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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

 Dopoledne . 

1o,45 hodin 

Bohoslužbu vede Petr Bezděkovský 

• Úvod  

• Společná píseň č. 109 „Důvěřuj vždy v Pána“ 

• Modlitba  

• Studium sobotní školy společné shrnutí úkolu – Jiří Kapounek 
Téma: „Laskavá služba lidem“ 

• Varhanní hudba 

• Oznámení 

• Varhanní hudba* 
• Dětský příběh* 

• Společná píseň č. 99 „Hledej v slově Božím“ 

• Čtení textu Bible – Žalm 78,1-8 (B21) – Věra Kubíková 

• Tichá modlitba  

• Kázání – Soňa Sílová 
Téma: „Zpátky do školy“ (Mt 5-7) 

• Chvíle ke ztišení – píseň – Nikol Turoňová 

• Sbírky pro misii (SŠ) a pro potřeby sboru  

• Společná píseň č. 182 „To jméno je Pán Ježíš“ 

• Modlitba 

• Závěrečná píseň č. 282 „Prosbu naši, Bože, slyš“  

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

 

 

 

 

 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

       29. srpen 2020 



Oznámení 
 

 

**Bohoslužby na Smíchově budou začínat od 5. září ** 

** v 930 hod. sobotní školou a 1045 hod. kázáním** 
 

- Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 
 

- Dnes, 29. 8., bude z Božího slova sloužit sestra Soňa Sílová. 
 

- Příští sobotu, 5. 9., bude kázáním sloužit bratr Jiří Drejnar.  
 

-V sobotu, 12. 9., se uskuteční po dopolední bohoslužbě 
členské shromáždění 

 

-V sobotu, 5. 9., od 1300 hod (pozor změna začátku!) jste zváni 
na setkání Klubu zdraví na téma „První pomoc v současné době“ 

 

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

 

- 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 září 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 30. 8. – 5. 9. 2020 oslaví narozeniny: 
 

Hanousek Alexandr (30.8.); Komárková Marie (31.8.);  
Košínová Květoslava (31.8.); Srch Karel (31.8.); Beková Gabriela (1.9.); 

Drejnar Jiří (1.9.); Pavlík Josef (1.9.); Skálová Mariana (2.9.);  
Charvátová Lenka (2.9.); Chánová Jana (3.9.); Kubečka Samuel (3.9.);  

Trněná Naděžda (3.9,); Fraj Vladimír (4.9.) 
 

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 



VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

Zpráva z mimořádného jednání výboru sboru dne 26. 8. 2020 

Mimořádné jednání výboru sboru bylo svoláno z důvodu potřeby řešit situaci ohledně 

programové skladby bohoslužeb od 5. září 2020 

Členové výboru sboru souhlasí, aby průběh bohoslužeb od 5. září 2020 byl: 

• 8:30 – 9:15 hod. - učitelské 

• 9:30 – 10:30 hod. - sobotní škola ve třídách, jednotlivé třídy sobotní 

školky, sbírka pro misii 

• 10:45 – cca 12:00 hod. – kázání z Božího slova, příběh pro děti, příspěvek 

po kázání, sbírka pro sbor. 

Sborový zpěv – první setkání zpěváků a dirigentů se uskuteční v sobotu 12.9. po skončení 

bohoslužby a proběhne společná diskuze ohledně nastavení pravidel. 

Kuchyň – pro hromadné využívání bude i nadále uzavřena.  

Roušky - "Ačkoli roušky pro účastníky bohoslužeb do 100 lidí nejsou povinné, apelujeme 

na všechny příchozí, aby měli roušky během pobytu v modlitebně nasazeny bez ohledu 

na počet účastníků. Nošením roušky chráníme sebe i ostatní kolem sebe. Děkujeme, že 

budete tuto žádost respektovat v maximální možné míře." 

Návrh splňuje stávající pravidla ČR k průběhu pořádání kulturních akcí, pod které 

bohoslužby spadají.  
Hlasování proběhlo elektronicky. 

Za VS J. Bartoš  

Stopy – příběh pro děti 

Chodíte rádi na výlety? Já ano a moc! A podle čeho se orientujete? Můžete používat 
mapu, kompas, navigaci, rozcestníky a značky na stromech. Jednou jsem šla na výlet do 
míst, kde jsem to neznala. Byla jsem tam úplně poprvé v životě. Protože tam nebyly 
stromy příliš často a sněhu bylo po kolena až pás, byla jsem odkázaná na mapu ve svém 
mobilu. Jenže všechny cestičky tam zakreslené nebyly. Někdo tu cestu ale přede mnou 
prošel. A tak jsem musela důvěřovat jeho stopám. 

