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PROGRAM ALTERNATIVNÍ SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY   
 

  Dopoledne .  

1o,45 hodin 

Bohoslužbu vede Petr Bezděkovský 

• Úvod  

• Společná píseň č. 387 „Ó pojďte s námi zpívat“ 

• Modlitba – Petra Bulejčíková 

• Studium sobotní školy společné shrnutí úkolu – Luděk Bouška 

Téma: „Život podle Božího slova“ 

• Varhanní hudba 

• Oznámení  

• Přivítání do sboru a rozloučení – kazatel, starší sboru  

• Varhanní hudba 

• Dětský příběh, ukončení školního roku – Barbora Bezděkovská 

• Píseň dětí 

• Čtení textu Bible – Jan 17,6–19 – Barbora Bezděkovská 

• Tichá modlitba   

• Kázání – Václav Vondrášek 
Téma: „Buď posilou bratřím…  pokud se obrátíš…“ 

• Chvíle ke ztišení – hudební přednes – Marcela Kolorenčová, Jan Kubík 

• Sbírky sobotní školy pro evangelizaci a pro potřeby sboru  

• Společná píseň č. 195 „Srdce k srdci spěšte spolu“  

• Modlitba   

• Závěrečná píseň č. 280 „Králi věčný, žehnej nám“  

• Členské shromáždění 
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Oznámení 
 

 

- Přejeme požehnanou sobotu všem. 
 

- Dnes, 27. 6., bude z Božího slova sloužit bratr Václav Vondrášek. 
Součástí bohoslužby je ukončení školního roku DSŠ. 

Tuto sobotu probíhá sbírka 13. soboty. 
 

- Dnes, v sobotu 27. 6., se uskuteční členské shromáždění. 
Na programu bude:  

Zahájení sborových voleb volbou přípravného výboru. 
Program a forma bohoslužeb během 3. Q 2020. 

 

- Příští sobotu, 4. 7., bude kázáním sloužit bratr Robert Řehák 
 

- Dnes 27. 6. se uskuteční odpoledne setkání oddělení KD2 
(více informací ve Zpravodaji nebo u vedoucích – manželů Skálových). 

 

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

 

-V neděli 12. 7. ve 1200 hod vás zvou 
Monika Ptáčníková a Samuel Ballangó na svatební bohoslužbu 

do Společenského centra Bethany na Brumlovce 
 

-Tentokrát je pro TOMíky i o prázdninách připravený výlet speciál  
na neděli 26.7. “Mydlovarským luhem”. Vhodné i pro rodiny s dětmi. 

Možný dojezd na start i vlastními auty. 
(více informací ve Zpravodaji nebo u předsedy R. Zelenky). 

 

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

 

-Sbírky z minulých týdnů: Sbor a misie: Kč 18 089,-/9 342,-;  
Adra: Kč 3 150,-/450,-; FSP: Kč 1 000,-/0,-; BanglaKids: Kč 2 300,-/0,-;  

TVHope: Kč 850,-/0,-; APP: Kč 800,-/0,-; KC Petrklíč: Kč 300,-/0,- 
 

- 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 28. 6. – 4. 7. 2020 oslaví narozeniny: 
 

Černý Pavel (28. 6.); Bělíčková Eva (29. 6.); Balcar Marek (30. 6.); 
Tlamichová Marie (1. 7.)   

 

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

 
 
 

 
 



VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

Vaše pomoc v akci – 42 000 roušek, 2 500 nákupů pro potřebné 

Milí dárci, naši podporovatelé, 
děkujeme vám všem, kdo jste se zapojili do pomoci těm, které nouzový stav uvrhl do 
izolace či prohloubil jejich osamění. Jednalo se o stovky seniorů a dalších lidí, kteří 
nemají rodinné zázemí či přirozenou síť přátel, na kterou by se mohli v takovéto situaci 
obrátit. Díky vaší štědrosti a veliké solidaritě mohly stovky proškolených dobrovolníků 
po celém Česku vyrazit za potřebnými s roznáškou nákupů, léků a ochranných 
pomůcek. 

Společně se podařilo rozdat přes 42 000 roušek a zprostředkovat téměř 2 500 nákupů! 

