
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ročník 20/číslo 1023 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

  Dopoledne . 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   
vede Zuzana Klímová 
Téma úkolu: „Společně ve službě“ 

 společná píseň č.295 „Ten Páně den“ 
modlitba  
studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
sbírka sobotní školy pro potřeby evangelizace 

 společná píseň č.265 „Tam kde v Páně jménu“ 
 modlitba  
 

1o,3o – 1o,45 hodin  

  Přestávka 
 

1o,45 hodin  

Dopolední pobožnost vede Jaroslav Bartoš 
společná píseň č.84 „Ať jméno Ježíš zazní všem" (v sedě)  
Sborová oznámení 
Blahopřání k jubileu – starší sboru, první diakon 
společná píseň č.279 „Nejmilejší Ježíši“ 
modlitba  
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
Příběh pro děti – Barbora Loudová 
varhaní hudba 
 

Čtení z Bible – Lukáš 17,22-32 (SNC) – Veronika Dolejšová 
tichá modlitba  
Kázání z Božího slova – Jiří Drejnar 

 Téma: „Hledět zpět je nebezpečné“ 
 

chvíle ke ztišení – hudební přednes – Jan Hušek 
společná píseň č.245 „Snažně běžím“ 
modlitba  
závěrečná píseň č.283 " Pane, dej nám požehnání " 

  

 

 

 
 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

            5. září 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, 5. 9., bude z Božího slova sloužit bratr Jiří Drejnar. 
 

- Příští sobotu, 12. 9., bude kázáním sloužit bratr Václav Vondrášek.  
 

-V sobotu, 12. 9., se uskuteční po dopolední bohoslužbě 
členské shromáždění – jedním z bodů budou sborové volby 

 

-Dnes v sobotu, 5. 9., od 1300 hod (pozor změna začátku!) jste zváni 

na setkání Klubu zdraví na téma „První pomoc v současné době“ 
 

-V neděli, 20. 9., jste zváni na výlet TOMů „Na Okoř“ 
(více informací dále ve Zpravodaji nebo u předsedy TOMů R. Zelenky) 

 

-Ve čtvrtek, 10.9., se uskuteční jednání Výboru sboru od 1830 hod. 
 

- 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 6. – 12. 9. 2020 oslaví narozeniny: 
 

Mika Josef (6.9.); Bláha Pavel (8.9.); Kubečka Daniel (10.9.);  
Mašková Helena (11.9.); Paříková Alena (12.9.)  

 

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… 
 

 

CÍRKEV ADVENTISTŮ 
SEDMÉHO DNE 

 

 Praha, 31. srpna 2020  

Shromáždil tedy kněze a levity a řekl jim: "Rozejděte se do judských měst a vybírejte od 
celého Izraele každoroční obnos stříbra na opravu chrámu našeho Boha… " 

2 Paralipomenon 24,5 

Milé sestry, milí bratři, 

Doba koronavirová nás po určitou dobu donutila obejít se bez návštěv sborových 
společenství a přejít do online způsobu fungování. Aktuálně již je možné se scházet v 
našich sborech, někde s rouškami a někde bez nich. Uvědomili jsme si, že i když jsme to 
krátkodobě zvládli doma v nucené izolaci, tak k našemu sborovému životu potřebujeme 
i naše modlitebny. 

České sdružení má dnes celkem 37 modliteben, které slouží nejen k pravidelným 
sobotním bohoslužbám, ale i k dalším sborovým aktivitám, k aktivitám pro širokou 
společnost a také pro bydlení kazatelů. Jsme za tyto sborové objekty vděčni a rádi 
bychom je udržovali i nadále v dobré stavu. V sobotu 5. září máte možnost podpořit níže 
uvedené stavební projekty Českého sdružení i svými dobrovolnými dary.  
 

 Hradec Králové  

komplexní odvlhčení objektu a odvodu dešťové vody 
– kanalizace  
vytvoření nových prostor pro sborové aktivity  
rekonstrukce bytu kazatele.  

