
 

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ročník 20/číslo 1021 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

 Dopoledne . 

1o,45 hodin 

Bohoslužbu vede Robert Heczko 

 Úvod  

 Společná píseň č. 106 „Slyšme slova spasení“ 

 Modlitba  

 Studium sobotní školy společné shrnutí úkolu – Jan Kubík 
Téma: „Sloužit jako Kristus“ 

 Varhanní hudba 

 Oznámení 

 Blahopřání k jubileu – kazatel a první diakon 

 Varhanní hudba 
 Dětský příběh* 

 Společná píseň č. 73 „Až se vrátí Ježíš“ 

 Čtení textu Bible – Žalm 119, 27-35   

 Tichá modlitba  

 Kázání – Václav Vondrášek 
Téma: „Svatá touha, svaté cíle“ 

 Chvíle ke ztišení*  

 Sbírky pro misii (SŠ) a pro potřeby sboru  

 Společná píseň č. 237 „Pán je světlo mé“ 

 Modlitba 

 Závěrečná píseň č. 308 „Jak rychle míjí ta sobotní chvíle“  

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

 

 

 

 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

       22. srpen 2020 



 

Oznámení 
 

 

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

**začínat v 1045 hod.** 
 

- Přejeme požehnanou sobotu všem. 
 

- Dnes, 22. 8., bude z Božího slova sloužit bratr Václav Vondrášek. 
 

- Příští sobotu, 29. 8., bude kázáním sloužit sestra Soňa Sílová.  
 

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

 

-V neděli 23.8. jste zváni na výlet TOMů „Z Milovic do Všejan“ 
(více informací dále ve Zpravodaji nebo u předsedy TOMů R. Zelenky) 

 

- 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 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… 
 

Sobotní škola: „Sdílení víry – radost a poslání“ 
 

Co se vám vybaví, když slyšíte slova „misie“ či „evangelizace“? Jaká je vaše první 

reakce? Představíte si obětavé misionáře v džunglích exotických zemí? Nebo spíše 

násilné „pokřesťanšťování“ mnohých národů bezohlednými křesťany? Máte tato slova 

spojena s dalekou cizinou, nebo spíše s naší zemí a místem, kde bydlíte? Vyvolávají 

zmínky o misijní činnosti u vás radost, nadšení a touhu dělit se o svou víru, nebo spíše 

rozpaky, by i nechuť bavit se zase o něčem, „co by se mělo dělat“? 

Ať už si na tyto otázky odpovíte jakkoliv, nemůže být pochyb o tom, že ten nejhlavnější 

důvod, proč chtěl mít Ježíš na zemi svou církev, byl ten, aby se evangelium o jeho 

V období 23.–29. 8. 2020 oslaví narozeniny: 
 

Bartlová Jana (24.8.); Bezděkovský Jan (25.8.) 
 

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 

https://www.casd.cz/sobotni-skola-sdileni-viry-radost-a-poslani/


zachraňující lásce mohlo rozšířit do celého světa. Proto dal svým následovníkům ono 

slavné pověření: „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce 

i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, 

já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ (Mt 28,19.20) 

Mark Finley, jeden z nejvýraznějších adventistických kazatelů a evangelistů, připravil 

velmi zajímavé a podnětné materiály pro nové čtvrtletí Sobotní školy, které nesou název 

„Sdílení víry – radost a poslání“. Ve třinácti lekcích se snaží neopakovat jen různá 

křesťanská klišé o tom, že sdílení křesťanské víry je posláním či povinností všech 

věřících, ale snaží se toto téma představit jako skutečnou radost pro každého. Zároveň 

se nebojí otevírat diskuzi nad zásadními otázkami, které každého křesťana musí čas od 

času napadnout. Má naše misijní činnost vůbec smysl? Má dnes ještě vůbec někdo 

zájem o evangelium. A pokud ano, nemůže jej vést Bůh sám, i bez našeho přičinění? 

Proč bychom se měli modlit za druhé, když Bůh o nich stejně ví? Jak moc je důležité, 

co říkáme, a jak žijeme? Je schopnost „evangelizovat“ duchovní dar, který má jen 

někdo? A co ti ostatní? 