 

Nezůstalo ale jen u materiální podpory. Ze strany seniorů jsme vnímali, že pro ně byl 
nouzový stav velmi stresový i kvůli tomu, že trval delší dobu. Mnoho našich 
dlouhodobých dobrovolníků (kterých máme okolo 2 700) proto začalo seniorům psát 
pohledy a dopisy. Do této iniciativy se zapojily i školy a mnohé babičky a 
mnozí dědečkové tak dostali milou upomínku, ze které měli velikou radost.  

Na několika místech jsme také uspořádali koncerty pod okny, do kterých se zapojily 
místní hudební spolky a kapely. Věříme, že i takováto forma podpory má smysl. Veselé 
tóny živé hudby rozzářily oči seniorů v Klatovech, Ostravě nebo v Brně. 

Všechny tyto aktivity se mohly uskutečnit díky nasazení tisíce skvělých dobrovolníků po 
celém Česku, práci koordinátorů a v neposlední řadě díky podpoře vás, ADRA  

 



dárců, kteří jste přispěli na veřejnou sbírku na pomoc lidem ohroženým koronavirem. 

Moc si vaší podpory vážíme. 
Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé i v těžkých chvílích. 

                                                                                                                              Vaše ADRA 

ADRA hledá prostory pro nové charitativní obchody v Praze 

Po úspěšných zkušenostech s provozem 25 charitativních obchůdků v Čechách i na 
Moravě ADRA plánuje otevřít také 2 charitativní obchody v Praze. Hledáme prostory 
k pronájmu, které splňují: 

• velikost min. 60 m2 prodejní plochy, 40 m2 sklad 

• oblast: centrum a širší centrum Prahy 

• vchod přímo z ulice, přízemí, výloha a druhý vchod výhodou 

• frekventovaná lokalita s dalšími obchody a službami v okolí 

• blízkost MHD 

• vybavení: sociální zařízení a kuchyňský koutek pro personál 

Víte o nějakých prostorech, které by se daly využít? 
Budeme moc vděčni za vaše nabídky, kontakty i tipy na volné prostory. 

Bližší informace vám ráda poskytne paní Jitka Kolaříková, vedoucí CHO Praha, 
tel.: 607 047 046, jitka.kolarikova@adra.cz. 
                                                                                                       Za odd. ADRA Mirka Žaludová 

 

 
 

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. 
 

mailto:jitka.kolarikova@adra.cz


K A Z A T E L N A 
 

POŽEHNÁNÍ A ZLOŘEČENSTVÍ (5. MOJ 28) 
Kázání ze soboty 6. 6. 2020 – bratr Jiří Beneš 

 

Ve Starém zákoně se karanténa týkala jedince a o jejím začátku a konci rozhodoval 
kněz. Nebyla preventivní, ale byla následkem vzniku nemoci. Princip fungování 
karantény stanoví Hospodin ve svém výroku v 3. Moj 13.14. Bůh určil délku karantény, 
okolnosti pro zavedení a ukončení karantény, kompetence kněze i chování 
postiženého člověka před karanténou, ale nestanovil chování postiženého člověka 
během karantény. To zřejmě bylo na něm. Jít ke knězi znamenalo jít s problémem k 
Hospodinovu zástupci, plnícímu Hospodinovy pokyny, tj. k Bohu. Ústy kněze do dění 
také Bůh vstupoval. Postižený člověk se tak učil vnímat nemoc jako podnět, který jej 
vystavuje Hospodinovým slovům, přibližuje k Bohu a podněcuje k tomu, aby se zařídil 
podle toho, co Bůh říká. Aby svůj život uvedl do souladu s řádem, který stanovil Bůh. 
Jednání podle Hospodinových instrukcí jej vtahovalo do Hospodinovy blízkosti, nutilo 
k sebereflexi a k hledání východiska, tj. pomoci u Hospodina. Nemoc byla podnět a 
karanténa neboli izolace byla příležitost být s Bohem a konfrontovat svůj život s tím, 
co říká.  
 

