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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Robert Heczko 
Téma úkolu: „Smlouva s Abrahamem“ 

 Společná píseň č. 175 „Jakou jistotu, jakou radost mám“ 
 Modlitba 
 Studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
 Sbírka pro potřeby misie 
 Společná píseň č. 209 „Co činí Bůh, vždy správné jest" 
 Modlitba 

 

10,3o – 10,45 hodin  

Přestávka 

10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Marek Balcar 
 Přivítání, sborová oznámení  

 Společné chvály  
„Pane Bože, přijď k nám“, „Tobě patří chvála, čest i sláva“ 

 Modlitba 
 Sbírka pro potřeby sboru 
 Příběh pro děti – Vlastimil Kubový 
 Modlitba za Ukrajinu 

 

 Sborová píseň – „Bůh rozumí“ - Smíchovský pěvecký sbor 
 Čtení textu Bible – Iz. 2,2-5 a Mt. 5, 12-16 – Natalija Balcarová 
 Tichá modlitba   
 Kázání – Robert Řehák 

Téma: „Světlo národům“ 
 

 Chvíle ke ztišení – hudební přednes "Svatý, svatý, svatý"   
Dana Nowaková, Pavel Bláha 

 Společná píseň č. 335 „Sejme záhy símě“ 
 Modlitba – Robert Řehák 
 Společná píseň č. 280 „Králi věčný, žehnej nám“ 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

     14. květen 2022 



Oznámení 
 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

-Dnes, 14. 5., bude slovem sloužit bratr Robert Řehák. 
 

-Příští sobotu, 21. 5., kázáním z Písma bude sloužit bratr Mikuláš Pavlík.  
Součástí bohoslužby bude Modlitba za Adru spojená se sbírkou.  

  

-O tomto víkendu, 13. – 15. 5., probíhá akce Klubu Pathfinder 
„Robinzonáda 2022 – Projekt Amos“  

 

-Tuto sobotu, 14. 5., se uskuteční od 1400 hod již třetí setkání  
vedoucích oddělení sboru a nejen vedoucích.  

 

-V neděli, 15. 5., jste zváni na výlet T.O.M. „Ze Všenor k Cukráku“ 
 

-V úterý, 17. 5., od 1830 hod jste zváni na setkání „Vaříme zdravě 3“. 
 

-V sobotu, 21. 5., jste zváni na setkání Klubu zdraví od 1400 hod 
na téma „Pokrmy čisté a nečisté“ se Soňou Sílovou 

 

-V sobotu odpoledne, 25. 6., od 1400 hod jste zváni na „Dětské odpoledne“ 
(Více informací dále ve Zpravodaji) 

 

-Sborový výlet: Místo: ATI Sázava, Termín: 30. 9. - 2. 10. 2022.  
Potřebovali bychom vyjádřit váš zájem o účasti. (Více dále ve Zpravodaji) 

 

-Páteční Smíchovské foyer, s ohledem na aktivity sboru, v pátek od 2000 hod  
na linku https://meet.google.com/pmm-urpx-wnw 

 

-V měsíci květnu začala 1. etapa rekonstrukce pánského WC, výstavba 
bezbariérového WC a úložného místa pro úklid. Děkujeme za pochopení. 

 

-Prosíme, mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry, 
kteří jsou nemocní nebo prožívají různé nemilé životní situace. 

 

-Připojte se k nám také v měsíci květnu a mysleme na svých 
modlitbách na: za klid a mír na světě. 

 

-Bankovní účet sboru: 5053339/0800, do textu jméno a účel. 
 

 

 
 

 
  

 
Pravidelné sborové sbírky 

Účel: sbírka misie 
Bankovní účet: 5053339/0800 

Variabilní symbol: 11106 
Částka: dle vašeho uvážení 

------------------------------------------ 
 

Účel: sbírka pro sbor 
Bankovní účet: 5053339/0800 

Variabilní symbol: 777 
Částka: dle vašeho uvážení 

V období 15.- 21.5.2022 oslaví narozeniny: 
 

Hušková Kamila (15.5.); Špinar Jan (15.5.); Čamborová Kristýna (16.5.)  
 

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

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

QR Platba - Misie QR Platba - Sbor 

https://meet.google.com/pmm-urpx-wnw


VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 
 

Milá smíchovská rodino! 
 

