
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

   ročník 19/číslo 980 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

Dopoledne . 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   

Vede Zuzana Klímová 
Téma úkolu: „Boží slovo, slzy a radost“ 

 společná píseň č.286 „Den sobotní“ 
modlitba  
studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
sbírka sobotní školy pro potřeby evangelizace 

 společná píseň č.105 „Mám Bibli svatou“ 
 modlitba  
 

1o,3o – 1o,45 hodin  
  Přestávka 

 

1o,45 hodin  
Dopolední pobožnost vede Milan Müller 
společná píseň č.10 „Ze srdce hloubi" (v sedě)  
Sborová oznámení 
společná píseň č.181 „Jak zřídlo vody živé“ 
modlitba  
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
Příběh pro děti – Barbora Loudová 
sborová píseň – Smíchovský pěvecký sbor 
 

Čtení z Bible – Žalm 139,1-5 – Věra Kubíková 
tichá modlitba  
Kázání z Božího slova s modlitbami – Václav Vondrášek 

 Téma: „Ve svěráku života…“ 
 

chvíle ke ztišení – hudební přednes – Fides 
společná píseň č.140 „Lásku svou já dávám Tobě“ 
modlitba  

 závěrečná píseň č.284 "Kéž nás vede" 
 

 
 

 
 
 

 
 

                    Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 - Smíchov 

    



Oznámení 
 
 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 
 

-Dnes 9.11. slovem z Písma budou sloužit br. Václav Vondrášek, 
tato sobota je závěrečná sobota Modlitebního týdne 

 

-Příští sobotu 16.11. bude kázáním sloužit s. Soňa Sílová 
 

- Dnes v sobotu 9.11. od 1700 hod Vás zveme na komponovaný pořad 
„Bible kralická – klenot české historie“  

 

-Ve čtvrtek 14.11. se uskuteční jednání Výboru sboru od 1800 hod 
 

-V sobotu 16.11. jste zváni na setkání KD3 a Generace50plus 
od 1400 hod do učebny sboru (více informací u vedoucích KD3 a G50plus) 

 

-V neděli 17.11. se uskuteční výlet TOMů „Po stopách sametového R“ 
Sraz v 930 hod – Praha – Albertov 

(více informací dále ve Zpravodaji nebo u předsedy TOMu R. Zelenky) 
 

- BAD IS GOOD 2019 - badmintonový turnaj  
v neděli dopoledne 17.11. Budeme hrát 900-1100 hod. 

 

- V sobotu 23.11. od 1400hod se uskuteční schůzka oddělení KD1 
(více informací dále ve Zpravodaji nebo u vedoucího KD1 S. Dolejše) 

 

-V sobotu 7.12. od 1700 hod se uskuteční Adventní koncert  
Smíchovského pěveckého sboru a jeho hostů se svátečním slovem 

 

-„Adventní scrapbooking s Jitkou“ v sobotu 14.12. od 1400 hod 
(více informací dále ve Zpravodaji nebo u J. Michalcové) 

 

-Sbírky z minulého týdne:  
sbor: Kč 7 285,-; misie: Kč 1 663,-; Adra: Kč 300,-;  

FSP: Kč 100,-; BanglaKids: Kč 100,-; TVHope: Kč 200,-; APP: Kč 100,-;  
 

-Prosíme mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry, 

kteří jsou nemocni nebo prožívají různé nemilé životní situace. 
 

-Prosíme připojte se k nám a v měsíci listopadu mysleme na svých 
modlitbách na oddělení našeho sboru: Sobotní škola 

 

- 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 
 
 

 

 
 

 
  

V období 10.-16.11.2019 oslaví narozeniny: 
 

Dubský Miroslav (12.11.); Matoušek Petr (14.11.);  
Čermák Zdeněk (15.11.); Šustková Pavla (15.11.) 