To nám dobře ilustruje část příběhu krále Jóšijáše. Ten nastoupil vládu v osmi letech. 
V 16 letech začal hledat Hospodina a pak, když mu bylo 20 let, provedl náboženskou 
reformu v Judsku (2. Pa 34,1–7). Ve 26 letech se pustil do opravy chrámu (2. Pa 34,8– 
13). Při tom byla nalezena „Kniha zákona“: 2. Kr 22,8–20. V „Knize zákona“ bylo něco, 
co krále rozhodilo, vyděsilo a pohnulo k tomu, aby se přes prorokyni dotazoval na 
Hospodinův výrok. Tak jako to činí nemocný člověk, jde i král Jóšijáš s problémem, 
který si uvědomil, k Bohu. Pochopil, že je zle (2. Kr 22,13), a pochopil to správně – 
prorokyně přitakává (2. Kr 22,16.17). Četbou „Knihy zákona“ prozřel a vidí, jaká je 
skutečnost. Jako duchovně citlivému člověku se mu spojila slova „Knihy zákona“ se 
stavem, v němž se on spolu s Božím lidem nacházel. Přestože tehdy už bylo na 
karanténu pozdě (což ovšem král nevěděl), zachoval se král Jóšijáš jako člověk v 
karanténě: byl konfrontován s tím, co Bůh říká, provedl sebereflexi a začal hledat 
pomoc u Boha. Diagnózu zde obstarala zpráva z „Knihy zákona“.  
 

Co vlastně je „Kniha zákona“? A co s Jóšijášem mohlo tak zamávat? Na „Knihu zákona“ 
upozorňuje Bůh Jozua (Joz 1,8) a Jozue z ní nechává číst, jak jsme slyšeli v našem 
prvním čtení. Podle 5. Moj 28,58 jde o Pátou knihu Mojžíšovu. Podle králova svědectví 
v 2. Kr 22,13 („rozníceno velké Hospodinovo rozhořčení za to, že naši otcové 
nenaslouchali slovům té knihy a nejednali podle toho všeho, co je v ní napsáno“) jde o 
text 5. Moj 27–29, který se jmenuje „požehnání a zlořečenství“ (což je podle Joz 
8,34.35 v „Knize zákona“, a zde je také zmíněna „Kniha zákona“ – 5. Moj 28,61; 
29,19.20/26/; 30,10; 31,26). Vlastní „požehnání a zlořečenství“ je ovšem v 5. Moj 28.  
 

Text 5. Moj 28 má dvě části a obě jsou velmi srozumitelně formulovány. Každou část 
tvoří krátké úvodní konstatování pronesené podmiňovací větou (28,1.15), které je 
vždy následováno rozsáhlým katalogem následků vyplývajících z úvodního tvrzení. 
První katalog popisuje projevy Hospodinova požehnání a druhý katalog, který je 
čtyřikrát delší než první, popisuje projevy Hospodinova zlořečení, dosl. zlehčení. Stojí 



za to si oba katalogy přečíst nejen proto, abyste pochopili, jak králi Jóšijášovi bylo, 
když to slyšel. Dosah jejich sdělení je mnohem delší. Dozvíme se z nich o tom, že svým 
jednáním můžeme uvolňovat nedozírné následky.  
 

Obě úvodní konstatování jsou v podstatě shodná. Jsou formulována jako dva 
alternativní přístupy. První v doslovném překladu zní: „A stane se, pokud 
nasloucháním nasloucháš v hlasu Hospodina Boha tvého, aby ses soustředil 
uskutečňovat všechna přikázání jeho … spočinou na tobě všechna tato požehnání ... 
protože nasloucháš v hlasu Hospodina Boha tvého ... protože se soustředíš na přikázání 
Hospodina Boha tvého a chodíš po jeho cestách ... protože nasloucháš přikázání 
Hospodina Boha tvého ... aby ses soustředil a jednal“ (28,1.2.9.13.14). Je velmi nápadné, 
jak často se na poměrně malé ploše tento důraz objevuje. Alternativní přístup zní: „A 
stane se, pokud nenasloucháš v hlasu Hospodina Boha tvého, aby ses soustředil 
uskutečňovat všechna přikázání jeho a zákony jeho...“ (28,15). To je opakováním 
zdůrazněno ještě v 28,58: „pokud se nesoustředíš, abys uskutečňoval všechna slova 
tohoto Hospodinova výroku napsaného v této knize...“. Jde o naslouchání Bohu a 
jednání podle slyšeného, o soulad mezi nasloucháním a jednáním, o život podle 
Hospodinových instrukcí. A následující katalog má posluchače k tomuto způsobu 
života motivovat stejně, jako je má instruovat o tom, proč se děje to, čím prochází. A 
současně ovšem nabízí východisko jak z toho.  
 