Protože ty stopy byly otisknuté ve sněhu jednou, bylo mi jasné, že to bude okruh, 
protože se ten člověk přede mnou uprostřed trasy přece nevypaří do vzduchu a vypadalo 
to, že na rozdíl ode mě to tam zná. S důvěrou jsem tedy, kontrolujíc mapu v mobilu, 
vyšla. Prvních několik kilometrů se mi šlo dobře. Pak jsem došla k jednomu místu, kde 
cesty dělaly zbytečnou obchůzku. Rozhodla jsem si cestu zkrátit, ale to se mi vymstilo. 
Po pár krocích jsem zapadla hluboko do sněhu a těžko se mi škrábalo zpátky na cestu. 
Bylo mi tedy jasné, že by bylo vhodné stopám a člověku, který přede mnou šel, 
důvěřovat. 

Po dalších pár kilometrech jsem narazila pro mě na těžký úsek. Vedl po okraji skal, a to 
já mívám strach. Chvíli jsem nerozhodně stála a dívala se, ale pak jsem se rozhodla 
opatrně pokračovat ve stopách. Očividně ten člověk přede mnou nespadl ani neuklouzl 
a už předtím jsem se přesvědčila, že se vyplatí ve stopách jít. I tentokrát se mi to 
potvrdilo. Za dalších pár kilometrů jsem narazila na hlavní trasu, kterou jsem již znala a 
v pořádku dorazila domů. 



I v životě máme možnost se řídit nápovědou a stopami někoho, kdo některé těžší úseky 
naší cesty prošlapal. Pán Bůh nám v Bibli nechává některé rady, které nám život občas 
mohou usnadnit. Je na nás, zda se jimi budeme řídit, nebo si budeme chtít nabít nos a 
cestu objevovat sami. 

Veronika (Brno střední) 
 

DOPIS SBORŮM 

 

CÍRKEV ADVENTISTŮ 
SEDMÉHO DNE 

České sdružení 
Církve adventistů 
sedmého dne 
Peroutkova 57 
150 00 Praha 5-Smíchov 
Tel.: 224 251 742 
E-mail: cs@casd.cz 
 

 Praha, 28. srpna 2020  
Milé sestry a bratři starší/vedoucí sborů a kazatelé,  

po různých mediálních informacích, a dokonce stažení jednoho již vydaného 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vám posíláme snad již konečné 
opatření platné od 1. září 2020 až do odvolání (viz příloha – Mimořádné opatření MZČR 
č. 15757/2020-31 a Mimořádné opatření MZČR č. 20588/2020-14). Srozumitelně jsou 
tato opatření shrnuta v obou letácích vydaných Ministerstvem zdravotnictví (viz 
příloha). Z těchto opatření vyplývají pro církev dvě základní povinnosti:  

1) Nad 100 účastníků ve vnitřních prostorách zůstává povinnost nosit roušky (výjimku 
mají vystupující a řečníci za kazatelnou, na něž lze vztáhnout body 2c) a 2d) z 
Mimořádného opatření č. 20588/2020-14 a účastníci svatebního obřadu - bod 2f) z 
Mimořádného opatření č. 20588/2020-14, popř. bod 2j) z Mimořádného opatření MZČR 
č. 15757/2020-31).  

2) Maximální povolený limit účastníků ve vnitřních prostorách je 500 osob a ve 
venkovních prostorách je 1000 osob.  

Nadále je doporučena zvýšená hygienická odpovědnost (dezinfekce rukou, rozestupy, v 
případě zdravotních obtíží raději zůstat doma apod.). Zvýšená hygienická odpovědnost 
platí také v případě Večeře Páně.  

Na lokální úrovni se situace může měnit, proto prosíme, sledujte nařízení a opatření 
místně příslušné hygienické stanice.  

Věříme, že navzdory této situaci budeme s Boží pomocí nadále žít a fungovat. Modlíme 
se, abychom lidem kolem nás přinášeli jak nabídku praktické pomoci, tak i záchranu 
skrze Ježíše Krista.  

