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 ročník 20/číslo 1032 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

  Dopoledne . 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy on-line 
téma úkolu: „Škola milosti a nové naděje“ 

Sobotní škola – třídy 1. a 2.  

• https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh  vede Anna Boušková 

• https://meet.google.com/eqg-jjmi-xvv   vede Luděk Bouška 
Dětská sobotní školka – třída A & B 

• https://meet.google.com/kfc-xwrv-zhe 
Mimi školka začátek od 1000 hod 

• https://meet.google.com/rfv-ahro-gyf 

1o:45 hodin 

Bohoslužbu vede Robert Heczko 

• Úvod  
• Společná píseň č. 183 „Jistota vzácná“  
• Modlitba – Robert Heczko 
• Oznámení  
• Dětský příběh – Pavel Bláha 
• Sbírka pro sbor  
• Píseň „Drahokam“ - Smíchovský pěvecký sbor  

• Čtení textu Bible – Jan 4, 19–24 – Robert Heczko 
• Tichá modlitba   
• Kázání – Jiří Drejnar 

Téma: „Modlitební týden je víc, než projev pospolitosti věřících“ 
• Modlitební chvíle 

• Chvíle ke ztišení – „You raise me up“ – Fides  
• Závěrečná modlitba – Jiří Drejnar 
• Společná píseň č. 312 „Tobě blíž chci stále býti“  
• Rozloučení – Robert Heczko 
• Společná píseň č. 284 „Kéž nás vede“ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

   7. listopad 2020 
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Oznámení 
 

 

-Studium Sobotní školy a Bohoslužby od soboty, 17. 10., budou  

z usnesení vlády České republiky 
ze dne 8. října 2020 č. 996 o přijetí krizového opatření 

přenášeny on-line od 930 hod SŠ a 1045 hod bohoslužba 

prostřednictvím www.bohosluzbyonline.cz 
SBOR BUDE PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN DO ODVOLÁNÍ! 

 

- Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

- Dnes, 7. 11., kázáním z Písma bude sloužit bratr Jiří Drejnar. 
 

- Příští sobotu, 14. 11., z Božího slova budou sloužit bratr Václav Vondrášek. 
 

-Zveme vás k dalšímu pokračování cyklu setkávání „Jsme spolu 2“  
ve středu a pátek od 2000 hod na www.bohosluzbyonline.cz 

 

-Online modlitební schůzku našeho sboru se konají ve čtvrtky od 2100 hod. 
https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib 

 

-V termínu 7. - 14. 11. proběhne Modlitební týden 2020, 
více informací o formě, skupinkách naleznete dále ve Zpravodaji 

 

- 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 listopadu mysleme na svých 
modlitbách na oddělení našeho sboru: Diakonie – služba nemocným. 

 

- 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. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Účel: sbírka pro sbor 
Bankovní účet: 5053339/0800 
Variabilní symbol: 777 
Částka: dle vašeho uvážení 
Měna: CZK 
Děkujeme za váš dar. 
 

 

V období 8. – 14. 11. 2020 oslaví narozeniny: 
 

Dubský Miroslav (12.11.); Matoušek Petr (14.11.) 
 

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

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 19. kapitola 

ZASE MODLITEBNÍ TÝDEN… 

Společenství adventistů, které vzniklo po velkém zklamání po roce 1844, se díky hořké 
zkušenosti svých zakladatelů dlouho bránilo tomu, aby z něho vznikla další oficiální 
„institucionalizovaná církev“.  Jak víte, díky mnohým zajímavým okolnostem se tak z 
praktických důvodů později stalo. Jakmile vznikla naše církev, tak byla snaha už od 
začátku nezajet do kolejí instituce, která bude mít vše nalinkováno, předem určeno, 
která bude mít jasný „jízdní řád“, který by naprosto vytlačil život a odvahu předchozího 
„hnutí“. Proto byla už od začátku vzniku církve ostražitost před tím, aby se nevytvořily 
církevní svátky, které by časem ztratily svůj obsah. Proto jako církev v našem „církevním 
roce“ máme „církevních svátků“ jako šafránu… Ale je jeden „adventistický“ církevní 
svátek, který se pravidelně rok, co rok opakuje, a kterému dlouhodobě přisuzujeme 
velkou důležitost. Je to tradiční MODLITEBNÍ TÝDEN, který nám začíná právě dnešní 
sobotu. 

