„Petře, miluješ mě?“ 

V několika vteřinách je tu přítomno umění klást otázky i dovednost naslouchat a 

hluboká spiritualita – Vzkříšená láska Boha k člověku. Směřuji k (Bohu, člověku) i tím, 

že naslouchám? Mít rád a milovat nestačí, je třeba i naslouchat. Naslouchám? Jak a o 

co (a zda vůbec) se zajímám, to nám napoví typ otázek, které kladu i ty, které 

nevyslovuji.   

Amen 
 

co nového na síti 
 

Jak na spiritualitu? STUDIUM (3. část) 
 

Dnes tedy začneme praktickou část našeho seriálu – naučíme se 

společně praktikovat první duchovní disciplínu. Když se řekne 

studium, představíš si školní lavici nebo pracovní stůl 

s lampičkou, zadek ocelivý (jak říkal Komenský) a tuny 

informací. Odlož tyto představy, zapomeň na ně. Půjde o něco 

jiného. Nevytahuj z knihovny biblický slovník, biblickou 

konkordanci… Je fajn, že ty knihy máš, ale spěchám tě ujistit – nebudeš je potřebovat. 

Ne ke studiu jako duchovní disciplíně. 

Možná jsi teolog, máš za sebou teologický seminář, teologickou fakultu nebo právě 

studuješ na ATI – fajn, to je pěkné a chvályhodné, ale pro tentokrát zapomeň na exegezi 

i hermeneutiku, na usazování textu do struktury knihy, do dějinných souvislostí, do 

společenského pozadí, do církevní praxe. Nechci po tobě, abys zpracovával exegetický 

paper, listoval v řeckém textu, slabikoval hebrejštinu nebo hledal a porovnával 

v Septuagintě či Vulgatě. Odlož komentáře, dokonce i ten pěkně vázaný sedmisvazkový 

SDA Bible Commentary. Zapomeň na to všechno, odlož to na příště, na jindy – až zase 

budeš používat studium jako poznávací disciplínu. Nám tady a teď – a pak už tobě a 

každodenně – půjde o něco jiného: o studium jako disciplínu duchovní, o studium jako 

součást každodenní spirituality. Nebude tu mít výhodu teolog profesionál před 

křesťanem laikem, dlouholetý bratr či sestra před církevním nováčkem. Při studiu jako 

duchovní disciplíně nelovíš poznání Pána Boha z textu, nedobýváš jej z tiskařské černi, 

papíru a lepidla, nevykopáváš jej ze zaprášených pojmů jiného kulturního okruhu – to 

vše je vyhrazeno studiu jako disciplíně poznávací, a o tu nám dnes nejde. Studium jako 

duchovní disciplína, to je dialog Bůh a ty, přímý dialog. Úpěnlivě se vpíjíš do Božích 

očí, do Otcova pohledu – a On, tvůj milující Otec, ti něco řekne a ty s těmi slovy odejdeš 

prožít den a strávit s nimi život, uložit si je do srdce a před oči. Takhle to funguje při 

studiu jako duchovní disciplíně. 
  

Jak na to? 

NÁSTROJ č. 1 (nejdůležitější) 

1. Odděl si čas. Plánovaně si ho odděl a žárlivě si ho střež. Nejlépe uděláš, když zvolíš 

stejný čas pro každý den – pro každý den svého života odteď napořád – jako virtuální 

místnost svého naslouchání Božímu slovu. Ano, naslouchání – se čtením to má jen málo 

společného (to je dobrá zpráva pro všechny dyslektiky). 

https://www.casd.cz/jak-na-spiritualitu-studium-3-cast/


2. Vstup do té virtuální místnosti odděleného času dveřmi modlitby a ptej se: „Co chceš, 

Pane, abych slyšel? Já toužím, tolik toužím slyšet!“ 

3. Přečti si text. Krátký text, pár veršů nebo třeba i jeden, pokud chceš skutečně 

naslouchat, a ne pouze číst. Tvým cílem tady a teď je se s Bohem setkat, ne získat o něm 

informace. Nechám na tobě, zda otevřeš namátkou a pojedeš očima, než tě něco osloví, 

nebo zda si naplánuješ předem, jaké místo otevřeš. Bible není orákulum, věštecká 

příručka, žádný z těch dvou popsaných způsobů není lepší nebo horší. Já praktikuji 

jeden nebo druhý, podle toho, k čemu mě to právě táhne. 

4. Přečti si ten zvolený text několikrát po sobě a pak zavři knihu, zavři oči a nech Pána 

Boha promluvit do tvého ztišení, do tvého myšlení, do tvého života. Možná ti něco 

dojde, možná ne – když ne, nevadí. V modlitbě poděkuj a vyjdi zpět do života – do 

celého toho pracovního či volného dne s jeho příležitostmi, hrozbami, bolestmi, 

povinnostmi i radostmi. Nejdeš do něj s prázdnou – neseš si s sebou ten krátký text 

sbalený do myšlenky, do vzpomínky, do věty, sousloví či slova. 

