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 ročník 21/číslo 1041 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy on-line 
téma úkolu: „Krize důvěry k vůdcům (Iz 6)“ 

Sobotní škola – třídy 1. a 2.  

• https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh  vede Miloš Pařík 
https://meet.google.com/eqg-jjmi-xvv   vede Daniel Kubečka 

Dětská sobotní školka – třída A & B 

• https://meet.google.com/kfc-xwrv-zhe 
Mimiškolka  

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

1o:45 hodin 

Bohoslužbu vede Jaroslav Bartoš 

• Úvod  
• Společná píseň č. 25 „Pán Ježíš, Přítel můj“  
• Modlitba  
• Oznámení  
• Dětský příběh* – Václav Vondrášek jun. 
• Sbírka pro sbor  
• Píseň* „Gloria“ - Smíchovský pěvecký sbor  

• Čtení textu Bible – Lukáš 10, 21–24 (SNC) – Jaroslav Bartoš 
• Tichá modlitba   
• Kázání – Václav Vondrášek 

Téma: „Údiv jako vakcína pro krysí závodníky“ 

• Chvíle ke ztišení* – píseň – Jana Prokopčáková 
• Závěrečná modlitba – Václav Vondrášek 
• Společná píseň č. 183 „Jistota vzácná“  
• Rozloučení – Jaroslav Bartoš 
• Společná píseň č. 283 „Pane, dej nám požehnání“ 

 

*označené hvězdičkou nemusí v programu být realizováno  
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

          9. leden 2021 

https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh
https://meet.google.com/eqg-jjmi-xvv
https://meet.google.com/kfc-xwrv-zhe


Oznámení 
 

-Studium Sobotní školy a Bohoslužby od soboty, 2. 1. 2021,  
přenášeny on-line od 930 hod SŠ a 1045 hod bohoslužba 

prostřednictvím www.meet.google.com a www.bohosluzbyonline.cz 
SBOR BUDE PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN DO ODVOLÁNÍ! 

 

- Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

- Dnes, 9. 1., kázáním budou sloužit bratr Václav Vondrášek. 
 

- Příští sobotu, 16. 1., kázáním z Písma bude sloužit bratr Jiří Drejnar. 
 

-Ve čtvrtek 14.1. od 1830 hod se uskuteční jednání Výboru sboru 
(forma jednání bude včas upřesněna) 

 

-V pátek 15.1. jste zváni na online setkání „Jsme spolu“ od 2000 hod 
„O víře nevěřících“ s Vitězslavem Vurstem 

 

- Studujeme knihu LEVITICUS ve středy od 1700 hod 
(více informací dále ve Zpravodaji nebo na telefonním čísle 724 130 602) 

 

-Online modlitební schůzku našeho sboru pokračují ve čtvrtky od 2000 hod. 
https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib 

 

- 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 lednu mysleme na svých 
modlitbách na oddělení našeho sboru: Sobotní škola. 

 

- 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. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 Pravidelná sborová sbírka. 
 

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

V období 10 – 16. 1. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Kafková Dana (13.1.); Vytlačil Josef (15.1.); Hanousková Patricie (16.1.) 
 

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 – 27. kapitola 

Milé sestry, milí bratři, milá rodino, milí přátelé, 
 

tento čas začátku roku je tradičně spojen s novými rozhodnutími nebo s obnovou starých 
dobrých rozhodnutí. Což je vlastně přesně to, o čem čteme v knize Jozue 24,15: „Jestliže 
se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda 
božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům 
Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.” 
 

Co že tím Jozue v závěru svého života – jako odkaz národu, kterému věrně sloužil -, 
myslel? Poté, co jim podá přehled toho, co pro ně všechny Hospodin udělal, jak je vyvedl 
z otroctví a jak bandu bývalých otroků učil, co to znamená být svobodným a 
zodpovědným člověkem, dojde k tomu nejdůležitějšímu: „Vyvolte si dnes!” 
 

Vyberte si! Vyberte si se zodpovědností za své rozhodnutí, ale přejte také svobodu 
rozhodnutí druhým. Buďte svobodní a přejte svobodu druhým. Svoboda je těžká. Je s ní 
spojena právě ona zodpovědnost za sebe, za své nejbližší, ale i za ostatní lidi. Jak se 
trefně říká, moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. Jak to vypadá v praxi?  
Boží svoboda vypadá takto: „v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v 
pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe; každý ať má na mysli to, co 
slouží druhým, nejen jemu.” (Fp 2,3.4). Sebeprosazování, pocit, že jen já mám tu nejčistší 
pravdu, pohrdání, snaha vše řídit a o všem rozhodovat není svobodou, ale zotročováním 
druhých a znakem zotročení toho, kdo takto jedná a působí. 
 