 

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

 

 
 



VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA, … 
 

Schůzka oddělení KD1 
V sobotu 23.11.2019 od 14hod v našem sboru proběhne schůzka oddělení KD1. 
Skupina lidí, která si je něčím blízká, je v našem sboru velká a vnímáme potřebu ji 
restartovat, oživit, nakopnout, někam posunout. 
Hlavním cílem setkání bude společné sdílení se nad našimi potřebami, smyslem být 
součástí nějaké skupiny, ochoty něco udělat pro druhé a také se společně ztišit nad 
Božím slovem a modlit se. 
 Při dobrém jídle v jakékoliv podobě se povídá nejlépe, tudíž dobrovolným 
přispěvatelům se omezení nekladou. 

 Více informací u Sama Dolejše, 792 326 028 
Těšíme se na setkání.   

Klub Zdraví 17.11.2019 
Chceme vás pozvat na další akci, která má co do činění se zdravím. Kdo můžete, 
přidejte se k nám na BAD IS GOOD 2019 - badmintonový turnaj, který bude v 
neděli dopoledne 17.11.2019. Budeme hrát 9:00-11:00.  Dejte mi vědět, zda se 
chystáte si zahrát, nejlépe osobně nebo ludek@bouska.info nebo 777243007.  
 

Luděk Bouška 
 

V. Ohlédnutí za Pracovem – KTERÉ DARY SCHÁZÍ NAŠEMU SBORU…   
Dneska se již popáté chceme ohlédnout nad společně diskutovanými otázkami na 
Pracově, Vaše další odpovědi byly na téma: “Jaké duchovní dary nám jako sboru 
schází?“  
Napsali jste, že : dar všímavosti (když přijde mezi nás někdo nový, nevšimneme si ho, 
mnoho jednotlivců i rodin je nezačleněných do nějaké skupiny, prožívá samotu), 
ochoty (mnoho lidí se jenom „veze“), ukázněnosti, uzdravování, vděčnosti (mnoho lidí 
mezi námi reptá a nevděčně si stěžuje), schopnost oslovit a inspirovat mladé lidi (kteří 
nemají možnost převzít zodpovědnost za sbor a nejen díky tomu později odcházejí ze 
sboru, možná i od Boha), dar vedení mladých lidí, dar včas vychovávat nástupce 
současných služebníků, dar oslovit hudbou nejen starší generaci, scházet se ve 
skupinkách (vytvořit prostor k důvěrnému sdílení a modlitbám), dar zájmu o ty, kteří 
odešli z našeho společenství či od Boha, dar studovat sobotní školu (mnoho lidí přijde 
až „na hrubou“), dar studovat každý den Písmo jako životní styl, dar osobní 
evangelizace + dar kázat evangelium v bezdprostřední blízkosti sboru, dar jazyků, dar 
proroctví, dar toužit po společenství i přes týden, dar nést břemeno Kristovo (ne 
jakékoliv jiné břemeno které nás vytíží a unaví, vyčerpá), dar zklidnění se (jsme příliš 
uspěchaní). Bylo zmíněno že našemu sboru schází dar ještě jednoho menšího 
hudebního tělesa (není specifikováno, jestli byl myšlený nějaký malý symfonický 
orchestr, country skupina nebo spíše rocková kapela…). 
Jak vidíte, je to zajímavý výčet, co vnímáme že nám v darech „schází…“ Zvlášť tady je 
to pro nás inspirace k modlitbám, aby Pán skrze kohokoliv z nás – to znamená třeba i 
skrze mě – doplnil co je našemu sboru potřeba. Protože skrze každého z nás může Pán 
druhým „přisypat.“ Velmi mě v této souvislosti oslovila modlitba jedné naší sestry 

mailto:ludek@bouska.info


z našeho sboru při jednom z večerů uplynulého modlitebního týdne, když ve 
společné  modlitbě prosila aby jí dal Pán sílu, pokud by si jí chtěl použít aby byla 
prorokem pro někoho z okolí… A zároveň aby takovou „prorockou“ službu byla 
ochotná přijmout, když by jí chtěl Pán oslovit  - pokárat nebo povzbudit – skrze někoho 
z jejich bratří a sester. Je mi radostí, že se spolu s Vámi mohu modlit, sloužit a žít v naší 
sborové rodině. 