S potěšením oznamujeme, že do naší rodiny v 
Kalifornii dne 9.5.2022 přibyl syn (a bráška) 
Mojmír Amos. Měřil 55 cm a vážil 4,1 kg. 
Maminka i syn jsou zdraví a v pohodlí domova. 
Spolu s námi se z jeho narození těší prarodiče 
Zorka a Julo Kohútovi. Všichni děkujeme Bohu 
za Jeho požehnání a ochranu a prosíme, mějte 
nás ve svých modlitbách. 
S přáním stálé Boží přítomnosti,  
 

Lenka, Michal a Libuška Lukáčovi 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 96. kapitola 
 

Zázraky se dějí 
 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 
kdy se vám naposledy stal nějaký zázrak? Také si při četbě Bible někdy říkáte, že 
by bylo hezké, kdyby se i dnes děly nějaké zázraky? No ano, už jsme slyšeli, že 
bychom si měli všímat i maličkostí a všedního života a hledat, vidět v tom zázraky 
kolem sebe. No ale nějaký pořádný zázrak, to by bylo přece něco! 
 

Dostala jsem za úkol vyprávět tento příběh, který se stal předminulou sobotu. 
Jedna naše nejmenovaná (chce zůstat v utajení) starší sestra je už řadu týdnů 
odkázaná vzhledem ke zlomenině kotníku na pomoc při jakékoli cestě z domova. V 
domě, kde bydlí, není výtah a na nohu nesměla stoupnout, aby se zranění 
neobnovilo a aby nezůstala pak už napořád na vozíku. Jedinou možností jsou silné 
ruce dvou lidí, kteří ji snesou ze schodů. Jednoho pátku se k tomu všemu přidala 
úporná bolest zubu, kterou vydržela do druhého dne, ale pak nezbylo, než zavolat 
sanitku. Potíže se snášením sestry na vozíku byly jen drobností v porovnání s 
problémy, které měly nastat. Na žádné z pohotovostí ji nechtěli přijmout, tedy leda 
že by si počkala až na ni přijde řada s tím, že před ní je více než stovka čekajících. 
Zub bolel, tvář oteklá, zánět se rychle zhoršoval a posádka sanitky nevěděla, co 
dělat, naprosto patová situace. Když toto martýrium trvalo už druhou hodinu, 
zdravotníci volají na centrálu, že už nevědí, co dělat a že stav pacientky je vážný. Po 
chvíli čekání dostali zprávu, že se mají vydat zpět na zubní pohotovost, že vše je 
domluvené. A tam, kde by se muselo celé hodiny čekat, najednou otevřené dveře 
přímo do ordinace a tam ošetření, které zabránilo hrozící infekci a úleva od úporné 
bolesti. Co způsobilo tuhle změnu o sto osmdesát stupňů? Majitel dopravní 
zdravotnické služby, který se dozvěděl o neřešitelné situaci posádky, vyjednal a 
zaplatil přednostní ošetření naší sestry a dokonce se přijel podívat, jestli je 
všechno tak, jak mu bylo vylíčeno a jestli všechno proběhlo v pořádku. V luxusním 
autě mladý člověk a ptá se naší staré sestry, jestli je vše v pořádku a že mu bylo ctí 
jí pomoci. Zázrak v podobě člověka, který zcela nepravděpodobně a nezištně 



pomohl cizí staré ženě… Bůh má ve světě ovečky, které nejsou z ovčince, jejž 
bychom očekávali, ale jsou Boží. „Tak přece na mě Bůh nezapomněl a má mě rád,” 
uzavřela naše sestra své vyprávění.  
 

„Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost 
jeho skutky, zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech, honoste se 
jeho svatým jménem, ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina! Dotazujte 
se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně. Připomínejte divy, 
jež vykonal, jeho zázraky a rozsudky jeho úst, potomkové Abrahama, jeho 
služebníka, Jákobovi synové, jeho vyvolení!” Ž 105,1-5 
 

Zázraky „velké” i „malé”, v pravý čas a k radosti z Boží péče a požehnanou sobotu i 
celý týden přeje a srdečně zdraví. 

Soňa Sílová, vaše kazatelka 
 

SOBOTNÍ ŠKOLA – příští týden 
 

Lekce 7: Zaslíbení 
Texty: Genesis 22 - 25 
Téma 2. čtvrtletí 2022: Genesis  
 

Tato lekce je již třetí v pořadí, ve které sledujeme životní osudy 
Abrahama. Tentokrát se zaměříme na události od narození jeho 
vytouženého syna Izáka až do závěru jeho života. 
 

