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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

  Dopoledne . 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   
vede Samuel Müller 
téma úkolu: „Krok víry“ 

 společná píseň č. 299 „Mám v srdci plno radosti“ 
modlitba  
studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
sbírka sobotní školy pro potřeby evangelizace 

 společná píseň č. 247 „S touhou v srdci hleďme k Pánu“ 
 modlitba  
 

1o,3o – 1o,45 hodin  

  Přestávka 
 

1o,45 hodin  

Dopolední pobožnost vede Milan Müller 
společná píseň č. 147 „Tam nad hvězdami“ (vsedě)  
Sborová oznámení 
společná píseň č. 29 „Když tvoji moc já Pane zřím“ 
modlitba  
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
Příběh pro děti – Jan Bezděkovský 
varhanní hudba 
 

Čtení z Bible – Job 38, 1-7 – Věra Kubíková 
tichá modlitba  
Kázání z Božího slova – Marek Škrla 

 Téma: „Evangelium podle Joba“ 
 

chvíle ke ztišení – píseň – Vladěna Nohejlová a spol. 
společná píseň č. 209 „Co činí Bůh, vždy správné jest“ 
modlitba  
závěrečná píseň č. 212 „Pane můj buď vůdcem mým“  
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Oznámení 
 

 

**Bohoslužby na Smíchově začínají od 5. září ** 

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

- Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

- Dnes, 26. 9., bude z Božího slova sloužit bratr Marek Škrla. 
hospodář Česko-Slovenské unie 

 

-Dnes, 26. 9., probíhá sbírka 13. soboty pro Středozápadně-africkou divizi 
 

- Příští sobotu, 3. 10., se uskuteční bohoslužba Památky večeře Páně  
bez obřadu umývání nohou, pokud se nezmění situace  

s opatřeními ke covidu 19. Kázáním bude sloužit sestra Soňa Sílová. 
Budete včas informováni.  

 

-V sobotu, 10. 10., v podvečer od 1700 hod je plánovaný  
koncert slova a hudby na podporu Archy pomoci Praha  

(více informací dále ve Zpravodaji nebo u vedoucího evangelizace P. Bláhy). 
 

- 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. 

 
 
 
 

 

„Roušky pro účastníky bohoslužeb v regionu Praha jsou povinné, 

apelujeme na všechny příchozí, aby měli roušky během pobytu  
v modlitebně a přilehlých prostorech nasazené. Děkujeme.“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

V období 27. 9.–3. 10. 2020 oslaví narozeniny: 
 

Běličková Eva ml. (27.9.); Macháň František (29.9.); Raška Pavel (29.9.); 
Srchová Daniela (29.9.); Marušák Martin (30.9.); Černá Michaela (2.10.); 

Kolorenčová Marcela (2.10.); Vytlačilová Marie (2.10.) 
 

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

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 14. kapitola 

Přeji milost Boží Vám všem, protože té je vždycky málo + přeji pokoj – který tak moc 
potřebuje každý z nás – zvlášť v těchto časech – od našeho dobrého Pána a Spasitele 
Ježíše Krista… 

Upřímně jsem se těšil na podzimní čas, kdy se po prázdninách dostáváme do rytmu 
běžného života všedních dní, ale všechno je jinak, protože jsem v karanténě (manželce 
Radce diagnostikovali pozitivní COVID, u mě byl test negativní, u Vašíka zase pozitivní). 
Vím, jak mnozí z vás zvažujete, jestli půjdete do sboru, nebo zůstanete doma – a je dobré 
dát si v tom svobodu, protože každý neseme odpovědnost za své zdraví i případné 
nakažení. Kdysi jsem viděl níže otisknutý humorný obrázek, kterému jsem se v počátcích 

karantény srdečně zasmál – a za chvíli to bude realitou😊. František z Assisi kdysi řekl, 
že: „Blahoslavení, kteří nic neočekávají, protože se budou ze všeho radovat.“ Na první 
dobrou nám ta myšlenka asi připadá „divná“, ale má svou hloubku. Být křesťanem 
znamená mimo jiné být i otevřený pro to, že všechno může být vždycky jinak, než jak 
očekáváme. Naučit se nevnímat životní změny jako katastrofy, ale jako nová pozvání do 
nových dobrodružství s Bohem. Kéž by se každý z nás radoval z toho, že jsme v Boží 
laskavé ruce, že jsme každý z nás osobně vedení v našich životech, byť nevíme, jakým 
směrem každého z nás Pán povede dneska odpoledne (stačí jeden telefonát z hygieny, 
že jste potkali COVID pozitivního, a proto vás čeká 10 dní karantény). Těším se až se – 
doufám – příští sobotu potkáme u příležitosti slavnosti Večeře Páně.  