Hospodin i Jozue jednají jinak. Samozřejmě touží po tom, aby se druzí rozhodli dobře, 
představí jim svou perspektivu, ale nakonec nechají každého svobodně rozhodnout. I 
když je v sázce tak mnoho, nemanipulují, nevydírají, nepodvádějí. Jozue ale také na závěr 
řekne, jak se rozhodl on a jeho rodina. Ví, že to, jak se rozhodne on, ovlivní i druhé, 
protože ho znají a váží si ho. 
 

Také tento rok před námi budou různá rozhodnutí. Jedním z těch aktuálních je nebo 
bude, zda se nechat očkovat proti koronaviru. Na několik kliknutí najdeme celé spektrum 
názorů a vzhledem k dobrovolnosti bude na každém, jak se rozhodne. Použijme prosím 
svůj vliv dobře! To se projeví v tom, zda budeme či nebudeme své názorové oponenty 
napadat nebo se jim posmívat. S každým sdílením nějakého názoru na očkování 
přebíráme zodpovědnost za ty, kteří si to díky nám přečtou a s každým naším 
prohlášením o tom, jak se zachováme, přebíráme zodpovědnost za ty, kteří se na jeho 
základě nějak rozhodnou.  
 

Pro ty, které by snad zajímalo, jak to mám já: Chci se dát očkovat. Především kvůli 
zodpovědnosti vůči druhým. Ano, vakcína může mít jako každá léčebná látka nečekané 
vedlejší účinky. Ale bát se o sebe ze strachu z možných, pravděpodobně vzácných, 
komplikací, se mi zdá sobecké, protože tu dávám sebe na první místo a potencionálně 
obětuju druhé, které vystavím riziku nákazy ode mě. To si nechci vzít na triko. 



No ale vzhledem k tomu, že nepatřím do žádné z rizikových skupin, ještě budu mít 
spoustu času svůj postoj přehodnotit. Nepředpokládám to ale. 
 

Pokoj vám všem očkovaným i neočkovaným! 
Vaše kazatelka Soňa Sílová  

 

Pozvánka na Leviticus 

Milé sestry, milí bratři, 

srdečně Vás zvu na pokračování našeho společného studia v novém roce 2021.  
 

Na pravidelných setkáních každou středu od 17 hodin budeme otevírat knihu 

LEVITICUS a přemýšlet o jejím poselství. Poprvé se sejdeme ve středu 6. 1. 2021 

od 17 hodin buď v učebně Smíchovského sboru, Praha 5, Peroutkova 57 nebo 

virtuálně na meet.google.com. Aktuální informace o konání studijní schůzky 

podávám na telefonním čísle 724 130 602. 

Jste srdečně zváni! Soňa Sílová 
 
 

Dopis sborům 
 

CÍRKEV ADVENTISTŮ 
SEDMÉHO DNE 

 

 

  
Praha, 8. leden 2021  

 

Milé sestry, bratři, představitelé sborů v Českém sdružení,  
na svém včerejším jednání Vláda ČR prodloužila platnost stávajících Usnesení (přijatých 
23. prosince) až do 22. ledna. Stále tedy platí omezení, o kterých jsme vás informovali v 
dopise 24. 12. 2020.  
 

Od 27.12. dále:  
• Mezi 5:00-20:59 je dovoleno:  

o Dobrovolnictví, sousedská výpomoc (Usnesení 1375 bod II.3)  
o Individuální duchovní péče a služby (Usnesení 1375 bod II.7.c)  
o Účast na svatbě či pohřbu max. 15 osob (Usnesení 1375 bod II.11)  
o Účast na bohoslužbě v počtu max. 10 % míst k sezení (Usnesení 1375 body IV. 

b) a II.11) s přesně vymezenou možností zpěvu sólisty či skupiny:  
• shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele 

nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více 
účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž 
účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu 
času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální 
rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před 
vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání 



ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k 
hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od 
ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének  

o Ostatní setkání max. 2 osob s výjimkou členů domácnosti (Usnesení 1375 bod 
III.3) 

 

Děkujeme za vaši rozumnost, zodpovědnost, trpělivost i modlitby. 
 

Vít Vurst, David Čančík, Jiří Komárek 
 

K A Z A T E L N A 
 

 

A PŘECE NÁM PATŘÍ VŠE 
Kázání ze soboty 02.01.2021 – br. Michal Balcar 

2 Kor 6,2-10  

Úvod  
Narodil jsem se v roce 1975. Pamatuji si, dejme tomu, dobu od svých pěti let, aby se to 
dobře počítalo. Takže posledních čtyřicet let. A dovolím si prohlásit, že rok 2020, který 
právě skončil, byl tím nejhorším z oněch čtyřiceti. Samozřejmě, že pamětníci roku 1968, 
a ještě více pamětníci let 1948 nebo doby Protektorátu, by toto mé tvrzení 
zpochybňovali. Ale pro mou generaci je to prostě tak. Horší rok než 2020 jsme nezažili.  