     S vděčností Vašek Vondrášek 
 

Ohlédnutí za Konferencí žen Česko – Slovenské unie  

Církve adventistů sedmého dne 25. - 27. 10. 2019 
Mám ráda setkávání žen. S chutí jezdím na konference žen. Některé jsem také pomáhala 

připravovat a nahlédla jsem do jejich zákulisí. Mám ráda to zvláštní počáteční 

oťukávání, trošku formální vítání na začátku. Vzájemné seznamování a setkávání 

známých. Postupné probouzení zájmu o probíraná témata a o sebe navzájem. Ale úplně 

nejvíc mě dostává, když bariéry padnou, ostych je překonán a ženy se sdílejí. Mají si 

vždy co říct – o svých rodinách, dětech, práci… A pak přeskočí jiskra a ženy začnou 

vyprávět o svém vztahu k Bohu. Jak uvěřily, kdy se rozhodly pro křest… To jsou tak 

krásné chvíle, až člověku srdce usedá. A nakonec přijde loučení a máme pocit, že 

společné chvíle uletěly jako vítr.  

Takové setkání jsme zažily o víkendu 25. – 27. 10. 2019 v Brně na celounijní konferenci 

žen s tématem Žena jako perla. Program byl připravený na sobotu a nedělní dopoledne. 

V sobotu se ve velkém konferenčním sále vystřídalo několik přednášejících. 

Zamyšlením z Božího slova nás provedla sestra Dagmar Dorn, vedoucí oddělení Služby 

žen při naší Interevropské divizi. Nad tématem Žena a perla se zamýšlela šperkařka a 

designérka, paní Jitka Mlynarčík Kudláčková. O souvislostech duševní hygieny a 

migrény nás poučil psycholog Jeroným Klimeš. A večerní program pro nás připravila 

spisovatelka Hana Pinknerová, která četla úryvky ze svých knížek, a její manžel Ota 

Pinkner, který podmaloval čtení muzikou. Nedělní dopoledne prožily ženy účastí na 

workshopech. Nabídka témat byla velká, a tak si každá z nás nějaký workshop vybrala. 

Děkujeme Česko - Slovenské unii CASD za uspořádání konference, Ivetě Halešové za 

organizaci akce a týmům oddělení Služby žen za přípravu setkání téměř 200 žen. 

Děkujeme Pánu Bohu, že nás na setkání vedl. 
 

Za účastnice ze Smíchovského sboru Jitka Michalcová a Alena Heczková 



Finálové příběhy Ceny Michala Velíška 2019  

v neděli 27. října v pořadu TV Nova Střepiny 
9. října výbor Ceny Michala Velíška posoudil víc jak 
100 zaslaných nominací a vybral z nich 3 do finále. Ty musí co nejvíce odrážet podstatu 
činu Michala Velíška. 
Mezi letošními nominacemi bylo 13 příběhů, kdy se zachránci – neprofesionálové – 
postavili fyzickému násilí, v 19 případech poskytli první pomoc, 12krát zachránili lidi 
z ohně či vody, 8krát pomohli člověku při dopravních haváriích (auto, vlak…), v 16 
případech byly zachránci děti do 15 let, 18 nominací nesplnilo statut atd. Zachránci byli 
ze všech tří generací, zachraňovali v malých obcích, městech i v Praze, pomáhali v noci 
na opuštěném místě i uprostřed dne na rušné ulici a bohužel velmi často za nečinnosti 
přihlížejících. Nejmladšího a nejstaršího zachránce oddělovalo neuvěřitelných 78 let. 
Při výběru finálových nominací jde o to, aby daný čin odpovídal statutu ceny a zakládal 
se na pravdě. Výbor proto spolupracuje se složkami integrovaného záchranného 
systému, které se vyjadřují k vylíčeným událostem. 
Co spojuje letošní finálové příběhy? Staly se v Praze a zachránci čelili brutálnímu násilí. 
Více se o nich dozvíte v neděli 27. října 2019 v pořadu TV Nova Střepiny od 22,45 hod. 
Poté bude zahájeno online hlasování do 3. listopadu na www.nadace-adra.cz.  
Zájemci se tamtéž mohou registrovat na seminář „Odvaha být jiný” (od 9.30 hod.) 
a na slavnostní vyhlášení Ceny Michala Velíška 2019 (od 13 hod.). Obě akce se 
konají 6. listopadu v Primátorské rezidenci, Praha 1.  
Všichni jste srdečně zváni! 