S modlitbou za každého z vás váš v Kristu Vašek Vondrášek  

přetisknuto s laskavým svolením časopisu BRÁNA 4/2020 



V BOŽÍ ŠKOLE 
Úvod do studia na 4Q/2020  

Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost.“ (Př 9,10) 

Přemýšlejme chvíli nad uvedeným biblickým textem. Obsahuje dva pojmy, které spolu 

velmi úzce souvisejí: „bázeň“ – chápaná jako úcta a úžas nad Boží slávou a mocí – a 

„poznání“ – tedy učení se pravdám o Božím charakteru. Můžeme tedy říct, že moudrost, 

poznání i pochopení mají původ v samotném Bohu. 

Dává to smysl. Vždyť Bůh je zdrojem života. On jediný stvořil a udržuje všechno, co 

existuje (J 1,1–3; Ko 1,16.17). Vše, co se dozvídáme a co poznáváme, tedy například 

hmyz, subatomární částice, supernovy, ale i lidé, andělé a „nebeské mocnosti“ (Ef 3,10), 

to vše existuje jen díky Bohu. Všechno poznání a chápání a veškerá pravá moudrost mají 

tedy v konečném důsledku svůj zdroj v samotném Bohu, 

Písmo jasně říká: „Bůh je láska“ (1.J 4,8). Ellen G. Whiteová o tom napsala: „Láska, 

základ stvoření a vykoupení, je i základem správného vzdělávání. Jasně to vystihuje 

zákon, který nám Bůh dal jako průvodce životem. První velké přikázání zní: ‚Miluj 

Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou 

svou myslí.‘ (L 10,27). Milovat toho, který je nekonečný a jediný vševědoucí, celou svou 

silou, myslí a srdcem znamená nejvyšší rozvoj všech našich schopností. V celé naší 

bytosti – v těle, mysli a duchu – se tak obnovuje Boží obraz.“ (Ed 16; Vých 10.11)  

Bůh je zdrojem pravého poznání. Křesťanská výchova by proto měla upřít naši mysl na 

něj a na to, co nám on sám o sobě zjevil. Prostřednictvím přírody a Bible, která nám 

zaznamenala i život Krista, jsme dostali všechno, co potřebujeme. Díky tomu můžeme 

mít s naším Pánem spasitelný vztah a skutečně ho milovat celým svým srdcem a celou 

svou duší. Dokonce i příroda, ačkoli je poznamenána tisíci let hříchu, stále projevuje Boží 

dobrotu a jeho charakter – samozřejmě když ji studujeme z biblické perspektivy. Právě 

Písmo, Boží slovo, je dokonalým standardem pravdy a největším zjevením, které máme 

o Bohu a o jeho původním i současném plánu s lidmi. Písmo a jeho poselství o stvoření a 

vykoupení musí být ústředním bodem celé křesťanské výchovy.  

Apoštol Jan řekl, že Ježíš Kristus je „pravé světlo, které osvěcuje každého člověka“           

(J 1,9). Jinými slovy, pouze prostřednictvím Ježíše Krista má každá lidská bytost život. 

Jen prostřednictvím Ježíše osvítí každou lidskou bytost paprsky Božího světla. Jen jeho 

prostřednictvím alespoň zčásti pochopíme pravdu a dobro, které nás přesahují.  

Všichni se nacházíme uprostřed zápasu velkého sporu. Nepřítel usilovně pracuje na tom, 

aby nám toto zabránil pochopit a přijmout. Křesťanská výchova musí proto pomáhat 

lidem lépe porozumět světlu, které nám Bůh nabízí. 

Ježíš řekl: „Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život?“ (Mk 8,36)           

K čemu nám bude vzdělání v oblasti vědy, literatury, ekonomiky nebo strojírenství, 

pokud nakonec skončíme v ohnivém jezeře? Odpověď je jasná.  

Tématem našich lekcí v tomto čtvrtletí je výchova křesťana „V Boží škole“. Co můžeme 

my jako církev udělat pro to, abychom mohli stále růst v poznání, na kterém opravdu 

záleží a které bude mít zásadní vliv na naše životy? 

Autory jednotlivých lekcí v tomto čtvrtletí jsou  

ředitelé adventistických vysokých škol a univerzit v Severní Americe. 