Mnozí jej prožili už mnohokrát. Je to, jako kdybych parafrázoval staré známé přísloví: „S 
modlitebním týdnem je to jako s karavanou velbloudů na poušti. Není tam nic, co tam 
sám nepřineseš“. 

Letošní MODLITEBNÍ TÝDEN je novou výzvou každému z nás, abychom si udělali více času 
než jindy na to promyslet, co je v našem životě podstatné, co případné a co služebné. 
Abychom si přiznali, co je naším pokladem v našem životě, na čem náš život stojí a padá. 
Každého z nás se dotýká mimořádná celosvětová situace, proto je velmi užitečné srovnat 
si v hlavě, kde je mé místo v tomto světě, modlit se za to, a přemýšlet, jaký zde mám od 
Pána úkol, kde mě chce mít… 

Letošní téma je velmi praktické, protože zvlášť nám adventistům někdy schází to 
převodové kolečko, které by propojilo naši „hlavu“ s naším „srdcem“ – jak žít prakticky 
to, čemu věříme z Písma. 

Máme prostor se modlit za sebe, své rodiny, za náš sbor, za církev, za celý svět. Budeme 
mít možnost setkávat se každý den (viz program MT níže) v on – line skupinkách – někdo 
od 18. hodin, někdo později od 20. hodin. Určitě využijte možnost setkat se alespoň 
jeden večer jako nejbližší rodina, to má vždy své velké kouzlo, kterému žel mnozí z 
různých důvodů odvykli. Mnozí z nás určitě využijí v některém ze dnů příštího týdne 
možnost dobrovolného půstu, který může ještě prohloubit naši duchovní zkušenost. 
Díky tomu, že spolu budeme ve středu na skupince, proto výjimečně rušíme pravidelné 
on – line modlitební setkání od 21. hodin. 

Závěrem mi nezbývá než nám všem ze srdce popřát, aby byl letošní MODLITEBNÍ TÝDEN 
výjimečným časem života každého z nás s důsledky na celou věčnost. 

 S modlitbou za nás všechny váš kazatel Vašek Vondrášek 

odkaz pro studijní materiál              http://www.adventorion.cz/ke-stazeni/zobrazit/800 

 

http://www.adventorion.cz/ke-stazeni/zobrazit/800


Rozpis modlitebních večerů: 

SO 7.11.  
14.hod. společně s Hope.TV  https://www.youtube.com/hopetvczech 
NE 8.11.  
18.hod. Václav Vondrášek https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib 
20.hod. Robert Heczko  https://meet.google.com/gvs-wxem-yzx 
PO 9.11.  
18.hod. Soňa Sílová  https://meet.google.com/uod-jzsu-nit 
20.hod. Milan Muller  https://meet.google.com/bab-tyzg-cqr 
ÚT 10.11.  
18.hod.Václav Vondrášek  https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib 
20.hod. Jan Kubík  https://meet.google.com/pmm-urpx-wnw 
ST 11.11.  
18.hod. Soňa Sílová  https://meet.google.com/uod-jzsu-nit 
20.hod. studijní JSME SPOLU https://www.bohosluzbyonline.cz 
ČT 12.11.  
18.hod. Václav Vondrášek  https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib                        
20.hod. Jaroslav Bartoš https://meet.google.com/ujy-tjtm-hib  
PÁ 13.11. 
18.hod. Soňa Sílová  https://meet.google.com/uod-jzsu-nit 
20.hod. JSME SPOLU s M. Pavlíkem https://www.bohosluzbyonline.cz 
SO 14.11.  
14.hod. společně s Hope.TV  https://www.youtube.com/hopetvczech 
 

Děti, jste tím nejdůležitějším v našem životě: LÁSKOU MEZI LIDMI 
 

Milé děti, převyprávím vám nádhernou arabskou pohádku. Žil jednou jeden moudrý 
a dobrý vladař. Měl velikou zálibu. Miloval svou přenádhernou zahradu. Tolik barev 
a vůní byste, děti, stěží jinde nalezly. Ač o zahradu pečovalo mnoho zahradníků, 
jistého dne za úsvitu nalezl vladař svou zahradu zpustošenou. Všechno v zahradě 
zahynulo slunečním žárem. Hrůzou toho pohledu nemohl vladař ani plakat. Všechny 
květy, každá z rostlinek seschla a zhnědla.  

