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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

 Dopoledne . 

1o,45 hodin 

Bohoslužbu vede Marek Balcar 

• Úvod  

• Společná píseň č. 96 „Duchu svatý, rádce náš“ 

• Modlitba  

• Studium sobotní školy společné shrnutí úkolu – Luděk Bouška 
Téma: „Neomezené možnosti“ 

• Varhanní hudba 

• Oznámení 

• Varhanní hudba 
• Dětský příběh* 

• Společná píseň č. 5 „Bůh je mezi námi“ 

• Čtení textu Bible – Přísloví 6,6–11 – Natalija Balcarová 

• Tichá modlitba  

• Kázání – Soňa Sílová 
Téma: „O vnitřní a vnější motivaci křesťanově (L 13,1–5)“ 

• Chvíle ke ztišení – hudební přednes – Vilém Pícha  

• Sbírky pro misii (SŠ) a pro potřeby sboru  

• Společná píseň č. 179 „Já zpívám rád o Pánu svém“ 

• Modlitba 

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

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

 

**Bohoslužby na Smíchově budou prozatím do konce srpna ** 

**začínat v 1045 hod.** 
 

- Přejeme požehnanou sobotu všem. 
 

- Dnes, 8. 8., bude z Božího slova sloužit sestra Soňa Sílová. 
 

- Příští sobotu, 15. 8., bude kázáním sloužit bratr Miloslav Žalud. 
 

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

 

- Plánovaný příměstský tábor na Smíchově v termínu 10.–14.8. je zrušen. 
 

- V období 9.–16. 8. se uskuteční Biblický týden ČS – Ždírec n. D. 
 

-V termínu 9.–16. 8 se uskuteční společná dovolená KD2 na Rezku. 
 

-V neděli 23.8. jste zváni na výlet TOMů „Z Milovic do Všejan“ 
(více informací v příštím Zpravodaji) 

 

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

Jmenovitě na Jaroslavu Veselou. 
 

- Prosíme, připojte se k nám a v měsíci srpnu 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. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 
 

Pozdrav 

Pozdrav všem členům Smíchovského sboru posílají  
Slávka Veselá a Karel Kratochvíl ze Strakonic 

 

V období 9.–15. 8. 2020 oslaví narozeniny: 
 

Balcar Martin (10. 8.); Bláhová Daniela (10. 8.);  
Briššová Blanka (13. 8.); Pařík Miloš (15. 8.)  

 

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

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

DO SBORU SE ŠESTI „R“ 

ROUŠKY, RUCE, ROZESTUPY, RODINA, ROZUM, RADOST 



Zpráva z mimořádného jednání výboru sboru dne 30. 7. 2020 

Mimořádné jednání výboru sboru bylo svoláno kazatelem Václavem Vondráškem 

z důvodu potřeby řešit situaci ohledně diskuse a chatu při vysílání online přenosu 

bohoslužeb z našeho sboru. V diskusi i na chatu se poslední dobou objevují urážlivé a 

mnohdy i vulgární příspěvky. 

Členové výboru sboru souhlasí s tím, aby byla diskuse i možnost chatu při vysílání i při 

poslechu ze záznamu vypnuta.  