5. V průběhu dne si na ten text, myšlenku, větu, sousloví či slovo rozpomeň, nech je 

běžet na pozadí, vracej se k nim a zase je opouštěj, nech si je prosáknout do srdce a vlézt 

pod kůži. Nepotřebuješ k tomu hodiny, ba ani minuty – jde tu spíše o frekvenci než o 

délku. 

6. Večer si odděl čas, stačí chvilička – zrekapituluj, zformuluj, co si z toho odnášíš – a 

rozhodni se (to je důležité) učinit napříště postoj či čin, k němuž tě to vede, součástí 

svého života. 

7. A zítra – zítra začni znovu od prvního bodu. Za nějaký čas zjistíš, že život s Bohem 

je úžasné dobrodružství. Že nestojíš, nestagnuješ – že jdeš, že běžíš, že jsi v pohybu, že 

jsi těmi krátkými Božími větami rozpohybován. 
  

NÁSTROJ č. 2 

1. Zvol si krátkou biblickou knihu (není dobré začít třeba knihou Filemonovi, zkus 

alespoň Koloským či Jonáše nebo některou z Petrových epištol). 

2. Přečti si tu knihu jednou denně, pomalu, vnímej, co čteš, nech si dojít ty obrazy a 

představ si je, promítni si je na očním pozadí jako film (třeba právě s Jonášem ti to půjde 

docela dobře). 

3. Zvládls to? Fajn – tak to tak dělej celý měsíc, stále s tou jednou knihou. Co se stane? 

Možná si všimneš toho, co jsi v ní dřív neviděl – ale hlavně si tu knihu oblékneš, už 

navždy bude součástí tvého života, protože jsi ji důvěrně poznal, otiskl sis ji do paměti 

– její strukturu i její výpověď. 
  

NÁSTROJ č. 3 

Nemysli si o mě, prosím, že jsem blázen, neťukej si na čelo, když ti řeknu: „Uč se 

biblické texty nazpaměť.“ Myslím to vážně, má to smysl – ty texty tak budeš mít 

vždycky s sebou, což se o tištěné knize nebo o Bibli v mobilu s jistotou říct nedá. Nikdo 

ti je nikdy nevezme (když si je občas, pravidelně, třeba obden či alespoň dvakrát týdně 

zopakuješ). Naopak tobě něco vezmou ty texty – vezmou ti tvoje představy, sundají ti 

z očí brýle, možná i klapky – a otevřou tě tvému Bohu. Číst a umět zpaměti není totéž 

– a až to budeš praktikovat, pocítíš rozdíl. Jak říká Daniel Duda: „Nemáš na to buňky, 

nic v hlavě neudržíš? Tak se nauč jeden verš třeba i za rok – ale nauč se ho. Za deset let 

jich budeš nosit v hlavě deset.“ Je to extrémní příklad – snad každý z nás si dokáže za 

rok do hlavy natlačit třeba i prvních sedmnáct veršů z třetí kapitoly Listu Koloským – 

což vřele doporučuji, pro začátek. Nebo Iz 58,13.14, to je kratší. Nebo 1J 2,15–17. A 



určitě si vyber sám, Bible je na verše bohatá, nenech se ode mne manipulovat – hlavně 

s tím učením začni. 

Řekni – není to jednoduché? Výsledky budou dobrodružné, tím si buď jist. A když pak 

studium, tu první duchovní disciplínu, časem provážeš s dalšími jedenácti a budeš 

v jejich praktikování pokračovat, buď si jistý, že za dva roky, až náš seriál skončí, budeš 

ve svém vztahu k Pánu Bohu radikálně jinde, než jsi teď – ať už jsi nyní skutečně 

kdekoli, vpředu či vzadu, v pohybu či na místě. 

Od narození se učíš žít ve světě, který tě obklopuje, ve společnosti, která dává tvému 

životu strukturu. Duchovní disciplíny jsou dveřmi, jimiž do tvého života vstupuje, 

vlamuje se Boží království. Není to maličkost, není to brnkačka, není to ale ani výkon – 

je to cvičení v důvěře, ne ve výkonu, i když to vyžaduje úsilí. 

Studium Bible jako duchovní disciplína nám otevírá Boží pohled na realitu. Umožňuje 

nám sejmout brýle zvyku, vlastního úsudku, společenského a kulturního náhledu – být 

v kontaktu s živou zvěstí živého Boha. Proto je důležité. 