Za odd. ADRA Mirka Žaludová 
  

K A Z A T E L N A 
 

JEN BŮH JE DOBRÝ 
Kázání ze soboty 19.10.2019 – br. Michal Balcar 

            Lk 18,18-19  
Úvod  
Kdyby tady před námi stál Ježíš z masa a kostí a my mu mohli položit každý jednu 
otázku – jaká by byla ta vaše? Na co byste se zeptali někoho, kdo ví všechno? Variant 
mi hlavou víří veliká spousta. Od těch historických jako třeba: Kdo zabil JFK? Kdo zabil 
Jana Masaryka? Co se stalo v Čihošti? Co se stalo 11.9.? Přes otázky osobní: Kolik času 
mi zbývá? (ta není moc dobrá) Co mám dělat v tom čase, který mi zbývá? (mnohem 
lepší). Až po ty velké: Jaký je smysl života? Existuje predestinace? Jaký je Bůh?  
Muž, který se Ježíše ptá v našem textu, klade asi jednu z nejlepších otázek: Co mám 
dělat, abych se dostal do nebe?  
Jeden z předních mužů se ho otázal: „Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na 
věčném životě?“ Ježíš mu řekl: „Proč mi říkáš ‚dobrý‘? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. (Lk 
18,18-19)  
Jen máloco je důležitější než znát odpověď na tuto otázku. Já bych ho za ní rozhodně 
pochválil, ale jak už to s Ježíšem bývá zvykem, ani tento dialog se neubírá očekávaným 
směrem. Ježíš se totiž vymezí vůči oslovení, které onen muž používá. „Mistře dobrý“. 

http://www.nadace-adra.cz/


Mým uším to zní velmi vhodně, ale Ježíšovi to není po chuti. „Proč mi říkáš dobrý? 
Nikdo není dobrý, jedině Bůh.“ Co Ježíšovi vadí? Pravděpodobně to, že jak už to u nás 
lidí bývá, pod povrchem slov se skrývá něco úplně jiného.  
Ono to totiž vypadá, že muž sice klade správnou otázku, ale odpověď vlastně slyšet 
nechce. Tedy… nechce slyšet odpověď, která se mu nelíbí. A proto aby dostal odpověď, 
která se mu líbí, začíná oslovením ‚Mistře dobrý‘. Je to vlastně takový chytrý, jemně 
manipulativní trik. Já ti polichotím, ty mi polichotíš. Když začnu vůči někomu pozitivně, 
je pravděpodobné, že i reakce bude pozitivní. Přece se nebudu kriticky vymezovat vůči 
člověku, který mi říká, jak jsem skvělý, ne? To dá rozum. Jinými slovy: mistře dobrý, 
řekni mi, že jsem dobrý. 
 Ježíš pokračuje ve své odpovědi nadějně. Dodržuj přikázání. A muž se pýří: To dělám 
od mládí. A v tu chvíli mu Ježíš napálí mezi oči: Jdi a všechno rozdej chudým. A to se 
mu nechce. A já se mu nedivím. Tohle kázání, ale nemá být o chudobě. Má být o tom, 
kdo je dobrý. Má být o tom, ke komu vzhlížíme a proč.  
Minulý týden zemřeli v naší zemi dva významní lidé s odlišnými osudy. Karel Gott a 
Vlasta Chramostová. A my všichni jsme se rozdělili v názoru, kdo z nich dvou by nám 
měl být vzorem. Kdo z nich obstál a kdo selhal? Ke komu máme vzhlížet a koho 
kritizovat? Čestná odpověď (pokud o ní někdo stojí) zní: selhali oba a oba obstáli. V 
něčem máme obdivovat oba a v něčem být k oběma kritičtí (to není morální 
rozbředlost, ale vědomí toho, že takové jsou lidské příběhy), byť za mě Vlasta 
Chramostová obstála mnohem více.  
Ani my, křesťané, nejsme imunní vůči touze po lidských vzorech. Proto mají římští 
katolíci tolik světců, aby běžní věřící měli před sebou lidské vzory. Přesto Ježíš říká: Jen 
Bůh je dobrý. Neglorifikujte nikoho, jen Boha samého. Každý člověk má své chyby a do 
srdce nevidíme.   
Jenže… My ty lidské vzory potřebujeme. Bůh 
je daleko a vysoko a neřeší naše lidské 
problémy. Neví, jaké to je vstávat s pocitem, 
že zase nezaplatím účty. Neví, jaké to je 
ztratit milovanou osobu. Neví, jaké to je 
dozvědět se terminální diagnózu. Neví, jaké 
to je bojovat se zlem, které je v nás 
samotných. Neví, jaké to je bojovat s 
pokušením. Nebo ano?  
Mé kázání totiž vyústí v přímém protikladu s 
tím, co říká samotný Ježíš. Ten odmítá, že by 
vzorem měl být on sám (ale je to jinak, viz 
výše), ale já tvrdím, že vzorem nemůže být 
jiný než on – Mistr dobrý! Vždyť v něm 
vidíme našeho Boha, který je dobrý, a 
člověka, který ví, jaké to je být tady na Zemi. 
V něm je Bůh, který naše bolesti nesl (Iz 
53,4) a byl pokoušen tak jako my (Žd 4,15).  
Amen  