S přáním Božího pokoje  
Vít Vurst, David Čančík, Jiří Komárek 

 

mailto:cs@casd.cz


 

K A Z A T E L N A 
 

BOJ S NEZNÁMÝM 
Kázání ze soboty 18.4.2020 – br. Robert Řehák 

Je noc. Jen úzkostné a těžké ticho plné zlých předtuch se klene nad rovinou pod 
hvězdným nebem. Je slyšet jen bublání říčky, která se nikdy nezastaví a ve dne v noci 
netrpělivě spěchá k moři. Ta říčka se jmenuje Jabok a ten muž Jákob. Co se mu teď 
honí hlavou? Možná vzpomíná na všechny ty dlouhé roky, co musel sloužit u 
proradného strýčka Lábana – sedm let za Leu, sedm let za Ráchel, šest let za ovce, 
kozy, krávy. Jákob možná vzpomíná na svůj sen o žebříku v Bét Elu. Tehdy byla také 
noc. Vzpomíná na ono mystické propojení země a nebe. Na vzestupování andělů, na 
svůj duchovní vzestup, na sestupování andělů, na svou cestu do vnějšího světa ke 
druhým. Tehdy pochopil, že Bůh i v té nejhorší chvíli podává nějaký ten סולם sulam 
žebřík. Tam v Bét Elu však ještě nikoho neměl. Dnes má velikou rodinu. Kousek 
odtud spí jeho jedenáct dětí – i jeho malý tak milovaný Josef. Má i požehnaně mnoho 
majetku, březí ovce s mláďaty. Jákoba svírá veliká úzkost. Blíží se k němu jeho jím 
podvedený bratr Ezau se 400 ozbrojenci. Zítra může přijít o všechno, co má. Dokonce 
i o svůj život...  

Tu nastává náhlý a nečekaný zlom: ויאבק איש עמו  va-jeavek íš imó „tu s ním kdosi zápolí“ 
dokud nevzejde jitřenka (Gn 32:25). Biblický text je často v těch nejvypjatějších 
chvílích nesnesitelně stručný. Kdo je ten איש íš „kdosi“? Po celá staletí se hledá 
odpověď. Kdysi jsem měl jasno. Vždyť i Ekumenický překlad má v nadpisu tohoto 
oddílu napsáno „Jákobův zápas s Bohem“. Při hlubším studiu toho textu se však 
ukazuje, že to v textu napsáno není. Ano, člověk má dohadovat a bojovat s Bohem, 
když jde o požehnání pro sebe či pro druhé (viz Abrahám a jeho smlouvání jak na 
orientálním trhu o lidi v Sodomě). Kdyby ale biblický text chtěl říci, že tam Jákob 
bojoval s Bohem, tak by bylo řečeno: ויאבק עם אלהים  va-jeavek im elohim „a bojoval s 
Bohem“. Pokud tedy Jákob nebojoval s Bohem, pak s kým tedy? Židovský komentátor 
Raši v 11. století říká, že to byl anděl – dokonce upřesňuje, že to byl anděl ochraňující 
Ezaua (i každého z nás dle tradice ochraňují po celý život dva andělé). Jiní říkají, že 
to mohl být nějaký říční démon nebo sám Ezau, který v noci své ozbrojence předběhl 
a setkal se s Jákobem. Kdyby ale biblický text chtěl říci, že tam Jákob bojoval s 
andělem, tak by bylo řečeno: ויאבק עם מלאך  va-jeavek im malach „a bojoval s andělem“. 
Mystická kniha Zóhar – Kniha záře popisuje, že v tomto boji Jákob bojoval proti své 
vlastní stinné stránce. Vždyť v každém našem boji musíme nejdříve bojovat se sebou 
samými. Nejdříve musíme zdolat svou malomyslnost, svůj vlastní strach, své špatné 
vlastnosti a teprve potom můžeme bojovat s vnějším nepřítelem. Kdyby ale biblický 
text chtěl říci, že tam Jákob bojoval se sebou samým, tak by bylo řečeno: ויאבק עם עצמו  
va-jeavek im acmo „a bojoval se sebou“.  

S kým tedy bojoval? Při pečlivém rozboru textu se ukazuje, že Jákob bojoval s kýmsi 
či s čímsi „neznámým“. V té hluboké noci ho někdo nebo něco neznámého náhle 
přepadlo. V tu chvíli měl Jákob možnost zůstat pasivní, jako pasivní zůstával celý 
život jeho otec Izák. Anebo při střetu s tím Neznámým mohl pokračovat ve své 
dosavadní cestě „úskočného“ podvodníčka a začít se pokoušet z toho nějak 
vykroutit, vylhat. Mohl také začít fňukat a propadnout sebelítosti, o které prof. Jan 



Heller říkával: „sebelítost je horší nežli písek mezi zubama“. Mohl se však tomu 
Neznámému vzdát a poddat. To by byl přece ten „pravý“ Jákob.  