Jak zahradu opět obnovit péčí a snahou? Vladař se nejprve vydal za sluncem, aby je 
požádal o slitování. Zapomněl si na cestu vzít jídlo a vodu. Zachránil ho stařec, u 
kterého vladař zaslechl líbezný zpěv. Slova té písně jsou překrásná: „Nejdražší 
poklad je láska mezi lidmi.“ Král měl veliké štěstí, protože píseň zpíval květ 
rostliny. „A ta rostlina,“ vysvětloval stařec vladaři, „kvete jediný den za celý rok.“ Do 
druhého dne vzešel z květu plod – semeno, které stařec vladaři věnoval. Postupně 
vladař vyhledal i jiné hodné lidi a dobré rodiny, aby si od nich vyžádal semeno  
zpívající rostliny. Každá totiž zpívala jinou píseň. Navíc byly odolné proti slunečnímu 
žáru. Vladař, proto ve své zahradě sázel rostlinky tak, aby každý den v roce zazněla 
jedinečná píseň jedné ze zpívajících květin. 

Děti naše úžasné, každou z těch písní jsem si poslechl – přečetl, ale musím přiznat, 
nejkrásněji mi zní ta první: „Nejdražší poklad je láska mezi lidmi.“  

A když jsem příběh o moudrém a dobrém vladaři dočetl, vzpomněl jsem si na 

https://www.youtube.com/hopetvczech
https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib
https://meet.google.com/gvs-wxem-yzx
https://meet.google.com/uod-jzsu-nit
https://meet.google.com/bab-tyzg-cqr
https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib
https://meet.google.com/pmm-urpx-wnw
https://meet.google.com/uod-jzsu-nit
https://www.bohosluzbyonline.cz/
https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib
https://meet.google.com/ujy-tjtm-hib
https://meet.google.com/uod-jzsu-nit
https://www.bohosluzbyonline.cz/
https://www.youtube.com/hopetvczech


pohádku Sobecký obr. Vybavíte si, děti, závěrečnou část té pohádky? Pokud ne, 
připomeňme si. Když se obr změnil, když se polepšil, čekával na děti, až se vrátí ze 
školy. Sedával pak ve své zahradě v ohromné lenošce a sledoval, jak si děti v zahradě 
hrají. Přitom si říkával: „Mám mnoho krásných květin, ale děti, to jsou květiny ze 
všech nejkrásnější.“ Každé z Vás, děti, jste jedinečné. A pro své rodiče to 
nejkrásnější dítě na celém světě. Nikdo jako ty tu nikdy nebyl a nikdy nebude. 
Navíc nikdo nezpívá jako ty…       

Vás, děti, dává za příklad nám dospělým sám Ježíš. Nás dospělé nabádá: „… jestliže 
se neobrátíte (neotočíte) a nestanete se jako(by) dětmi, nevejdete do království 
nebeského. Kdo se pokoří a bude jako to dítě, ten je největší v království 
nebeském.“ (Matoušovo evangelium 18,3–4) A být dítě znamená: narodit se z lásky 
a žít pro lásku v lásce.  

Děkujeme vám, děti, lásky naše ☺, za to, jaké jste a že tady na tom světě jste s námi 
i pro nás.    

31.10.2020 
Josef Dvořák 

 

K A Z A T E L N A 

Bůh na nás nezapomíná 
 
8. kapitola knihy Genesis začíná něčím, co bychom neměli přehlédnout, protože nám 
to prozrazuje mnohé o tom, jaký je náš Bůh. 

Na konci předchozí kapitoly Stvořitel „bezpečně zavírá dveře“ do archy a pak se 
spouští lijavec a všechny ty hrůzy, které tuto globální přírodní katastrofu provázejí: 
„Avšak Bůh na Noeho a na živá zvířata, jež s ním byla v arše nezapomněl. Rozpoutal 
proto nad zemí vítr a voda začala postupně opadávat. Rovněž ustal déšť a přestaly 
tryskat prameny podzemních vod. Za pět měsíců už voda klesla natolik, že archa 
dosedla na zem někde v pohoří Ararat.“ (Genesis 8,1-3) 

Hospodin nezapomněl na svůj slib, který od něj dostal Noe a jeho rodina. Ti byli 
zavřeni v arše a vše mohli vnímat jen podle pohybu lodě a zvuků, které slyšeli. Asi to 
nebylo nic příjemného. Den za dnem, týden za týdnem, měsíc, poté další a pořád v 
uzavřené lodi. 