El Greco, Head of Christ 



 
 
 
 
 

 

V SOBOTU 14. PROSINCE 2019 OD 14 HODIN 
VÁNOČNÍ PŘÁNÍČKA, CEDULKY, OBRÁZKY, SVÍCNY 

TO VŠE Z PAPÍRU! 
SEJDEME SE V JÍDELNĚ, ÚČAST DĚTÍ VÍTÁNA. 

Těší se na Vás Jitka Michalcová 





 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.zivotazdravi.cz                          Praha Smíchov                              

Vás srdečně zve na 

BAD IS GOOD 2019 

badmintonový turnaj 
 

neděli dopoledne 17.11.2019 
hrací doba 9:00-11:00 hod 

Badminton Aréna Skalka (budova OC Tesco) Přetlucká 3295/50; Strašnice 

 
 
 
 

www.casdsmichov.cz                                sbor Praha Smíchov 

 
 

 

 

v našem sboru proběhne schůzka oddělení KD1 
 

Hlavním cílem setkání bude společné sdílení se nad našimi potřebami, 
smyslem být součástí nějaké skupiny, ochoty něco udělat pro druhé a také 

se společně ztišit nad Božím slovem a modlit se. 
 

Více informací u Sama Dolejše, 792 326 028 
 

Dejte mi vědět, zda se chystáte si zahrát, nejlépe osobně 
nebo ludek@bouska.info nebo 777243007 

 

 

 

®

http://www.zivotazdravi.cz/
http://www.casdsmichov.cz/
mailto:ludek@bouska.info


       Turistický Oddíl  Malvazinky TOM 
 

Výlet  TOMu  17.11.2019 
“Po stopách sametového R” 

 

Sraz: v 9:30 hod - Praha - Albertov 
 

 

Trasa: Z Albertovastart do ulice Na Slupi vlevo pod železniční viadukt Přemyslovou  
k cihlové bráně – Kasamaty na Slavín2. Cca 300 metrů zpět do ulice Vratislavova  

vlevo do Vyšehradské na křižovatku s Plaveckou3 na Rašínovo nábřeží4 dále Masarykovo 
nábřeží do ulice Národní5 k pamětní desce 17. listopadu 19896 (možno zapálit svíčku).  

Dále Národní až na Jungmannovo náměstí přes Františkánskou zahradu pasáží do 
Vodičkové a na Václavské náměstí ke koni a pomníku J. Palacha a J. Zajíce6.  

Dále Václavským náměstím do ulic Na Můstku, Rytířskou, Melantrichovou na  
Staroměstské náměstí, Pařížskou, Čechův most, Letenskými sady na Letenskou pláň  

do ulice Milady Horákovécíl (zacinkáme klíči) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Délka trasy cca 7,5 km 
 

Na procházku se těší Radek Zelenka  

Design ® Jaroslav Bartoš 
 



 



Kreslené příběhy Starého Zákona 

Pokračování příště 
 

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/

