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PROGRAM ALTERNATIVNÍ SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY   
 

  Dopoledne . 

1o,45 hodin 

Bohoslužbu vede Marek Balcar 

• Úvod  

• Společná píseň č.22 „Jsi moudrý a všemocný“ 

• Modlitba – Helena Kameníková 

• Studium sobotní školy společné shrnutí úkolu – Jan Kubík 

Téma: „Jak přistupovat k obtížným textům?“ 

• Varhanní hudba 

• Oznámení  

• Blahopřání k jubileu – starší sboru, první diakon 

• Varhanní hudba 

• Dětský příběh – Petra Bulejčíková 

• Společná píseň č.196 „Pro Ježíše nikdy neváháme“  

• Čtení textu Bible – Marek 12,41-44 – Robert Heczko 

• Tichá modlitba   

• Kázání – Jan Bezděkovský 
Téma: „Úctyhodné stáří“ 

• Chvíle ke ztišení – hudební přednes – Pavel Bláha, Jan Kubík 

• Sbírky sobotní školy pro evangelizaci a pro potřeby sboru  

• Společná píseň č.200 „Dal jsi Pánu vše?“  

• Modlitba – Jan Bezděkovský 

• Závěrečná píseň č.283 „Pane, dej nám požehnání“  

                    Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

  20. červen 2020 



Oznámení 
 

 

- Přejeme požehnanou sobotu všem. 
 

- Dnes, 20. 6., bude z Božího slova sloužit bratr Jan Bezděkovský. 
 

- Příští sobotu, 27. 6., bude kázáním sloužit bratr. Václav Vondrášek. 
Součástí bohoslužby bude ukončení školního roku DSŠ 

Odpoledne se uskuteční setkání KD2 (více informací ve Zpravodaji) 
 

- V sobotu 27. 6. se uskuteční členské shromáždění. 
Na programu bude zahájení sborových voleb volbou přípravného výboru. 

 

- Dnes 20. 6. se uskuteční ve 1300 hod. společné setkání oddělení 
KD3 a Generace 50plus v učebně sboru Praha-Smíchov 

(více informací ve Zpravodaji nebo u vedoucích J. Prokopa a manželů Kapounkových). 
 

- V neděli 21. 6. proběhne předtáborová výprava oddílu Penguins (akce KP) 
(další informace naleznete na webu www.kp-penguins.cz). 

 

- V neděli 21. 6. jste zváni na výlet TOMů „Z Šestajovic do Úval“ 
(více informací dále ve Zpravodaji nebo u předsedy TOMů R. Zelenky). 

 

- V pátek 26. 6. od 1830 hod. jste zváni na bohoslužbu křtu  
Antonína Hloucala, které se uskuteční ve sboru na Smíchově.  

 

- Jana Bláhová a David Perdomo vás srdečně zvou  
na svatební bohoslužbu v neděli 28. 6. v 1100 hod. do sboru na Smíchově. 

 

- Pomoc starším členům a přátelům našeho sboru je stále aktivní. 
Kontakt skrze e-mail sona.silova@seznam.cz nebo na telefonu: 724 130 602. 

 

- Pozastavení činností a omezení aktivit oddělení sboru do odvolání.  
Další informace naleznete ve Zpravodaji, webu www.kp-penguins.cz 

a na stránkách sboru www.casdsmichov.cz 
 

- Prosíme, mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry, 
kteří jsou nemocní nebo prožívají různé nemilé životní situace. 

 

- Prosíme, připojte se k nám a v měsíci červnu mysleme na svých 
modlitbách na oddělení našeho sboru: Smíchovský sbor. 

 

- Bankovní účet sboru: 5053339/0800, do textu jméno a účel. 
Na tento účet je možné poslat případné dary (sbírku) pro potřeby sboru. 

 

- Další informace a akce naleznete dále ve Zpravodaji.  
Věnujte těmto informacím pozornost. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

V období 21.–27. 6. 2020 oslaví narozeniny: 
 

Klímová Zuzana (21.6.); Mervart Milan (22.6.); Trněný Marek (22.6.);  
Vančová Silvie (22.6.); Hellebrandová Kateřina (25.6.); 

Poláková Eva (25.6.); Šmíd Daniel (26.6.)  
 

Přejeme hojnost Božího požehnání do dalších let. 
P.S. Omlouváme se všem, na které jsme zapomněli. Nebyl to úmysl. 

 

 
 
 

 
 

http://www.kp-penguins.cz/
http://www.kp-penguins.cz/
http://www.casdsmichov.cz/


VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

 
Jana Bláhová a David Perdomo Vás srdečně zvou  
na svatební bohoslužbu dne 28. 6. 2020 v 11.00 hod.  

Modlitebna Církve adventistů sedmého dne Praha-Smíchov, Peroutkova 57, Praha 5. 
 