Nasloucháš-li, budeš mít úrodu a všem ve tvém okolí se bude dařit dobře. Jedním z 
následků života člověka, který naslouchá, soustředí se a jedná podle Hospodinových 
pokynů je déšť: „Hospodin ti otevře nebesa, aby dal déšť zemi tvé“ (28,12). To je 
symptom i v opačném případě: sucho mi sděluje, že je se mnou něco v nepořádku 
(nenaslouchám, nesoustředím se a nejednám).  
 

Naopak, pokud nenasloucháš, nesoustředíš se, „abys uskutečňoval všechna slova 
tohoto Hospodinova výroku napsaného v této knize“, bude zle tobě i lidem ve tvém 
okolí. A jedním z následků života člověka, který nenaslouchá, nesoustředí se a 
nejedná podle Hospodinových pokynů je: „Hospodin na tebe z nebe pošle zděšení a 
zmar ... Hospodin způsobí, že se tě bude držet mor, dokud s tebou neskoncuje ... 
Hospodin tě bude bít úbytěmi a zimnicí, palčivou horečkou, mečem, obilnou rzí a snětí. 
... Místo deště dá Hospodin tvé zemi písek a prach ... Hospodin tě raní egyptskými vředy 
a boulemi, svrabem a prašivinou, které nebudeš moci vyléčit. Hospodin tě raní 
šílenstvím, slepotou a pomatením mysli ... Hospodin na tebe dopustí rány veliké a 
vytrvalé, nemoci zlé a vytrvalé ... uvede na tebe každou nemoc a každou ránu, o níž není 
psáno v Knize zákona“ (5. Moj 28,20–22.24.27.28.59.61). Je to děsivé čtení. Ale je na 
něm také něco povzbudivého. Zdrojem této nákazy není netopýr či luskoun, ani 
laboratoř ve Wuchanu, ale Hospodin. Toto zjištění by nám mělo stačit, abychom 
věděli, jaké důsledky vyvodit z toho, čím právě procházíme. Moc bych nám všem přál, 
aby extrémní sucho, jímž již několikátým rokem procházíme, nás vrátilo k touze 
vystavovat se Hospodinovu slovu, k naslouchání Bohu, k soustředění se a k 
uskutečňování toho, co Hospodin říká. Jsme v jeho rukou a jen on nás může provést 
těmito obtížemi, než spočineme v jeho náručí. Nezapomeňte v tom všem, co 
prožíváme na to, že stále platí žalmistovo vyznání: Hospodin kraluje!  

Amen. 



 
 
 
 



 

 

 



 

www.casdsmichov.cz                                sbor Praha–Smíchov 

 
 

 

 

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/


       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

Výlet speciál TOMu  26.7.2020 
“Mydlovarským luhem” 

 

Sraz: v 8:40 hod - Praha - Masarykovo nádraží 
 

Odjezd: 8:52 hod. směr Ostrá. Příjezd: 9:35 hod. 
 

Trasa: 
Z železniční zastávky Ostrástart po modré TZ k historické vesnici Botanicus Ostrá2.  

Možnost návštěvy. Dále kolem jezera podél Labe po NS Mydlovarský luh  
s odbočkou ke zřícenině hradu Mydlovar3. Zpět na NS Mydlovarský luh  

na žlutou TZ přes Hájovnu na silnici U Staré školy kolem barokní zvonice,  
soch sv. Salvátor a sv. František, kostela sv. Bartoloměj4 do ulice K Nádraží  

na vlakovou stanici Kostomlaty n/L.cíl 

 

Zpět: 14:14, 15:14, 16:14... hodin 
Doba jízdy přibližně hodina  

 
Délka trasy cca 9 km 

 
 

Na procházku se těší Radek Zelenka  

 
Design ® Jaroslav Bartoš 

 



 

 

 
 

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 rozumný odstup  
a zasedni do určené lavice. 

Usedni pohromadě 
jen se svou rodinou. 

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



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/