Začíná rok 2021. Bude lepší? Nevím, ale dost možná, že ne.  

Včerejšek byl dnem přání – co jsme si přáli? Všechno nejlepší do roku 2021? Ale 
současně tušíme, že ono to asi všechno nejlepší nebude.  

A přece…  
Vždyť je psáno: ‚V čas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti přispěl na pomoc.‘ 
Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy! Nikomu nedáváme v ničem příležitost k 
pohoršení, aby tato služba nebyla uvedena v potupu, ale ve všem se prokazujeme jako 
Boží služebníci, v mnohé vytrvalosti, v souženích, tísni, úzkostech, pod ranami, v žalářích, 
nepokojích, vyčerpanosti, v bezesných nocích, v hladovění; prokazujeme se 
bezúhonností, poznáním, trpělivostí, dobrotivostí, Duchem svatým, nepředstíranou 
láskou, slovem pravdy, mocí Boží. Jsme vyzbrojeni spravedlností k útoku i k obraně, 
procházíme slávou i pohanou, zlou i dobrou pověstí; mají nás za svůdce, a přece mluvíme 
pravdu; jsme neznámí, a přece o nás všichni vědí; umíráme – a hle, jsme naživu; jsme 
týráni, a přece nejsme vydáni smrti; máme proč se rmoutit, a přece se stále radujeme; 
jsme chudí, a přece mnohé obohacujeme; nic nemáme, a přece nám patří vše.  

Pavel v tomto oddílu klade proti sobě kontrastní výroky: křesťané jsou na jednu stranu 
podrobováni žalářům, nepokojům, vyčerpanosti, bezesným nocím, hladovění, a přece se 
vykazují  

bezúhonností, poznáním, trpělivostí, dobrotivostí, Duchem svatým, nepředstíranou 
láskou, slovem pravdy, mocí Boží.  

A ještě silnější kontrasty jsou v poslední části, kde souvětí obsahují spojku “a přece”.  



mají nás za svůdce – a přece mluvíme pravdu  
jsme neznámí – a přece o nás všichni vědí  
umíráme, a hle jsme naživu  
jsme týrání, a přece nejsme vydáni smrti  

Vidíte? První století obsahovalo mnoho mnohem horších roků, než byl pro nás rok 2020. 
Pavel ví, o čem mluví. Ví, že život není lehký a občas je sakra těžký. A přece…  

My nejsme týráni ani pronásledováni, nehladovíme, ani nejsme zavíráni do žalářů. Ale 
moc dobře rozumíme posledním třem výrokům. Máme proč se rmoutit, a přece se stále 
radujeme. Ano, i my máme objektivní důvody, proč se rmoutit. Covid nám ze života vzal 
plno malých a některé velké radosti. I na nás doléhá celková otrávenost, únava a obavy 
z budoucnosti. Jen proto, že jsme křesťané, nejsme vůči tomu imunní. A přece se stále 
radujeme, protože naše radost není odsud.  

Jsme chudí, a přece mnohé obohacujeme. My nejsme chudí, ale bojíme se 
ekonomických problémů, které se blíží. A já je nechci nijak bagatelizovat. Toto ‘a přece’ 
nám ale připomíná, že pravé bohatství je jinde než na našich účtech. Pravé bohatství je 
v tom, když obohatíme druhé.  

A poslední: nic nemáme, a přece nám patří vše. Co nám patří? Přece poklad, který je v 
nebi. I kdybychom tady neměli opravdu vůbec nic, tak nám patří všechno.  

Pavel říká něco, co ve mně silně rezonuje:  
• okolnosti nerozhodují o tom, jak budu jednat  
• okolnosti nerozhodují o tom, co budu cítit  
• okolnosti nerozhodují o tom, kým jsem  

Opravdu nerozhodují? Není to jen líbivé hezké heslo? Vždyť i my jsme unavení, i nás to 
válcuje, i my jsme skleslí, i my jsme podráždění.  

Jak najít sílu v ono ‘a přece’?  

Musíme uvěřit, že nyní je 
čas příhodný, nyní je čas 
spásy. Pavel ví, že to není 
nikdy snadné, proto je tam 
dvakrát hle! Vidět to, že je 
čas příhodný, když nikdo 
ostatní ho nevidí, to je víra 
navzdory řečeno hellero-
vsky. Musíme uvěřit, že ty 
první dva verše celé pasáže 
říkají pravdu. Že on nás 
vyslyšel a že nám přispěl 
na pomoc. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 



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/