Zapsala Anna Boušková 
 

Vážení návštěvníci stránek „bohoslužby online“ a účastníci diskuze, 
 

vysílání bohoslužeb online je přenos a záznam bohoslužeb ze sboru Praha-Smíchov. 
Jeho posláním je umožnit těm, kteří nemohou navštívit bohoslužby osobně, být 
„virtuálními účastníky“, nebo bohoslužbu zhlédnout ze záznamu. Pokud nejste členy 
smíchovského sboru, jste hosté. Možná adventisté, možná pravidelní posluchači a 
diváci, možná náhodní příchozí. Zkuste si představit, že vás členové smíchovského 
sboru pozvali na návštěvu. 
Když jste dostali pozvání a chystáte se na návštěvu, patří k zásadám, kterým se učí už 
malé dět – být umytý, mít vyčištěné zuby, přijít upravený, vkusně oblečený, přiměřeně 
významu a účelu návštěvy. Sluší se popřemýšlet, čím mohu potěšit hostitele a také 
získat alespoň základní informace o programu. Pak již nezbývá než přijít včas a chovat 
se tak, aby společné setkání bylo užitečné nejen pro mne, ale také pro ostatní, domácí i 
hosty. I prostá účast pak může být náherným a povzbuzujícím prožitkem, který dává 
sílu do všedních dnů. Pokud se s vámi chce hostitel sdílet, povzbudit vás, dát podněty 
k přemýšlení, berte to jako příležitost, ne automatické právo nebo nárok. 
Ve vlastní domácnosti si může každý dělat, co se mu zlíbí. Na návštěvě to neplatí 
bezezbytku.  Tam jsme vázáni pravidly hostitele. Většinou v tom není rozdíl, sdílíme se 
přece s těmi, kteří mají podobný žebříček hodnot. Není tomu tak ale vždy a všude. Kdo 
se na návštěvě chová nevhodně, musí počítat s tím, že mu to hostitel vytkne a 
v krajním případě jej příště nepozve, nebo jej dokonce vyhodí.  
Proč by měl ten, kdo zve druhé, dávat prostor neuctivosti, povýšené soběstřednosti, 
fízlování, kádrování druhých? Komu by se chtělo přijít i podruhé? 
Když se hostitel rozhodne, že osloví přítomné nebo si pozve významného hosta, 
kterého si váží, a požádá jej o totéž, měli by to členové domácnosti i hosté přijmout 
s vědomím, že se mohou sdílet s někým, na kom záleží tomu, kdo jej pozval, i ostatním, 
kteří přišli. Probírané téma může být pro ně povzbuzením, námětem k přemýšlení, 
závazkem ke vzdělávání se, výzvou k dialogu. Nebo také nemusí. 
Koneckonců, účast se neeviduje, je zcela dobrovolná, a komu téma nebo pozvaní hosté 
nevyhovují, může přijmout pozvání jiného hostitele. 
 

Skutečnost, že bylo možné se k programu bohoslužby vyjádřit formou psaných 
komentářů, není samozřejmost. Bylo to vyjádření dobré víry zřizovatele stránek, že 
kultivovaný dialog umožňuje zaznít celé škále názorů i dojmů, a v této podobě je 
přínosem pro ostatní.  
Nechceme se však podílet na šíření názorů, které  nejsou v souladu s našimi zásadami 
ani neodpovídají minimálním požadavkům slušného chování. Množství negativních, 



urážlivých a často i anonymních příspěvků k některým přenosům překročilo z našeho 
pohledu únosnou míru. Vzhledem k tomu, že nemůžeme moderovat diskuze 
k vysílaným tématům ani stanovit etické standardy pro diskuzi (a trvat na jejich 
dodržování), rozhodli jsme napříště diskuze nepovolit, existující diskuze ukončit a jejich 
záznamy odstranit.  
 

Kniha Přísloví, 15. kap: 
Jazyk moudrých přináší dobré poznání, kdežto ústa hlupáků chrlí pošetilost. … Srdce 
spravedlivého rozjímá, co odpovědět, kdežto ústa svévolníků chrlí samou zlobu... 
Zářivý pohled vlévá do srdce radost, dobrá zpráva vzpružuje kosti. Ucho, které 
poslouchá životodárné domluvy, bude přebývat mezi moudrými. 
 

S přáním, aby přenosy „bohoslužeb online“ nadále šířily poselství naděje, přispívaly k 
radostné mysli, podporovaly dobrou vůli a inspirovaly lidi k vzájemné snášenlivosti a 
lásce 
 

za VS Praha-Smíchov Milan Müller 
 

Výbuch v Bejrútu má děsivé následky. Zasáhl i kancelář ADRA. 
5. 8. 2020 

 

Ve středu 4. srpna otřásl bejrútským přístavem výbuch. Exploze byla tak 
silná, že si mezi obyvateli města vyžádala několik desítek mrtvých a tisíce 
zraněných. Zraněných je tolik, že se pro ně nedostává místa v místních 
nemocnicích. Několik desítek domů v samotném centru města bylo zničeno 
a tisíce poškozeno. Poškozena byla i kancelář ADRA, která se nachází téměř 
tři kilometry od místa exploze. 

„Napřed jsme slyšeli velkou explozi a pak se rozbila okna a spadla část stropu,“ řekla 
účetní, která byla v době výbuchu v kanceláři, Zbyňkovi Wojkowskému, vedoucímu 
oddělení zahraničních projektů organizace ADRA a koordinátorovi projektů 
v Libanonu. Ten si se zaměstnanci kanceláře v Bejrútu telefonoval ve středu večer, 
krátce po výbuchu. „Nikomu ze zaměstnanců se naštěstí nic nestalo, ale každý byl 
nějak postižen. Mají poškozené domy nebo utrpěli šok. Jeden kolega, který bydlí 
blízko přístavu, má úplně zničený dům,“ doplňuje Zbyněk. Kolegové v Libanonu 
přesto už nyní zjišťují, jak se zapojit do pomoci lidem postiženým katastrofou. 