Nad těmito tématy bude možné uvažovat každý týden při domácím studiu, ale také při 

setkávání Sobotní školy, které jsou součástí pravidelných sobotních bohoslužeb sborů 

Církve adventistů sedmého dne. Materiály ke studiu („Průvodce studiem Bible“) 

vychází opět v produkci nakladatelství Advent-Orion, a řadu doplňkových zdrojů 

můžete najít i na webu Sobotní školy. 

Zároveň internetová televize HopeTV nabízí doprovodný seriál Bible pro dnešek, který 

ve 13 dílech nabídne rozhovory Jindřicha Černohorského s Janem Libotovským a 

Pavlem Šimkem právě na téma „Sdílení víry – radost a poslání“. 
 
 

K A Z A T E L N A 
 

Duch svatý – co s ním? 

Otázka Boží trojice je něco, co rezonuje v církvi v průběhu celé její historie. Nedivme se 
tedy, že je v určitých periodách aktuální i v našem prostředí. 

Pamatuji dobu, kdy jsem jako dospívající mladý adventista strávil celou jednu noc 
diskuzí o tom, zda je Duch svatý osoba, nebo osobnost. Měl jsem tehdy energie, že 
bych ji mohl rozdávat. Jedna probdělá noc nebyla problém. Dnes už bych to nedělal. 

Vraťme se na chvíli do situace, kdy učedníci oplakávají svého Mistra a řeší, co bude dál. 
Jan ve svém evangeliu píše: 
„Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy 
shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl: 
‚Pokoj vám.‘ 
Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim 
znovu řekl: ‚Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.‘ 
Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: ‚Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte 
hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.'“ 
(Jan 20,19-23) 

Ježíš své učedníky nevybízí k tomu, aby si sedli a dalších padesát let řešili, jak je to s 
Duchem svatým. Nejdříve jim dvakrát nabídne svůj pokoj a pak je vybídne, aby přijali 

https://www.advent-orion.cz/
https://sobotniskola.casd.cz/
https://www.hopetv.cz/


Ducha svatého. Pokud to udělají, mohou počítat s tím, že jim pomůže v plnění jejich 
úkolu – mimo jiné v tom, že jim dá moudrost, až budou muset řešit hříchy uvnitř církve. 

Stejně důležitá jsou i slova apoštola Pavla. Zabývá se tím, jakou roli hraje v našem 
životě Zákon a jak se do našeho vztahu k němu promítne svoboda, kterou jsme získali 
díky Ježíšově oběti. Píše: 
„Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k 
prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Vždyť celý zákon je shrnut v 
jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého! 
Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem 
nezahubili. Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás 
táhne vaše přirozenost. 
Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o 
naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. Dáte-li se však vést Božím 
Duchem, nejste už pod zákonem. 
Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, 
čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, 
opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří 
takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím. 
Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, 
věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.“ 
(Galatským 5,13-23) 

Všímáte si? Opět žádná výzva k nekonečným debatám. Jen ukazuje praktické dopady 
toho, když poslechneme Ježíše a přijmeme Ducha svatého. Bez něj se budeme 
navzájem dohadovat, kousat a požírat, s ním se v našem životě začne rozvíjet ovoce 
jeho přítomnosti. Bez něj se bude každý z nás snažit prosazovat „sebe“, s ním si 
budeme navzájem sloužit. 
Dostáváme se ke třetímu inspirativnímu textu. Apoštol Pavel v listu do Korintu píše o 
darech, které dostáváme prostřednictvím Ducha svatého. V závěru zazní něco 
překvapivého: 
„Usilujte o vyšší dary!“ 
(1.Korintským 12,21) 

Aby nám bylo jasné, co tím „vyšším“ myslí, věnuje další část svého dopisu lásce, bez 
které „nic nejsme“. Pak se znovu vrátí k darům Ducha svatého a ještě jednou 
připomene: 
„Tak i vy: když tak horlivě usilujete o duchovní dary, snažte se, abyste měli hojnost 
těch, které slouží růstu celé církve.“ 
(1.Korintským 14,12) 

Pavel nás vybízí, abychom usilovali o hojnost těch darů Ducha svatého, „které slouží 
růstu celé církve“. Jak se to usilování dělá? Jistě, patří sem modlitba a prosba o dar 
Ducha svatého a o jeho působení v mém životě. Pokud ale chci vědět, jak mohu 
usilovat o „vyšší dary“ – tedy lásku, a o další dary, které pomohou k růstu celé církve, 
pak se mohu například vrátit ke známému Ježíšovu podobenství o hřivnách. Chci-li 
horlivě usilovat o růst církve, mám sloužit těmi dary, které už mám. Pokud je budu 
používat nesobecky a s láskou k prospěchu všech, může mi Duch svatý přidat další 



potřebné dary. Určitě je ale přidá i těm, kteří díky mé nesobecké službě rozšíří řady 
církve. 