• Gn 22:1–8 - Hora Mórija (neděle) 
• Gn 22:7–18 - Hospodin si opatří (pondělí) 
• Gn 23:1–6 - Smrt Sáry (úterý) 
• Gn 24:1–9 - Manželka pro Izáka (středa) 
• Gn 24:67–25:8 - Manželka pro Abrahama (čtvrtek) 
 

PDF lekce: https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/08.pdf 
Audio lekce:  
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured 
Bible pro dnešek s kazatelem Pavlem Moudrým - pořad HopeTV inspirován 
tématem lekcí sobotní školy 
 https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek     
Mobilní aplikace Sobotní škola v češtině. 
 
 
 

V App Store vyhledat Sabbath School, v Google Play vyhledat Sobotní škola nebo 
Sabbath School. 

Daniel Kubečka 

Milí příznivci Adry 
dovoluji si Vám poslat bližší informace k nadcházející Modlitbě pro Adru 14.5. 2022. 

Modlitba pro Adru je pravidelnou událostí, ke které se sbory na celém světě připojují s 
cílem podpořit tuto mezinárodní církevní organizaci, a to jak modlitebně, tak i finanční 
sbírkou.  

https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/08.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured
https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek


Letos bude pro nás v České republice Modlitba pro Adru výjimečná – bude spojena 
s vděčností za 30 let od založení humanitární organizace ADRA v České republice. 

Ve sboru Bethany v Praze bude probíhat v sobotu 14.5. od 10-13 hod. SLAVNOSTNÍ 
BOHOSLUŽBA s přímým přenosem, který zajišťuje Mediální centrum HopeTV. Na YT 
kanále HopeTV bude možno zhlédnout přenos i záznam. V první části bohoslužby 
přivítáme všechny ředitele ADRA od roku 1992-2022, hlavním hostem druhé části 
bohoslužby bude Michael Kruger, President ADRA International. 

V našem sboru proběhne modlitba a sbírka pro Adru příští sobotu 21.5.2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Sbírka ČS - č. účtu: 2124349/0800 v.s. 22 nebo QR Platba (viz pozvánka) 



Oběžník z Adventistického teologického institutu 
 

„Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou 
uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu 
nikdo, kdo by ho zvěstoval?“  

Řím 10,14 

Milé sestry a bratři v Pánu Ježíši, 

žijeme v dynamické době, která nám otevírá nové příležitosti. Lidé kolem nás 
hledají jistotu v nejisté době a pokoj v době strachu, ale často není ten či ta, kdo by 
zvěstoval. Otevřete své srdce a ptejte se, jestli i vás Pán Bůh nevolá do služby. Jako 
kazatele, kazatelky, kaplany, evangelisty nebo aktivní členy církve, kteří budou 
jiným sloužit kázáním či vyučováním. Pokud jste zaslechli takové povolání, chceme 
vám nabídnout přípravu pro takovou službu. Instituce, která tuto přípravu 
zprostředkovává, se jmenuje Adventistický teologický institut a v letošním 
roce otevírá další běh čtyřletého studia adventistické teologie. Studium je 
zaměřeno na hlubší porozumění biblickému textu, adventistickou teologii a 
praktické využití takto získaných znalostí. V současné době je možné se ke studiu 
přihlašovat. 
 

Všechny podstatné informace o studiu, přijímacích zkouškách a další informace 
najdete na internetových stránkách ati.casd.cz nebo na níže uvedených telefonních 
číslech. 
 

Přihlášky je možné podávat do 12. 6. 2022.  

Na odkazu http://www.hopetv.cz/atipromo2022 můžete také stáhnout video, 
které je možné pustit ve sboru v rámci oznámení.  

Přejeme Vám Boží požehnání a prosíme o vaše modlitby 
 

Marek Harastej, ředitel ATI 
Mikuláš Pavlík, předseda ČS unie 
Daniel Dobeš, předseda MSS 
Vít Vurst, předseda ČS 

Internetové stránky Adventistického teologického institutu: ati.casd.cz 
Informace a formulář k přihlášení ke studiu: https://ati.casd.cz/prihlaska2022/ 
 

Telefonický kontakt pro bližší informace:  
 

Marek Harastej, ředitel ATI +420 775 789 009  
Lenka Michálková, studijní oddělení ATI +420 737 200 022 