Poškození kanceláře ADRA, která je vzdálena téměř 3 km od přístavu, ukazuje na 
sílu výbuchu. 

Rok 2020 je pro Libanon nejhorším od konce občanské války v roce 1991. 
Hluboká hospodářská krize trvající od konce roku 2019 uvrhla do chudoby 
většinu obyvatel a situace se ještě zhoršila s epidemií koronaviru. Země 
závislá na mezinárodním obchodě nyní dále utrpí uzavřením přístavu, který 
výbuch vyřadil z provozu. Zdroje obživy pro tisíce lidí, které byly zničeny během 
několika vteřin po explozi, půjde jen stěží obnovit, nemluvě o opravě dalších 
rozsáhlých škod, které město utrpělo. Lidské oběti pak už nevrátí nikdo.  

ADRA Česká republika pomáhá v Libanonu od roku 2016. Projekty financované 
českými dárci pomohly tisícům Libanonců a Syřanů, kteří do Libanonu museli utéct 
kvůli válce v Sýrii. I nyní je ADRA připravena uvolnit finanční prostředky na pomoc 
lidem, které katastrofa zasáhla.  

Přispět na pomoc Libanonu můžete příspěvkem na účet veřejné sbír- 
ky 66888866/0300, variabilní symbol 385. Za vaše dary předem děkujeme. 

 
 

 

Pravidelné sborové sbírky 
Na přání některých z vás znovu otiskujeme možnost sbírek pro misii (SŠ)  

a pro potřeby sboru elektronicky: 
 

Účel: sbírka misie 

Bankovní účet: 5053339/0800 

Variabilní symbol: 11106 

Částka: dle vašeho uvážení 

Měna: CZK 

Děkujeme za váš dar. 

_________________________________________________ 
 

Účel: sbírka pro sbor 

Bankovní účet: 5053339/0800 

Variabilní symbol: 777 

Částka: dle vašeho uvážení 

Měna: CZK 

Děkujeme za váš dar. 

 

 

 

 

 
 



K A Z A T E L N A 
 

Věř! Má to smysl… 

Biblické příběhy v nás mohou občas budit dojem, že jejich hrdinové měli 
jednoduchý a krásný život, protože jim Bůh žehnal, postaral se o ně a jejich životní 
příběhy většinou dobře dopadly, minimálně z pohledu věčnosti. 

Noemovi zázračně vešla do lodi zvířata seřazená do párů a sám se zachránil i s 
celou rodinou, Abrahamovi Bůh nesmírně požehnal, Jákob měl velkou rodinu a byl 
bohatý, Mojžíš zažil skvělé dobrodružství, když vedl Izraelce do zaslíbené země, 
Daniel byl velice úspěšný v politice v několika zcela odlišných vládách, učedníci 
zažívali velké zázraky, apoštol Pavel měl fantastický, dobrodružný život, Jan viděl, 
co se stane v budoucnu a jak skvělý bude život, až se Ježíš vrátí… Prostě jeden 
skvělý příběh za druhým od začátku až do konce. 

A tak mě někdy napadne, proč i my nemůžeme mít život jednodušší? Proč je 
potřeba se s životem často tak „prát“, aby to alespoň trochu fungovalo? 

A pak si uvědomím, jak dlouho museli mnohdy tito bibličtí hrdinové čekat na 
šťastný konec svého příběhu a na vyřešení často tak svízelných situací. Dochází mi, 
že taky neměli zrovna na růžích ustláno. Zažívali mnohdy těžké chvíle a nevěděli, 
jak to, co právě prožívají, dopadne. Rozuzlení, které si často přečteme během 
krátkého odstavce biblického příběhu, přicházelo často po dlouhých letech nebo i 
desítkách let. 

Když se více vžiju do příběhů biblických postav, příběhů, které možná až notoricky 
známe z dětských sobotních školek, kázání i vlastního čtení Bible, můžeme tam 
objevit jiný pohled. Podívat se na ně z jiného úhlu. 

Noe stavěl archu více než 100 let. Tak dlouho ze sebe dělal s prominutím 
„hlupáka“, protože se rozhodl věřit tomu, co mu řekl Bůh. Za tu dobu se mu 
nepodařilo přesvědčit jediného souseda, aby věřil Božímu slovu. Pouze Noe, jeho 
žena, jeho synové a jejich manželky byli zachráněni před potopou, kterou Bůh 
předpověděl. 