Vamberk  
rekonstrukce sociálních zařízení a vybudování nové 
jídelny  

Česká Třebová  
celková rekonstrukce včetně navýšení kapacity 
modlitebny  

Červený Kostelec  výstavba nové modlitebny  

Praha – Smíchov  
vybudování bezbariérového vstupu, rekonstrukce 
sociálních zařízení a rekonstrukce vnějšího hlavního 
schodiště  

Jablonec nad Nisou  
celková rekonstrukce památkově chráněného 
objektu  

Děkujeme za vaši štědrost a ochotu přispět k realizaci těchto projektů. 

      Vít Vurst                   David Čančík                Jiří Komárek 
   předseda ČS                tajemník ČS               hospodář ČS 

 

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



Aktuality ze sborového zpěvu 

Milí zpěváci, 
Těšíme se na setkání s vámi příští sobotu – 12. 9., 10 minut po skončení členského 
shromáždění. Společně probereme, co nás do konce roku čeká, a také si 
zopakujeme 3 písně: 

-        Bůh rozumí 
-        Pane zůstaň s námi 
-        Můj Kristus Pán na kříži mřel 

Noty všech tří písní vám posíláme mailem a najdete je také na sdíleném online 
úložišti. V zájmu urychlení nácviku vás moc prosíme, abyste si písně předem 
zopakovali doma.  

Pokud nám to situace umožní, rádi bychom zachovali prosincový koncert 5. 12. 

Protože chceme, pokud možno snižovat zdravotní rizika a také proto, že je do 
odvolání zavřena sborová kuchyň, navrhujeme upravit systém nácviků tak, že 
posílíme zkoušky v pátek a zredukujeme sobotní nácvik. Prozatím si zapište 
termíny 2. 10. (před Památkou večeře Páně) a 4. 12. (před koncertem). Další 
termíny domluvíme na společné schůzce.  

Současná situace a z ní vyplývající nároky znamenají, že bude potřeba, abychom 
všichni věnovali více času domácí přípravě. Pokusíme se vám to co nejvíce ulehčit 
a posílat vám emailem noty a nahrávky. 

Je pochopitelné, že se řada z vás rozhodne sborového zpěvu dočasně neúčastnit. 
Samozřejmě to plně respektujeme a budeme rádi, když nás o tom budete 
informovat, abychom podle toho mohli plánovat. Také přivítáme vaše návrhy, jak 
nácvik udělat co nejbezpečnějším a zároveň nejpříjemnějším pro všechny. 

Těšíme se na viděnou za týden vaši dirigenti  

Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion Praha 

Advent 7/2020 obsahuje: Úvodník od Daniele Márföldiho, dále pak 
velmi zajímavou informaci o jedné z mála mládežnických akcí, která 
se během prázdnin uskutečnila v naší unii. V tomto čísle je také 
dokončení rozhovoru s Karlem Vávrou o jeho kaplanské práci. Vy, 
kteří jste zažili bratra Miloslava Šustka, si určitě rádi přečtete 
vzpomínku na něj z pera Karla Chlebka. Uplynulo 100 let od jeho 
narození. Neměl by zapadnout ani dokument o vztahu k jiným 

náboženským denominacím. O své myšlenky 
se v tomto čísle podělil i Jiří Veselý v úvaze 
Pilát a Ježíš. V příspěvcích z Adry najdete odpověď, co dělala ADRA 
v době koronavirové krize. Nepřehlédněte tyto důležité informace. 
Kromě dalších informací by neměl zapadnout rozhovor s Janem 
Libotovským o novém čísle časopisu Za obzorem.  

V sobotní škole budeme v posledním čtvrtletí tohoto roku rozebírat 
téma V Boží škole. Jak název napovídá, jedná se o výchovu a 



vzdělávání. Pro ty, kteří sahají k anglickému originálu, máme upozornění, že tentokrát 
bylo při zpracování přihlédnuto ke skutečnosti, že u nás je církevní – adventistická – škola 
spíše „první vlaštovkou“ než běžným jevem. Přesto však věříme, že prožijeme 
smysluplné chvíle věnované tomuto tématu. 

Kalendář 2021 má název Píseň vděčnosti, 
má obvyklý formát i provedení. Fotografie 
jsou z české a slovenské přírody. Na každý 
měsíc je biblický text a citát. K jednotlivým 
dnům je pak možno připsat poznámky. 