1. Janova 4,10.19     
V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého 

Syna jako oběť smíření za naše hříchy. My milujeme, neboť on první miloval nás. 
 

Zpráva z jednání výboru sboru 11.6.2020 
 

Jednání výboru sboru bylo zahájeno zamyšlením z Božího slova nad texty Jan 21 kap., 
kterým posloužila ses. Soňa Sílová a modlitbou. 

• Výbor sboru byl informován o schválení žádosti ses. Natalie Gabrišové         o 
nástupní kazatelskou praxi ve sborech Kladno a Beroun výborem Českého 
sdružení. 

• Bratr Jan Kubík st. informoval výbor sboru o přípravách děkovné bohoslužby v 
souvislosti s pandemií koronaviru plánované na 19.9.2020.  

• Termín děkovného koncertu se přesouvá z původně navrhovaného 5.9. 2020 
na 19.9. 2020 z důvodu výběru vhodného interpreta a jeho možností.  

• Termíny členského shromáždění jsou stanoveny na 27.6.2020 pro volbu 
přípravného výboru a 12.9.2020 pro volbu jmenovacího výboru. 

• Br. Milan Müller informoval výbor sboru o jednání správní rady Archy pomoci 
Praha s vedením Komunitního centra Petrklíče. KC Petrklíč nabízí, že od 1. 1. 
2021 zajistí chod Archy pomoci Praha (dále jen APP) v rámci své činnosti za 
podmínky, že zachová stávající rozsah činnosti a postupně bude stávající 
činnosti APP rozšiřovat o další oblasti. Správní rada APP se                 k návrhu 
vyjádřila kladně. Výbor sboru s předloženým návrhem souhlasí. Návrh bude 
předložen členskému shromáždění do konce září                              k odsouhlasení. 

• Byla provedena inventuru majetku sboru ve stanoveném termínu. 



• Požadavky ohledně úprav a oprav v budově sboru je možné hlásit br. R. 
Zelenkovi, případně kterémukoli členu výboru do konce června. Návrhy pak 
budou následně po posouzení stavební komisí a odsouhlasení výborem sboru 
předloženy Českému sdružení. 

 

Příští jednání výboru sboru se uskuteční 10.9.2020. 
Zapsala Anna Boušková 

Bohoslužba křtu 26. 6.2020 
 

Zdravím vás, vážení přátelé, 
předem se omlouvám těm z vás, koho jsem již adresně pozval, ale chci vás všechny 
pozvat tímto způsobem na můj křest, jenž se má konat ve sboru na Smíchově v pátek 
26. 6. od 18:30 hod. Pokud vám to dovolí zdraví a máte čas a zájem, bude mi vaše 
účast potěšením. 
 

Přeji si, aby šlo o požehnané chvíle pro všechny zúčastněné. 
 

S přátelským pozdravem 
Antonín Hloucal 

Setkání Generace 50plus a KD3 v sobotu 20. 6. 2020 
  

Milé sestry a bratři, členové smíchovského sboru, 
dne 20. 6. 2020 ve 13. hod. (po skončení dopolední pobožnosti) se společně setkáme 
v sobotním odpoledni v učebně sboru Praha-Smíchov.  

• Rádi bychom se sdíleli o naší současné situaci, co máme na srdci, 
a podělili se o svých zkušenostech s Pánem.  

• Rádi bychom se společně modlili za to, co bychom chtěli s Boží 
pomocí změnit.  

• Rovněž bychom se rádi sdíleli o tom, jak prožíváme současnou 
dobu. Připravme se na diskuzi, na to, co nás zajímá, čím chceme 
sami sebe a sbor obohatit. 

Posezení u čaje a něčeho dobrého necháme na vás, co kdo přinese. Budeme rádi, když 
se pochlubíte přineseným občerstvením. 
Buďme vděčni za možnost sejít se. Setkání je pro všechny, kteří mají dobrou vůli a radost 
ze společenství.  

Těšíme se na vás 
                              Josef Prokop a manželé Kapounkovi 

 

Bůh nikdy neopouští přátele svých přátel 
 

Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k 
mluvení, pomalý k hněvu; vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. List 
Jakubův 1‚19.20 
 

Jakub Zebedeův, nazývaný synem hromu, je svědectvím o možné proměně každého 
člověka. Od koho jiného by text o pomalosti k hněvu zněl lépe než od chronického 
bouřliváka? 