Abraham čekal na požehnání, které mu Bůh slíbil, 25 let. Dost dlouhá doba na to, 
aby Sára vzala osud do vlastních rukou a napáchala velké škody. Dost dlouho na to, 
aby otrokyně Hagar nadělala v jejich rodině peklo. Dost dlouhá doba na to, aby 
Abraham mohl začít pochybovat. Až poté Bůh splnil, co slíbil, a dal Abrahamovi a 
Sáře syna Izáka, ze kterého pak vzešel tak veliký národ. 

Jákob 20 let svého života nesnášel. Musel pracovat u svého strýce, který si ho 
nevážil, ztrpčoval mu život, takže nakonec musel tajně v noci utéct. 

Mojžíš musel utéct z paláce, kde byl rozmazlovaný a kde netušil, co je práce. Musel 
se naučit manuálně pracovat a budoval svůj charakter 40 let. Až po 40 letech ho 
Bůh povolal k tomu vzrušujícímu dobrodružství. 

Danielovi šlo o život tak často, že mu to nikdo nezávidí – při zajetí, později, když se 
nechtěl podvolit rozkazu krále ohledně jídelníčku, dále když hledali všechny 



mudrce, aby je zabili, ve lví jámě, při každé změně vlády… Celý život měl obavy o 
svůj osud. 

Ježíšovi učedníci měli často hlad, byli pořád na cestách a po Ježíšově odchodu ze 
Země byli pronásledováni, mučeni a zabíjeni – prožívali nepřátelství na každém 
kroku. 

Pavel byl často ve vězení, podle svých vlastních slov byl nesčetněkrát bit, znovu a 
znovu na prahu smrti. Pětkrát od Židů dostal devětatřicet ran. Třikrát byl bit 
holemi, jednou byl kamenován, třikrát ztroskotal, noc a den vydržel na širém moři. 
(2K 11,23–25) 

Jan dostal skvělé vidění budoucích věcí, viděl úžasnou podívanou, ale viděl ji na 
ostrově Patmos sám, starý, ve vyhnanství, bez přátel, se kterými by se o to mohl 
podělit. A tak to jen zapsal. 

Zkrátka hrdinové biblických příběhů to neměli lehké, stejně jako mnohdy my. A 
pointa mého uvažování? 

Ať už zažíváš v životě cokoliv a čekáš na Boží zásah do tvé situace třeba i dlouhé 
roky, věz, že On je tu pro tebe a čekání se vyplatí. Spoléhej na Hospodina, v něm 
měj svoji rozkoš, svěř mu svoji cestu, jak říká David v Žalmu 37: 

„Spoléhej na Hospodina, konej dobro, obývej zemi a žij v bezpečí. V Hospodinu 
měj svoji rozkoš – on touhy tvého srdce naplní! Hospodinu svěř svoji cestu, 
doufej v něj a on to učiní: vyvede tvou spravedlnost na denní světlo, tvou nevinu 
na slunce polední. Zůstávej v klidu před Hospodinem, trpělivě na něj vyčkávej. 
Nezlob se, když někdo slaví úspěch, když někdo provádí, co si umane. Vyhni se 
hněvu, zanech zášti, nezlob se, vždyť to jen uškodí. Bídáci přece budou 
vymýceni, doufající v Hospodina však zemi obdrží. Za malou chvíli ničema 
zmizí, ohlédneš se po něm, a už tu nebude. Pokorní, ale obdrží zemi, rozkoš 
naleznou v hojnosti pokoje.“ 
(Ž 37,3–11/B21) 

Druhá pointa mého uvažování mě přivádí k tomu, že zauzlení svých příběhů tito 
hrdinové přečkali proto, že věřili… Později o mnohých z nich napsal apoštol Pavel 
ve svém dopise Židům jako o těch, kteří projevili velkou víru, když čekali na Boží 
dotek v jejich životě. Ve stejném dopise pak Pavel píše, že „bez víry není možné 
zalíbit se Bohu“. (Žd 11,6/ČEP) 

Pokud hrajeme na jistotu, nepotřebujeme víru. Tu potřebujeme v okamžicích, kdy 
si nejsme jistí sami sebou a potřebujeme se spolehnout na Boha. Právě tehdy se 
Bohu líbíme, a právě tehdy přichází do našeho života to pravé dobrodružství s 
Bohem! 

„Hospodinu svěř svoji cestu, doufej v něj…“ 
(Ž 37,5/B21) 

Zdroj https://brno-stredni.casd.cz/kategorie/uvahy/ 

 

 
 

https://brno-stredni.casd.cz/kategorie/uvahy/


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/