Máme dvě možnosti: 
Můžeme se dohadovat o tom, kdo je to Duch svatý, a protože je otázka Trojice něco, co 
nejsme schopni plně pochopit, budou to diskuze nekonečné a podle mne i zbytečné. 
Druhou možností je přijmout Ducha svatého, dát mu prostor ve svém srdci i ve své 
mysli a poté sloužit dary, kterými nás obdaroval. Díky službě pak v nás Duch svatý 
může dát vzrůst i svému ovoci, aby se dobře žilo nejen nám, ale i s námi. 

Vlastík Fürst  

Děkujeme za více než 1 milion podpisů 

Před dvěma měsíci jsme vás prostřednictvím těchto stránek 
i vašich sborových kazatelů a tajemníků požádali o zapojení 
do společné mezinárodní kampaně naší Církve 
adventistů sedmého dne a organizace ADRA. Celosvětová 
kampaň Everychild. Everywhere. Inschool si kladla za cíl 
zapojit alespoň milion lidí do podpisové akce na podporu 
lepšího přístupu všech dětí bez rozdílu k alespoň 
základnímu vzdělání. Jak to dopadlo? 

Celkově se k 17.8. 20 podařilo shromáždit 1 228 683 podpisů. Do kampaně se 
kromě Evropy a USA nejintenzívněji zapojili lidé právě ze zemí, kde je vzdělání 
spíše výsadou než samozřejmostí a lidé si tuto hodnotu uvědomují – například lidé 
z Pobřeží slonoviny či z Papuy-Nové Guiney. Kampaň byla zahájena v roce 2019 na 
podporu 262 milionů dětí, které nemohou z různých důvodů chodit do školy. 

Petice má dlouhodobý záměr a bude sloužit pro vyjednávání o zlepšení situace na 
lokální úrovni jednotlivých zemí i pro navázání spolupráce s dalšími organizacemi 
podporujícími vzdělávání dětí na nadnárodní a globální úrovni.  Stále se ještě proto 
můžete přidat i vy! www.adrapetice.cz  
 

Forma nebo obsah 

Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší; ospravedlněni budou, kdo zákon 
svými činy plní. Římanům 2‚13 

Na první pohled se to může zdát jako výzva ke křečovitému dodržování zákona. 
Jenže i sám Pavel v další kapitole deklaruje, že „…ze skutků zákona nebude před 
ním nikdo ospravedlněn“. Zákon je ukazatelem, který nás má vést ke Kristu. Je to 
výzva, abychom se nezaměřili na to, získat o Bohu co nejvíce a co nejvýstižnějších 
informací, ale abychom s ním vstoupili do vztahu, abychom se s ním spřátelili. 

Podstatou a obsahem zákona je láska k Bohu a láska k lidem. 

Zákon samotný je vlastně jen formou, popisem toho, jak se tato láska k Bohu i láska 
k lidem projevuje. 

Pokud tedy porušuji zákon, problém je v mém vztahu k Bohu, což se projevuje 
porušováním zákona. Zkusme se zaměřit na dárce zákona. Když poznáme, jaký je, 
bude důsledkem život podle zákona. 

https://www.casd.cz/dekujeme-za-vice-nez-1-milion-podpisu/
http://www.adrapetice.cz/


Pane Bože, odpusť , že se často zabývám formou zákona, ale uniká mi jeho obsah. 
Chci, abys byl tím Prvním v mém životě a aby to bylo znát i v mém jednání. Amen. 

Karel Strouhal ml. 