Video je rovněž k dispozici na  
https://www.hopetv.cz/videa/3086-ati-otevirame-novy-rocnik-a-zveme-te-
ke-studiu 
 
 
 
 

https://ati.casd.cz/prihlaska2022/
https://www.hopetv.cz/videa/3086-ati-otevirame-novy-rocnik-a-zveme-te-ke-studiu
https://www.hopetv.cz/videa/3086-ati-otevirame-novy-rocnik-a-zveme-te-ke-studiu


K A Z A T E L N A 
 

BOHOSLUŽBA A JEJÍ ŘÁD  
Sk 2,41-47 

kázání z bohoslužby z 27. 4. 2013 – br. Jonczy Radomír 

Bohoslužby. V životě nás věřících sehrávají významnou roli. Bez nich by náš 
duchovní život určitě pokulhával. Proto autor epištoly Židům radí: 
„Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku…“ (Žid 10,25) 
Jako kazateli mi však už léta vrtá hlavou, jak by taková shromáždění vlastně měla 
vypadat? Měla by být neformální a spontánní, nebo připravená s pevně 
stanoveným řádem? Měla by poskytovat více prostoru pro kázání, nebo by v nich 
měl být položen větší důraz na četbu biblických textů a uctívání Boha v písních a 
modlitbách? Jaká hudba během nich měla zaznívat? Nejsou písně, které při 
bohoslužbách zpíváme, moc zastaralé? Nejsou naše kázání příliš dlouhá a studijní? 
Mají být do bohoslužby více vtahovány děti? Nemělo by zde být více prostoru pro 
vzájemnému sdílení?...  

I. Epocha liturgické improvizace (1. – 4. století)  
a) Chrámové bohoslužby a domácí skupinky  
Podle svědectví Nového zákona se první křesťané k bohoslužbám scházeli často a 
pravidelně. Bližší informace o tom, jak bohoslužby probíhaly, zde však uvedeny 
nejsou. Z textu, který před chvílí zazněl, vyplývá, že se jako židé i po Ježíšově 
zmrtvýchvstání nadále zúčastňovali chrámových bohoslužeb. Jako znovuzrození 
věřící však pociťovali intenzivní potřebu sdílení víry v malých skupinkách. Proto se 
začali scházet ještě i po rodinách. Chrámové bohoslužby svým pevným řádem 
nabízely příležitost k důstojnému a povznášejícímu uctívání Boha, rodinná 
setkávání neformální atmosféru k radostnému sdílení křesťanské víry. Účast na 
bohoslužbách v chrámu začaly z pochopitelných důvodů odmítat teprve 
křesťanské sbory vznikající v pohanském prostředí daleko od Jeruzaléma. 
Oddělení křesťanské církve od instituce chrámu se stalo podnětem k přemýšlení o 
tom, jak by vlastně taková křesťanská bohoslužba měla vypadat.  
b) Lámání chleba  
První čtyři století existence křesťanské církve bývají právem nazývány epochou 
liturgické improvizace. Křesťané té doby si z liturgie zas až tak velkou hlavu 
nedělali. Byli přesvědčeni o tom, že se Ježíš už brzy vrátí, a tak se přidrželi modelu, 
k němuž je inspiroval sám Ježíš. Při poslední (pravděpodobně velikonoční) večeři, 
totiž on sám zdůraznil: „To čiňte na mou památku.“ Schéma křesťanských 
bohoslužeb se proto zpočátku nápadně podobalo schématu židovských 
liturgických hostin zvaných „chaburot“. V podstatě šlo o společné stolování 
proložené citacemi biblických textů, zpěvem a modlitbami. Vrcholem těchto 
liturgických hostin bylo tzv. „lámání chleba“, dnes bychom řekli „Večeře Páně“.  
c) Stolování Agapé  

Model spontánních domácích bohoslužeb však už v prvním století začal 
„komplikovat“ početní růst církve. Apoštol Pavel si jako první uvědomil, že se 
bohoslužby velkých církevních společenství mohou jen stěží obejít bez pevně 



stanoveného řádu. Proto si stolování dovolil oddělit od „lámání chleba“. Vznikl tak 
obřad Večeře Páně.  
d) Apoštolské učení  
V textu dnešního kázání jsme četli, že součástí bohoslužeb bylo také „učení 
apoštolů“. Ježíšovi žáci prostě předávali prvním křesťanům to, co je jejich učitel 
naučil. Ze synagogy, kam s Ježíšem sobotu co sobotu jako pravověrní židé docházeli 
k pravidelným bohoslužbám, přejali systém čtení perikop Starého zákona a jejich 
výkladu. Výkladem starozákonních knih apoštolé účastníkům bohoslužeb 
vysvětlovali, že Ježíš je Mesiášem, na kterém se naplnila všechna starozákonní 
proroctví.  