Ti, kdo mě znají, by ti řekli – no jo, Honza. O toho bychom si kolo neopřeli. Mohli 

bychom ti toho o Honzovi tolik vyprávět, že si na kolo radši koupíš hliníkový stojan – 

a než půjdeš do obchodu, ještě si odplivneš. S Honzou ty duchovní disciplíny, ta 

spiritualita, mnoho neudělaly. 

Nevím, možná to tak je. Museli byste se zeptat mé ženy (ta mě má přečteného), jestli je 

Honza ročníku 2019 stejný jako Honza ročníku 2018, 2017, 2016… nebo jestli je za tím 

nějaké dobrodružství. Ale jedním si jsem jistý – naprosto jistý. Bibli potřebuješ znát 

nejen z výšky, z vrtulníku, abys viděl její strukturu, abys správně do mozaiky poskládal 

ty příběhy. Bibli potřebuješ znát i z detailu. Na detail nemůžeš s dalekohledem, na detail 

se musí s lupou touhy a s mikroskopem Ducha svatého. Znalost celku dělá hodně, ale 

až seznámení se správným detailem dělá zázraky. Neznám lepší zvětšovací sklo než 

praktikování studia jako duchovní disciplíny. A když pěkně zblízka a tváří v tvář uvidíš 

ten detail, když tě nadchne a prodchne, když se ti zahnízdí pod kůží, v srdci a v životě, 

vede tě pak každý ten zakořeněný detail dál a dál – a nejprve k modlitbě. O té si řekneme 

příště. 

Jan Vojvodík (c168@seznam.cz) 

(Článek vyšel v časopisu Advent 3/2019) 

Revizní komise 
Konference Česko-Slovenské unie církve adventistů přijala na svém březnovém jednání 

návrh na zřízení revizní komise, která bude dvakrát ročně provádět kontrolu hospodaření 

církve a s výsledky své kontroly vždy seznámí Výbor Česko-Slovenské unie. Revizní 

komise má za úkol sledovat správnost finančních transakcí, dodržování rozpočtu a 

interních směrnic církve, ustanovení Finančního řádu církve i platné legislativy na 

území Česko-Slovenské unie. 

Revizní komise má také za úkol zabývat se zprávami auditorů Generální konference, 

auditem účetní závěrky církve adventistů, podněty daňových a právních poradců i 

podněty dalších odborníků. 

Cílem je, aby církev žila v oblasti ekonomiky v bezpečném prostoru a správně 

hospodařila se svěřenými prostředky. 
  

Výborem unie byli zvoleni následující členové revizní komise: 

Petr Kafka za České sdružení. V současné době podniká v oboru klimatizační techniky 

a zabývá se vedením účetnictví především v oblasti neziskových organizací. Má 

zkušenosti jako řešitel desítek grantů na úrovni měst a obcí, krajů a také ministerstev. 

https://www.casd.cz/revizni-komise/


Tři roky byl předsedou grantové komise Českého sdružení a je spoluautorem metodiky 

fondu sociální pomoci. Zabývá se také aktivně metodikou vedení účetnictví sborů. Je 

účetním zapsaného spolku Vězeňská duchovenská péče. Zastává služebnost staršího 

sboru v Praha 6 – Sedlci, s manželkou Jitkou mají tři děti. 

Miroslav Kučera za Moravskoslezské sdružení. Po dokončení studia na Vysoké škole 

báňské v Ostravě pracoval v podnicích na výrobu stavebních materiálů, absolvoval také 

semestrální kurz Tržního oceňování majetku na VŠE v Praze. Od roku 1996 pracuje 

jako finanční manažer a člen představenstva v investiční společnosti s obratem 3 

miliardy korun ročně. Miroslav Kučera je ženatý, má pět dětí, zastává služebnost 

staršího sboru v Dětmarovicích, angažuje se jako laický kazatel. 

Daniel Majdiš za Slovenského sdružení. Vystudoval obchodní akademii, pracuje v 

tiskárně, kde prošel mnoha pozicemi, v současné době pracuje jako technický manažer 

této tiskárny. Daniel Majdiš je ženatý, má tři děti, zastává služebnost hospodáře sboru v 

Martině, je členem revizní komise na Slovensku a správní rady Štúdia Nádej s.r.o., byl 

také členem Výboru Slovenského sdružení. 

Lenka Piškulová za Česko-Slovenskou unii. Vystudovala ekonomickou fakultu na VŠB 

v Ostravě. Pracovala 11 let ve skupině Moravia Steel – Třinecké železárny zejména v 

oblasti propočtu podnikatelských záměrů, vyhodnocování investic a řízení dceřiných 

společností. Čtyři roky pracovala jako hlavní ekonom v občanském sdružení ADRA, 

nyní pracuje jako finanční ředitelka ve společnosti Barrandov Studio a.s. (nikoliv v TV 

Barrandov). Spolu s manželem jsou členy sboru v Neratovicích. 
  