„Skutek utek“ 

Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší; ospravedlněni budou, kdo zákon 
svými činy plní. Římanům 2‚13 

Uvedený verš zní jasně. Ospravedlněni budou ti, kdo činí, a ne ti, kdo jen slyší. 
Nestačí totiž jen slyšet, je potřeba i konat. Pokud nám například rodiče něco říkají, 
něco nám kladou na srdce, ale nejednáme podle toho, tak jejich výchova přijde 
nazmar. Možná poslušnost i slíbíme, ale jak se říká – „skutek utek“. Stejné je to i ve 
vztahu s Bohem. Vychovává nás, dává nám rady do života, ale pokud jej 
ignorujeme, tak nám to není nic platné. O Bohu slyšela spousta nevěřících lidí, ale 
jak už jsme řekli, jen slyšet nestačí. 

Výzvu se stejnou myšlenkou nacházíme také v Jakubově listu: „Podle slova však 
také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami sebe!“ (Jk 1‚22) 
Pouhými posluchači můžeme být při čtení Bible i při kázání na bohoslužbě, při 
rozhovoru se spoluvěřícím a při dalších příležitostech. Pokud nedovolíme, aby nás 
slyšené (přečtené) slovo měnilo, tak to nemá smysl. Možná se domníváme, že stačí 
pouze slyšet, ale to pak klameme sami sebe. Něco si namlouváme. Slyšení je sice 
v pořadí první, ale to druhé – konání – musí následovat. 

Hospodine, prosím Tě, ať Tvé slovo nejen slyším, ale ať podle něho také konám. Dodej 
mi k tomu odvahu nejen dnešní den. 

Jan Havelka 

Slova jsou zbytečná 

Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší; ospravedlněni budou, kdo zákon 
svými činy plní. Římanům 2‚13 

Společnost občas oceňuje lidi, kteří mluví krásně, poutavě a sebevědomě. Přitom 
ale není vidět, že by podle svých slov také jednali a žili. Zřejmě na takové jedince 
míří úsloví „Káže vodu, ale sám pije víno“. 
Dnešní text říká, že podobný přístup je u Boha nemožný. Bůh hodnotí lidské 
jednání – praktický život. Jinými slovy – Bůh neospravedlňuje „kecálisty“. Takové, 
kteří vědí, co je správné, dokonce o tom mluví, ale nežijí podle toho. 
Bůh ospravedlňuje ty, kdo zákon svým jednáním naplňují. Nejde jen o ty, kteří 
zákon znají a žijí podle něj, kontext sem řadí i takové, kteří zákon neznají, 
a přesto ho svým životem naplňují. Navíc tu není uvedena žádná míra, kolik toho 
mám ze zákona znát. Bůh neřeší, kolik toho slyším, ale zda plním to, co slyším. 
Cílem tedy nemůže být samotná znalost zákona, studium zákona, rozbor zákona, 
citace zákona apod. Cílem je plnění toho, co jsem poznal, i kdyby toho bylo jen 
velmi málo. Dokonce mohou být ospravedlněni i ti, kdo Boží zákon neznají vůbec, 
ale přitom svým životem naplňují to nejlepší, co poznali. 

Dobrý Bože, děkuji, že nemusím řešit míru znalosti zákona, ale mohu s Tvou pomocí 
žít naplno podle toho nejlepšího, co zatím znám. 

Daniel Dobeš 

https://www.casd.cz/zamysleni/skutek-utek/
https://www.casd.cz/zamysleni/slova-jsou-zbytecna/


 

 

       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

Výlet  TOMu speciál 23.8.2020 
“Z Milovic do Všejan” 

 

Sraz: v 8:15 hod - Masarykovo nádraží 
Odjezd: 8:22 hod. - Milovice 9:06 hod. 

 

Trasa:  
Z Milovic

start
 kolem kostela sv. Kateřiny Alexandrijské po červené a modré TZ  

k Rezervaci divokých koní a pakoňú na vyhlídkovou plošinu
2
 (dalekohled s sebou)  

dále na rozcestí Pod Kateřinou
3
 a po TZ červené Mordové rokle > Poláckou alejí

4
 

směrem na Všejany – kamenná zvonice, kostel sv. Jana Křtitele
5
, Všejanská lípa - 

železniční zastávka.Všejany
cíl

:  
 

14:40 hod. - 14:51 hod. Nymburk....... 15:06 hod. - 16:00 hod. Masarykovo n. 
16:40 hod, - 16:51 hod. Nymburk........17:06 hod. - 18:00 hod. Masarykovo n. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Délka trasy cca 8,7 km 
 
 

Design ® Jaroslav Bartoš 

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/