Anebo jiný příběh životního poučení z důsledků svého „hněvu“. Odcituji výňatek z 
dopisu odsouzeného trojnásobného vraha, napsaný s datem 5. 6. 2018. 
„Jsem mezi 4 stěnami a mřížemi v oknech. Zde žiju a zde pravděpodobně zemřu. Mám 
doživotí! Děkuju za ten trest, který mi pomohl mnohé pochopit a je mi velkou nadějí. 
Nadějí, kterou jsem nalezl v Ježíši Kristu. Prosím Boha za odpuštění mých hříchů a 
modlím se za druhé… 
Jsem sám, nepatřím k žádné církvi, kdo by mne taky přijal?… Ale mám společenství 
mých přátel… Díky Bohu nebudu sám! Mám přátele, co se přátelí s Bohem, a jak 
známo: Bůh nikdy neopouští přátele svých přátel.“ 
Tak. Svědectví pro bratry bychom tímto tedy měli. Nebo že by to mohlo platit i pro 
sestry? 
 

Bože, předem děkuji za další lekce v rychlosti k naslouchání a pomalosti k mluvení. Ať je 
dnes můj jazyk ve Tvé režii. 

Aleš Kocián 
 

K A Z A T E L N A 
 

V POKOŘE POVAŽUJTE DRUHÉ ZA PŘEDNĚJŠÍ SEBE 
Kázání ze soboty 13.6.2020 – br. Michal Balcar 

Fil 2  
 

Úvod  
Minulý týden jsem absolvoval velmi inspirativní diskuzi v emauzském klášteře týkající 
se teologické reflexe pandemie. Jedním z panelistů byl i nám z kázání v našem sboře 
známý profesor Pavel Hošek. Ten ve svém příspěvku konstatoval, že pandemii 
nepovažuje za Boží odpověď, tak jako mnozí fundamentalisté, kteří velmi snadno 
tvrdí, že Covid-19 je Boží trest za xy (dosaď dle vlastní preference toho, co se ti nelíbí 
na těch druhých). Místo toho navrhl, abychom prožitou karanténu chápali jako Boží 
otázku. A odvolával se na podobné mezní biblické příběhy, které obsahují Boží 
otázky, na něž má člověk odpovídat (např. závěr knihy Jonáš).  
Líbilo se mi to, co profesor Hošek řekl, ale nejasné zůstává, na co se nás Hospodin asi 
ptal. Když své uvažování úplně zjednoduším na absolutní dřeň, mohla by jeho otázka 
týkající se konkrétně mě znít asi takto: “Jak jsi to, Michale, zvládnul jako křesťan?” A 
jak bych odpověděl, kdybych měl být upřímný: “Ne příliš dobře, Pane.”  
 

Jak jsem prožíval epidemii?  
Primárně bych řekl, že se vzrůstající frustrací. Rozčilovali mě kolegové, kteří mi každý 
týden oznamovali, že neměli nikdy tolik času na dodělání restů. Rozčilovali mě ti, kdo 
trávili veškerý čas na zahrádce. Výroky jako: takhle dobře jsem se dlouho nevyspal/a, 
mě doháněly k šílenství. Nebo: Docela bych si dovedl/a představit, takhle fungovat 
dále. K mé vnitřní nepohodě přispělo i to, že se naše životy ještě více přesunuly do 
virtuálního prostoru a všichni víme, že to, co je na Facebooku nebo Instagramu není 
realita, ale spíš produkt naší tužby, aby nás druzí takhle viděli. A já kolem sebe viděl 
lidi, kteří byli všichni v pohodě. Nejcitlivější antény na neklid a nepohodu v naší rodině 
má Johanka a rychle nám nastaví zrcadlo, protože ona sama začne být v neklidu.  
 



Za koho mám považovat ty druhé?  
Jakýsi zlom u mě nastal, když mi jednou večer Jonáš řekl (a uhodil hřebíček na 
hlavičku): “Ty jo, tati, ty to moc nedáváš.” A měl pravdu, já to moc nezvládal. A pak 
jsem zažil epifanii. Takový ten okamžik, kdy vám bleskne hlavou myšlenka, která 
všechno změní a vy tušíte, že je od Hospodina.  
Když to mám těžké já, tak jak těžké to musí být pro lidi kolem mě. Úplně stejně, ne-li 
víc. Já to jen ve svém nepohodě nechci vidět. Já se dívám na vás, jak tady dnes sedíte, 
a vím, že nikdo z vás to nemá lehké a každý má dost svých problémů. Tohle vědomí, 
je vlastně základem křesťanství, základem mezilidských vztahů, základem schopnosti 
vcítění.  
 