Letošní číslo časopisu Za obzorem má nový (menší) formát. 
Tematicky reaguje na krize, na které přináší pohled těch, kteří se 
s nimi každodenně vypořádávají. Na šedesáti stranách je sedm 

rozhovorů a dalších inspirativních článků. Věříme, že se podařilo vytvořit 
materiál, jejž použijí všichni, kteří potřebují misijní materiál pro první 
kontakt. 

Na objednávku oddělení evangelizace jsme připravili (již třetí v sérii) 
brožuru o Janu Amosu Komenském. Text připravil ve spolupráci s Mgr. 

Přemyslem Barem, PhD., propagátor a milovník české 
reformace bratr Jan Dymáček. Materiál může být použit 
při aktivitách, které souvisejí s letošním výročím 350 let 
od úmrtí Učitele národů. 

Články Vlastíka Fürsta na jeho blogu nás inspirovaly k vydání jeho další 
knihy s (poněkud provokativním) názvem Host do domu, čagan do 
ruky! Vysvětlení názvu najde čtenář hned v první kapitole. Deset 
tematických celků obsahuje na 
sto krátkých úvah a postřehů ze 

života. Knihu lze využít i jako dárek. 

…a nakonec (zřejmě) to nejdůležitější (pro naše 
děti): Byly dotištěny omalovánky, které před léty 
vymalovávali ti, kteří jsou dnes již mladými 
maminkami a tatínky: Tak to začalo na zemi a Lid 
pouště.  

 

ADRAběh 2020 — letos jinak, kdekoliv a pro všechny! 

Řadu let měli příležitost zúčastnit se ADRAběhu jen lidé z Prahy a 
okolí, kteří byli zároveň ochotní rezervovat si jednu konkrétní 
zářijovou neděli. Letos startujeme novou verzi charitativního 
ADRAběhu: zúčastnit se může každý, kdekoliv, i ti, co třeba 
neběhají! 🙂 

Zaregistrujte se na www.adrabeh.cz a od 19.-28.9. budete mít 10 
dnů na zvládnutí celkem 10 km: během nebo chůzí, vcelku či rozloženě. Počítá se 
cesta do práce, na nákup, v parku, v lese, … 

https://www.casd.cz/adrabeh-2020-letos-jinak-kdekoliv-a-pro-vsechny/
http://adrabeh.cz/


Zapojte své děti, rodiče, sourozence i přátele a udělejte něco pro zdraví a dobrou 
věc! 

Startovné 250,- Kč poslouží na zlepšení situace potřebných lidí v Mali, kterou ADRA 
přímo zajišťuje: 

 

Trasa z České republiky do Mali měří vzdušnou čarou 3000 km. Hledáme 300 běžců 
či chodců. Pomozte nám “doběhnout do Mali”! 

Děkujeme. 

Více informací naleznete na www.adrabeh.cz. 

Pokud potřebujete pomoci s registrací, pište na martina.spinkova@adra.cz. 

 

K A Z A T E L N A 

Z Á B R A D L Í 

Dt 22,28 
kázání z bohoslužby z 8. 6. 2013 – br. Jonczy Radomír 

„Když vystavíš nový dům, uděláš na střeše zábradlí, neuvalíš na svůj dům vinu za 
prolitou krev, kdyby z něho někdo spadl.“ (Dt 22,28)  

V uplynulých dnech prošly tisíce lidí v našich i jiných krajinách těžkou životní 
zkouškou. Příroda, narušována nezodpovědnými zásahy nás lidí, opět ukázala svou 
nevlídnou tvář. Ničivé povodně na území naší republiky vyhnaly z domova 
desetitisíce lidí a připravily jim krušné chvíle.  

mailto:martina.spinkova@adra.cz


I. Podobenství o dvou stavitelích  

Při sledování televizního povodňového zpravodajství jsem se neubránil vzpomínce 
na jedno z Ježíšových podobenství, které už tady dnes v rámci prvního biblického 
čtení zaznělo, podobenství o dvou stavitelích: Žili, byli dva muži, jeden rozvážný a 
druhý bláznivý. Rozhodli se, že si každý z nich postaví svůj vlastní, nový dům.  

a) Stavitel bláznivý  
Bláznivý k tomu přistupoval jen tak halabala. Do písčité půdy poblíž řeky zarazil 
několik kůlů a v rychlosti na nich vybudoval svůj dům. Pravděpodobně potřeboval 
co nejdříve bydlet.  