Předsedou revizní komise byl výborem unie zvolen Petr Kafka. Celý tým má před sebou 

pětileté pracovní období. Zprávu za toto období bude předkládat delegátům na dalším 

konferenčním jednání. 
 

Naše mysl, naše tělo – ale také naše hodnoty a naše jednání… 
 

V termínu od 9. do 13. července 2019 se uskutečnila již třetí globální 

konference o zdraví a životním stylu, tentokrát na univerzitě 

v kalifornské Loma Lindě. K bohatému pětidennímu programu se 

sjelo téměř tisíc účastníků ze 106 zemí světa. Motto konference 

tentokrát znělo: „Tvoje mysl, tvoje tělo“. 

Dopolední přednášky v plénu byly věnovány různým tématům 

zdraví a životního stylu ve spojení a křesťanskou, a zejména adventistickou zvěstí o 

Bohu jako Stvořiteli (Dárci) a současně Udržovateli lidského života. Prezentovány byly 

nejnovější odborné studie související se zásadami zdravého životního stylu, ale také 

osvědčené anebo nově připravované programy osobního i veřejného předávání a 

uplatňování těchto poznatků v každodenním životě v kontextu rozličných kulturních i 

náboženských prostředí. Odpolední program byl věnován vždy prezentacím a jednáním 

v mnoha skupinových sekcích, do kterých se mohli delegáti přihlásit. 

Zvláštním dnem konference byla sobota, během které účastníci prožili společnou 

dopolední bohoslužbu s kázáním současného předsedy Generální konference církve 

adventistů Teda Wilsona a odpoledne se mohli seznámit s historií, současností i 

budoucími plány adventistické univerzity a zdravotnického komplexu v Loma Lindě. 

V letošním roce byla poprvé součástí konference také sekce Adventistické služby lidem 

se speciálními potřebami a Adventistické služby neslyšícím, která navazovala ještě i 

v neděli 14. 7. samostatně první globální konferencí této služby. Při nedělním programu 

se setkalo více než 80 delegátů, kteří vzájemně sdíleli zkušenosti s tímto dynamicky se 

https://www.casd.cz/nase-mysl-nase-telo-ale-take-nase-hodnoty-a-nase-jednani/


rozvíjejícím hnutím v církvi adventistů a vzájemně se inspirovali možnostmi, které se 

vzhledem ke skupině lidí se speciálními potřebami v našem církevním společenství po 

celém světě otevírají. V mnoha plenárních promluvách v průběhu celého konferenčního 

týdne ostatně zaznívala potřeba vědomě se zaměřovat na lidi s různými formami 

postižení nebo znevýhodnění, kterým podle biblické zprávy Bůh věnuje mimořádnou 

pozornost a ke stejnému zájmu mnohokrát a opakovaně vybízel i svůj lid. Náš životní 

styl a vlastně i celkové zdraví, které zahrnuje tělesnou, psychickou, sociální a spirituální 

vrstvu, tedy nesouvisí pouze a výhradně s tím co jíme a pijeme, jak dodržujeme zásady 

tělesné a duševní hygieny, nebo jak mnoho a jak kvalitních informací máme k dispozici, 

ale také na jakých hodnotách je náš život postaven a jak se to projevuje v našem chování 

a jednání s druhými lidmi, zejména pak s těmi nejpotřebnějšími a nejnepatrnějšími 

kolem nás… 

J. Slowík 

Camporee 2019 – Portugalsko 
 

Unijní výprava pathfinderů vyrazila několika letadly ve středu 24. 7. 

do Lisabonu na divizní Camporee, které se opakuje jednou za čtyři 

roky. Je to velká příležitost k navázání mnoha kamarádství, 

k procvičení cizího jazyka a zjištění, že podobně smýšlejících 

pathfindererů je v Evropě několik tisíc. 

Ubytování jsme v Sesimbra parku, který se nachází nedaleko Lisabonu. 

Vlastní Camporee začíná v pondělí, proto již tradičně využíváme zbylé dny k poznávání 

země, která Camporee pořádá. Díky tomu jsme mohli navštívit malebné městečko 

nedaleko Lisabonu Sintra, zasurfovat si na slunných plážích Atlantiku, stanout na 

nejzápadnějším cípu Evropy, nebo se projet starobylou lisabonskou tramvají. 

Pokud chcete sledovat naši výpravu, fotky i videa naleznete na www.pathfinder.cz. 
 

Růža 

Identita s J. Moskalou, D. Dudou a J. Barnou 
Internetová televize HopeTV uvěřejnila poslední tři díly seriálu „Identita“ 

https://www.casd.cz/camporee-2019-portugalsko/
http://www.pathfinder.cz/akce/camporee/
https://www.casd.cz/identita-s-j-moskalou-d-dudou-a-j-barnou/


 

  

 
 

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/