Pak loď konečně dosedla na tvrdou zem a přestala se zmítat ve vlnách a vodních 
vírech. Po nějaké době Noe vypustil holubici, ale ta se za chvíli vrátila zpět: 
„Noe ji tedy vpustil zpět do archy, ale za týden ji znovu vypustil. Tentokrát byla 
holubice pryč celý den, a když se navečer vrátila, měla v zobáčku čerstvý olivový lístek. 
Podle toho Noe poznal, že voda už téměř docela opadla.“ (Genesis 8,10+11) 

Málokdo si uvědomuje, odkud pochází symbol míru a pokoje – holubice se zeleným 
lístkem v zobáčku. Je to právě z toho příběhu. 

Když uběhl rok a pár dnů, všichni pasažéři mohou konečně opustit loď, která jim 
zachránila život: 



„Lidé i zvířata opustili archu, a když už byli všichni venku, postavil Noe Hospodinu 
oltář, zapálil na něm oheň a obětoval vždy po jednom ze všech zvířat, která Hospodin 
k tomuto účelu vybral.“ (Genesis 8,18-20) 

Nejen Hospodin nezapomněl na Noeho, ale ani Noe nezapomněl na svého Stvořitele. 
Dává to najevo postavením oltáře a přinesenou obětí. 

I my se občas ocitáme v situacích, kdy naše oči možná nevidí „ven“. Připomínejme 
si příběh, který prožil Noe a jeho rodina. Tak, jako Hospodin nezapomněl na ně, když 
byli více jak rok v uzavřené arše, nezapomíná ani na nás a má radost vždy, když si 
vzpomeneme, kdo nás zachránil. 

Vlastík Fürst 
 

Dopis sborům 
 

CÍRKEV ADVENTISTŮ 
SEDMÉHO DNE 

 

Praha, 6. listopad 2020 
 

Milé sestry, milí bratři, členové sborů v Českém sdružení, 
 

Nestačil jsem se divit, jaký text k Vám dorazil. Zřejmě došlo k nějakému automatickému 
zásahu systému do vloženého textu. Pokusím se Vám tedy text poslat znovu, snad s 
větším úspěchem...  

Je před námi Modlitební týden. Modlitební týden může být pro nás, naše rodiny, naše 
sbory příležitostí. Příležitosti se scházet, sdílet, a především se modlit. Důvodů k 
modlitbám může být mnoho – současná situace, vztahy v našich rodinách a sborech, lidé 
kolem nás.  Nebojme se v našich modlitbách hledat Boží vůli pro nás a pro naše sbory. 
Nebojme se Boha ptát na to, co po nás chce v tomto čase, v budoucnosti. Modleme se 
za naše města, za místa, kde žijeme, modleme se jejich obyvatele, naše sousedy, ale i za 
"naše nepřátele". 

V rámci Českého sdružení prosíme o modlitby za nové kazatele, za to, abychom i v 
covidové době byli církvi, která nerezignuje na své poslání. Prosíme o modlitby za 
mladou generaci, za odvahu dělat změny, které povedou k oslovení mladé generace a 
současné společnosti.  Prosíme o modlitby za každého z nás, abychom byli těmi, kteří 
sdílí Krista. Životem, životním stylem, službou i slovy. 

V rámci kazatelského sboru jsme se domluvili, že se budeme tento týden pomyslně 
potkávat na společných modlitbách buď v 6:30 ráno, nebo ve 21:30 večer. Budeme rádi, 
když se k nám přidáte.  

Apoštol Pavel napsal: "Buďte radostnými lidmi. Neochabujte v modlitbách. Za všech 
okolností děkujte Bohu, neboť to očekává ode všech, kdo patří Ježíši Kristu". 

Přejeme vám Boží přítomnost a požehnání 
Vít Vurst, David Čančík, Jiří Komárek 

 



 



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/