Už celá tisíciletí jej kvůli tomu /asi právem/ považujeme za blázna, ale co když on, 
ani nikdo z jeho předků, netušil, že se lokalita, ve které chce stavět, může stát oblastí 
zátopovou? Co když na bezpečnou stavbu se skalním podkladem neměl dost 
finančních prostředků? Co když se musel co nejrychleji postarat o zázemí pro svoji 
rodinu, kterou právě založil? Co když mu více než na domu samotném záleželo na 
tom, k jakému účelu bude sloužit? Možná to s těmi základy podcenil, ale co když si 
právě on na terase svého domu, podle příkazu Mojžíšova, poručil přidělat pevné 
zábradlí, protože se už upřímně těšil na to, že si tam bude moci bezpečně hrát se 
svými dětmi, nebo si jen tak povídat se svými přáteli?  

b) Stavitel rozvážný 
Rozvážný stavitel určitě neprohloupil, když ke svému projektu přistupoval s 
odpovědnou rozvahou. Možná ani on nebyl dost bohatý, ale do projektu s precizností 
sobě vlastní vložil veškerý svůj um, síly a nahromaděné prostředky. Poctivě 
plánoval, kopal a budoval. Nic se mu nedalo vytknout, ale co když při plánování a 
realizaci svého nového domova zapomněl na všechno i na všechny ostatní? Co když 
zrovna právě on ve svém projektu zapomněl uplatnit Mojžíšovu radu k vybudování 
terasy chráněné zábradlím? Co když nakonec právě díky tomu zůstal ve svém 
dokonalém domě úplně sám?  

Prostomyslnější stavitel sice o svůj nedokonalý dům během několika minut přišel, 
ale co když mu ti, se kterými se na střešní terase svého chatrného domu družil, po 
katastrofě nabídli solidární pomoc při stavbě domu nového, pevnějšího a 
dokonalejšího? V nouzi přece poznáš přátelé.  

II. Symbolika Mojžíšova zábradlí  

Text z Tóry, který nás upozorňuje na nutnost stavění teras s bezpečnostním 
zábradlím, mne svou hloubkou docela fascinuje. Je až neuvěřitelné, do jakých detailů 
se Mojžíš ve svých spisech pouští. Ve výroku o zábradlí svým čtenářům stručně a 
jasně připomíná několik důležitých skutečností:  

a) Pamatuj na své bližní  
Z Boží stvořitelské dílny jsi přece vyšel jako tvor společenský. Uzavřeš-li se sám do 
sebe, nebudeš nikdy šťastný. Zůstaneš sám, všemi opuštěný.  

b) Dbej o bezpečí svých bližních  
Dbej o jejich bezpečí fyzické, sociální i zdravotní. Je-li tvůj bližní ohrožen, nemůže ti 
být jeho osud lhostejný. Stavěj pohotově zábradlí k jeho ochraně. Přijde-li tvůj bližní 
k úrazu, bude štít tvého domu poskvrněn jeho krví.  



c) Dbej o duchovní bezpečnost svých bližních  
Evangelický teolog Ondřej Stehlík v jednom ze svých kázání napsal: „Ježíšovu 
podobenství o dvou stavitelích často lidé chybně rozumějí jako instrukci pro hledání 
své vlastní soukromé spásy. Zakládají své životy i domy na skále a na pevných 
základech ne proto, aby tím sloužili druhým, ale aby měli na co být pyšni.“ Příteli, 
dům, který stavíš, není tvůj soukromý byznys. Když jej buduješ, jsi odpovědný i za 
životy ostatních. Když stavíš dům své spásy jen sám pro sebe, pak svým 
egocentrismem ohrožuješ sebe i druhé. A nenamlouvej si, že svým bližním stavíš 
bezpečnostní zábradlí tím, že jim do nekonečna připomínáš, že mají žít, myslet, věřit 
a jednat stejně jako ty. Mojžíšova výzva k sestrojení zábradlí na terase tvého domu 
není výzvou k moralizování, ale k budování společenství lásky, která je tou 
nejbezpečnější ochranou před duchovním pádem, úrazem a smrtí tvých blízkých.  