Tato noc, toto setkání s Neznámým u potoka Jabok je však zlom. Náhle Jákob bojuje. 
Bojuje s tím Neznámým ze všech sil a celou noc. Ani zranění jej neodradí od 
pokračování v boji. Jákob bojuje a už to není ten starý, ustrašený Jákob, který se stále 
jen podřizuje běhu dění či někomu jinému. Je to statečný bojovník, který tu situaci 
otáčí, a dokonce je to on, kdo si začíná klást podmínky: „Nepustím tě, dokud mi 
nepožehnáš!“ Právě v tu chvíli mu Neznámý mění jméno na ישראל jisrael. Z toho 
vyplývá, že podstatou Izraele, tj. Božího lidu, je bojovat! Při setkání s neznámým a 
život ohrožujícím nezůstat ve strachu, neuzavřít se do sebe, nenechat se ochromit, 
ale bojovat! Pokud to dokážeme, tak se nám takový boj může obrátit v požehnání – i 
když můžeme být přitom zraněni.  

Jákob se stává Izraelem a slyší „neboť jsi jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstáls“. 
O čem se tu mluví? V příběhu se přece na tom místě žádní lidé nevyskytují. Ono 
slovíčko עם im „s“ je možné v hebrejštině (stejně jako v češtině) chápat i v jiném 
smyslu: „neboť jsi jako kníže zápasil (spolu) s Bohem i s (dalšími) lidmi a obstáls“.  

Jákob při zápase s Neznámým nebyl sám. Ani my nejsme sami v tom našem 
současném boji s tím neznámým, co ohrožuje náš život, a co zasahuje samou 
podstatu lidství a mezilidské komunikace. Stejně jako Jákob právě v boji spatřil 
„Tvář Boží“ a pojmenoval to místo Peníel, tak i my můžeme ve všech těch, kdo v tyto 
dny odvážně bojují (ať věřící či nevěřící), spatřovat tvář Boží.  

Jiří Orten si nedlouho před svou smrtí do svého deníku 14. června 1941 zapsal pod 
„Projev noci“ slova Unamonova: „Dnes však musíme žíti odloučeni jedni od druhých, 
každý ve svém krunýři, který nemůže prolomit, neboť je smutné, že ty krunýře lze 
prorazit zvenčí, ale ne zevnitř. Nejsme jako kuřátka, která prorazí skořápku, jež je 
uzavírá, jakmile potřebují vzduch, a vyklubou se, aby dýchala a žila. My spíše 

potřebujeme, aby přišel někdo zvenčí 
a vysvobodil nás z našeho vězení! 
Uslyšíš-li nářek, který pronikne 
krunýřem tvého bližního a který 
zaslechneš skrze Tvůj vlastní krunýř, 
bývá to obyčejně nářek tvého bratra, 
který se cítí vězněm a nemůže vyjít ze 
sebe samého. Ale zamíříš-li k němu a 
začneš do něho soucitně bušit, abys 
prolomil jeho krunýř a osvobodil ho, 
ucítí nejprve ránu a zmámenost po 
otřesu, a tak si naříká ještě víc, a ještě 
tě odstrčí. Nečeká na své 
vysvobození. A jestliže jsi již otevřel 
štěrbinu, lká ještě více, když ho ovane 
chladný vzdech, a začne tě vinit, že jsi 
špatným bratrem, barbarem a 
ukrutníkem. A přece do něho buš!“  

Robert Řehák 



 



 



 



 



 

   
 
 
 

 
www.zivotazdravi.cz              Praha Smíchov   
                              

Vás srdečně zve na seminář 
  

První pomoc  
v současné době 

 
První pomoc a její praktický nácvik.  

Jakou pomoc potřebujeme v době koronaviru?  
Kam se obrátit, když jsme v nouzi? 

  
  

přednáší 

Bc. Veronika Dolejšová 
koordinátorka sociální pomoci Petrklíč 

  

 sobota 5.9.2020 od 13:00 hodin 
pozor změna začátku! 

 
Peroutkova 57, Praha 5 
v učebně sboru CASD 

 
bus č. 137, zastávka Urbanova, 

vstup bočním vchodem 
 

 

 

 
 



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/