 

 



Klub Zdraví  

kvůli současné situaci s koronavirem Covid-19 od 3.10.2020 nebude. Scházení 
obnovíme, až se situace s nepříjemným virem zlepší. Vir je příliš snadno přenositelný a 
škodí především starším lidem a těm, co mají nějaké komplikace. Na Klubu Zdraví se 
snažíme většinou podporovat naše zdraví aktivně – tím, že něco děláme a zvyšujeme 
svoji imunitu a podobně. Tentokrát v rámci celostátních pokynu "3R – ruce, roušky, 
rozestupy". Podobně to máme i ve sborových 6R "Do sboru s 6 R – rouška, ruce, 
rozestupy, rodina, rozum a radost". Věnujme se tedy teď zdraví "pasivně" - omezme 
možnosti nákazy, karantény nebo jiných větších nepříjemností. 

Přejeme mnoho zdraví a těšíme se na setkávání ve zdravější době! Bůh nás jistě ochrání, 
ale když neuděláme ani to, co můžeme, moc možností mu nedáváme :) 

Za Klub Zdraví Praha Smíchov – Luděk Bouška 
 

Pozvánka na Leviticus 
 

Milé sestry, milí bratři, 
srdečně Vás zvu na pokračování našeho společného studia. Na pravidelných 
setkáních každou středu od 17 hodin budeme otevírat knihu LEVITICUS a přemýšlet 
o jejím poselství. Poprvé se sejdeme ve středu 23. září 2020 od 17 hodin v učebně 
Smíchovského sboru, Praha 5, Peroutkova 57. Informace o konání aktuální studijní 
schůzky podávám na telefonním čísle 724 130 602. 
 

Jste srdečně zváni! 
Soňa Sílová 

Památka Večeře Páně 3. 10. 2020 

Milí v Kristu – sestry a bratři,  
jak víte, blíží se slavnost Večeře Páně, kterou plánujeme slavit 3.října. Kvůli 
karanténním opatřením jsme se rozhodli, výjimečně, jako ostatní sbory, neprovádět 
obřad umývání nohou, ale přijímat pouze symboly těla a krve našeho Pána.  Obvyklou 
formu podávání chleba a vína upravíme s ohledem na hygienická opatření, víno bude 
podáváno pouze prostřednictvím kalíšků.  

Vnímáme potřebu našeho společenství přicházet pokorně a s nadějí ke stolu Páně,             
a těšíme se na společnou účast na této slavnostní bohoslužbě. 

Za VS kazatelé Soňa Sílová a Václav Vondrášek 
 

Koncert slova a hudby podpoří Archu pomoci Praha 
 

Zveme Va s na komponovany  program „Albert Schweitzer – muz , na ktere ho bychom 
neme li zapomenout“, ve ktere m vystoupí  herec Jan Potme s il a pr ední  c esky  varhaní k 
Ales  Ba rta, v jehoz  provedení  zazní  skladby Johanna Sebastiana Bacha. 
 

Archa pomoci Praha poskytuje socia lní  pomoc senioru m a osoba m se zdravotní m 
postiz ení m. Poma ha  jim zu stat z í t co nejde le v prostr edí  vlastní ho domova a r es it 
jejich socia lní  situaci. Svy mi aktivitami podporuje take  jejich kontakt s dals í mi lidmi, 
ať uz  v ra mci dobrovolnicke ho programu nebo volnoc asovy ch aktivit. 
 



Zveme Va s na koncert, ktery  mu z e kaz de ho z na vs te vní ku  obohatit kra sou hudby a 
slovem nade je. Pr ipomene Alberta Schweitzera – le kar e, teologa, hudební ka, filosofa, 
pacifistu, nositele Nobelovy ceny mí ru. Zanechal nesmazatelnou stopu. Svu j z ivot 
bezezbytku vyuz il k neu navne  pra ci pro druhe . Proc  ne kdo jako on, se tr emi 
doktorsky mi tituly, vynikají cí  varhaní k a znalec dí la Johanna Sebastiana Bacha, se 
rozhodl postavit v pralesí ch nemocnici na ku lech se str echou z vlnite ho plechu?   
  

Koncert se uskutec ní  v sobotu 10. r í jna 2020 v 17 hodin v modlitebne  Cí rkve 
adventistu  sedme ho dne, Peroutkova 57, Praha 5. Vstup je volny . Za roven  bude 
pr í lez itostí  podpor it Archu pomoci Praha. 
 

Ví ce informací  o Ars e pomoci Praha najdete na webovy ch stra nka ch: 
www.archapomoci.eu 
 

http://www.archapomoci.eu/


 



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/