d) Netrap se kvůli svým bližním  
Při úsilí o zabezpečení svých bližních nezapomínej na to, v jaké realitě žiješ. K 
hříchem poznamenané podstatě nás lidí pády prostě patří. Ani to nejkvalitnější 
zábradlí nedokáže nebezpečí našich pádů zcela vyloučit. Zaujalo mne, jak základní 
text našeho dnešního kázání před nedávnem z hebrejštiny přeložil pražský rabín 
Karol Sidon. „Postavíš-li nový dům, udělej na jeho střeše zábradlí a neznečistíš tak 
dům svůj krví, kdyby z ní spadl ten, kdo z ní spadnout má.“ Ten, kdo má spadnout, 
spadne. Tomu nakonec stejně nezabráníš. Stavbou zábradlí však uchráníš svůj dům 
od jeho potřísnění krví a Bůh pak v den soudu nebude požadovat krev tvého bližního 
ze tvých rukou. (Ez 33,8) Stavěj pro druhé zábradlí, udělej pro jejich záchranu 
maximum možného, to ostatní pak už nechej na nich a Pánu Bohu. Jinak se zbytečně 
utrápíš a stejně tím nic nevyřešíš.  

III. Ničivé záplavy posledních dnů  

Záplavy ničí střední Evropu. Taková je realita zla, ve které žijeme. S tím už žel asi 
moc nenaděláme. Ale Bohu díky za dar lásky, solidarity, za lidský um, za nekonečnou 
obětavost hasičů, vojáků, policistů, zdravotníků, dobrovolníků, štědrých dárců a 
všech, kteří svým vlivem tlumí bolesti našeho někdy neutěšeného světa.  

Záplava hříchu ničí tento svět. Taková je realita, ve které žijeme. S tím už žel asi taky 
nic moc nenaděláme. O to více však díky Bohu za dar lásky, odpuštění a tolerance.  

Díky za všechny, kteří jsou ochotni dům své spásy s Hospodinovou pomocí stavět na 
pevném základu zvaném Ježíš Kristus, sdílet se o něj s ostatními potřebnými a 
přinášet tak padlému lidstvu novou naději.  

Nezapomeňte přátelé, dům s pevným základem a společenskou terasou opatřenou 
Mojžíšovským zábradlím, určitě stojí za to.  

Amen. 

 



 



 

       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

Výlet  TOMu  20.9.2020 
“Na Okoř” 

 

 

Sraz: v 9:00 hod Praha Masarykovo vlakové nádraží 
Odjezd: Os 9812 – 9:30 hod do stanice Zákolany 

 

 

Trasa: 
Z vlaková stanice> viadukt> Zákolany (pomník bývalého neslavně proslulého  

prezidenta Ant. Zápotockého – rodiště)> Budeč – slovanské hradiště> 
     Včelí boží muka sv. Václava> pod Budčí> Kováry – vlak. stanice> skály u Kovárů>  

údolí Zákolanského potoka> viadukt u Nového mlýna> chatová osada Višňová> 
lípa u Michova mlýna, stáje bývalého mlýna> zřícenina hradu OKOŘ>  

dále po modré TZ – kolem Zákolanského potoka> Noutonice – vlak stanice. 
 

     Zpět:  
Vlak: Noutonice 17:33 hod.- Praha hl. nádraží 18:59 hod. 

      Bus: Lochoceves, Noutonice 15:46 hod. Praha Dejvická 16:23 hod. 
Lochoceves : 16:42 hod. Praha Dejvická 17:23 hod. 

 
 

prosíme,  
dodržujte nařízení vlády  

pro bezpečí své  
i vašeho okolí 

 
 

 
 
 
 

Délka trasy cca 8,8 km 

 
 
 
 
 
 

Na procházku se těší  
Radek Zelenka 

 
 
Design ® Jaroslav Bartoš 



 

 

   
 
 
 

 
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 KC 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/


 



 



 



 



 



 