“… v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte 
jeden druhého za přednějšího než sebe.” Filipským 2,3  
 

Toto kázání obsahuje product placement. V Basementu vzniká podcast, což je formát, 
který dnes velmi frčí a jsou to takové rozhlasové pořady, které si můžete poslechnout 
kdy chcete. A my si, s Martiny Žaludem a Pavlíkem, povídáme o bibli. Martin se nás 
nedávno ptal na přetěžkou Ježíšovu výzvu z Kázání na hoře k milování nepřátel. A já 
jsem s jistou úlevou mohl říci, že žádné nepřátele vlastně nemám. Jasně, jsou lidé, 
které nemám rád, ale nepřátelé? U každého jsem stále schopen vidět, že věci, které 
dělá a které mi třeba nejsou příjemné, dělá z nějakých pohnutek, které dokážu 
pochopit. Snažím se považovat ho za přednějšího sebe.  
Pavel pokoru, která nám umožňuje druhé považovat za přednější sebe, klade do 
kontrastu s ješitností a ctižádostí. Vlastně mluví o tom, kam hledí naše zraky. Na sebe 
nebo na druhé nebo na Krista? Protože skrze pohled na něj přichází pokora. Vždyť:  
“Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe 
zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se 
ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade 
vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé 
koleno – na nebi, na zemi i pod zemí a k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával: 
Ježíš Kristus jest Pán.” (Filipským 
2,6-11)  
Dovolte mi skončit parafrází 
známého cynického výroku, který 
vznikl během křížové výpravy proti 
Albigenským, což byla heretická 
skupina sídlící v jižní Francii. Při 
vraždění místních obyvatel vznesl 
jeden z katolických vojáků otázku, 
jak poznat heretiky od katolíků. A 
dostalo se mu odpovědi: Zabijte je 
všechny, Bůh si to nahoře přebere.  
Ta biblická verze je opačná: Milujte je 
všechny, Bůh si to přebere. 

 
 



 

 



 

www.casdsmichov.cz                                sbor Praha Smíchov 

 
 

 

„VÍTEJ LÉTO“ 
 

přijměte naše srdečné pozvání na setkání KD2. 

v sobotu 27.6. odpoledne 
 

vás zveme na setkání spojené s ukončením školního roku.  
Jak jinak přivítat léto než pořádnou koupačkou.  

Pojedeme do Vojenské zotavovny Měřín,  
krásná pláž, míčové hry a vodní hrátky.  

Uděláme si malý piknik, prosíme, vezměte každý nějaký příspěvek.  
 

Pojedeme po skončení bohoslužby, a kdo nemá auto,  
určitě se dá řešit spolujízdou, kontaktujte nás a vyřešíme to.  

 

V případě nepříznivého počasí půjdeme na lanové hřiště v Braníku. 
 
 

Těšíme se na vás Mariana a Jarda Skálovi. 

®

http://www.casdsmichov.cz/


 

 

 
 

DO SBORU SE ŠESTI „R“ 

Zvaž svůj zdravotní stav 
před návštěvou sboru. 

U vchodu si dezinfikuj ruce, 
nepodávej ruce druhým. 

Měj zakrytá ústa a nos. Udržuj odstup 2 metry 
a zasedni do určené lavice. 

Usedni pohromadě 
jen se svou rodinou. 

Přijď s radostí a rozšiřuj ji i venku, 
ta smí být nakažlivá! 



 

 

 

 
 
 
 
 

www.zivotazdravi.cz            Praha-Smíchov 
                              

Vás srdečně zve na  
internetový seminář   

 

O imunitu se musíme 
starat stále 

Imunita je jako zahrádka – když se o ní nestaráme,  
vyroste plevel. 

Co je základní pro budování imunity? 
Přečkali jste vir K-19 v pořádku? 

 
Jakou máte imunitu? 

 
 

přednáší 

RNDr. Anna Boušková 
 
 

Podívejte se na stránky zivotazdravi.cz 
http://www.zivotazdravi.cz/category/praha-smichov/ 

 
O plnou prezentaci si můžete napsat na e-mail: anna.bouskova@gmail.com 🙂 

 

červen 2020  
 

 
 

 

http://www.zivotazdravi.cz/category/praha-smichov/


       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

Výlet  TOMu  21. 6. 2020 
„Z Šestajovic do Úval“ 

 

aneb s rouškou ještě v kapse. 
 

Sraz: v 9:25 hod – metro trasa B, stanice Černý Most 
(výstup směr zastávka MHD bus č. 303, odjezd 9:40 hod.). 

 

Trasa:  
Ze zastávky PID Balkánstart k rodinné firmě „Rodas“2 s možností návštěvy některé  

z tvořivých dílen. Dále po NS Klánovickým lesem, přírodní rezervací Cyrilov na  
rozcestí Klánovický les a po červené TZ až k vlakové stanici Úvaly na NS Úvaly  

k menhirům na rozcestník Stonehenge3 a dále až na rozhlednu Vinice4. Stále po  
NS Úvaly, kolem Masarykovy pamětní desky, Mlýnského rybníka s mlýnem  

Prokůpek  na Bendlově stezce, Denisovou k železniční zastávce Úvalycíl.  
Návrat buď vlakem na Masarykovo nádraží, nebo busem na Černý Most. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Délka trasy cca 10 km 
Design ® Jaroslav Bartoš 

Návrh výletu Jiřina Mašková. Na procházku se těší Radek Zelenka 

 



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/