II. Epocha liturgické stabilizace (4. – 10. století)  
Potřeba pevnějšího bohoslužebného řádu doporučovaná apoštolem Pavlem se s 
léty stávala stále naléhavější. Do křesťanské církve rozpínající se po celém 
římském impériu totiž začaly pronikat pohanské vlivy a bludná učení. 
Bohoslužebný řád měl toto pronikání eliminovat. A tak se stalo, že periodu 
liturgické improvizace po čtyřech stoletích vystřídala epocha liturgické stabilizace. 
Ta trvala až do konce prvního tisíciletí. Niceský koncil už roku 325 doporučil, aby 
byl jednotný bohoslužebný řád vytvořen alespoň na regionální úrovni. V Římě tak 
vzniknul ritus římský, v Alexandrii ritus egyptský, v Antiochii ritus syrský… Ony 
rity se od sebe příliš nelišily, měly však své specifické rysy, ovlivněné místními 
zvyklostmi a mentalitou.  

III. Epocha liturgického úpadku  
Navzdory všem těmto snahám začíná roku 1054, po rozchodu východní a západní 
církve, období bohoslužebného úpadku. Mezi lokálními bohoslužebnými řády 
začíná dominovat řád římskokatolický. Dochází ke klerikalizaci křesťanských 
bohoslužeb. Aktivní role lidu při bohoslužbách je stále více potlačována. Mizí 
společný zpěv, kněží přestávají kázat a stále méně jim záleží na tom, aby lid blíže 
rozuměl tomu, co se při bohoslužbách děje. Účast na bohoslužbách se stává jen 
jakýmsi bezobsažným „záslužným skutkem“. Krize bohoslužby nakonec vrcholí 
tím, že věřícím začíná být upírána možnost aktivního zapojení při obřadu Večeře 
Páně.  

IV. Epocha liturgických reforem  
V návaznosti na to začínají reformátoři církve Hus, Luter, Calvín, Zwingli a další 
prosazovat akutní potřebu liturgických reforem. Na reformační půdě tak v první 
polovině 16. století vzniká sto třicet bohoslužebných řádů. Jejich velký počet je dán 
tím, že reformátoři v rámci důrazu na srozumitelnost bohoslužeb akceptují rodný 
jazyk a lokální mentalitu křesťanských sborů.  
Nutnost bohoslužebných reforem při svých jednáních na tridentském sněmu 
nakonec v letech 1545 – 1563 potvrzuje i římskokatolická církev. K důsledné 
reformě bohoslužebného řádu však velká církev dozrává až na druhém 
vatikánském koncilu roku 1963. Někteří z konzervativních teologů a 
administrátorů však vůči závěrům této reformy mají své výhrady dodnes.  

V. Bohoslužby v období pietismu a osvícenství  
Zájem o reformu bohoslužebného řádu začínají v 17. století oslabovat pietisté. 
Kladou totiž důraz na osobní zbožnost, a tak je společné duchovní prožitky příliš 



nezajímají. Navzdory tomu se v řadách české pietistické Jednoty bratrské rodí 
skvělý bohoslužebný řád, který má blízko k řádu synagogálnímu a tím i k řádu rané 
křesťanské církve. Klade důraz na četbu biblických textů a jejich výklad. Do 
bohoslužeb staré Jednoty se vrací i společný zpěv. V sobotu večer se členové 
Jednoty dokonce scházejí ke zpívaným bohoslužbám.  
Kritika bohoslužebné praxe se v době osvícenství začíná ozývat i v luterských 
církvích. Luteráni se začínají vymezovat vůči dlouhým a únavným bohoslužbám. S 
dvoláním na Luterův požadavek srozumitelnosti bohoslužeb sílí volání po 
„zesoučasnění“ a zestručnění bohoslužeb. Kazatel se pod vlivem této reformy stává 
primárně učitelem a církevní obec žactvem. Kázání se tak postupně mění v 
přednášky a bohoslužebné prostory v přednáškové sály.  

VI. Bohoslužby v adventismu  
Možná jste už stačili zaregistrovat, že zmíněné procesy ovlivnily ráz bohoslužeb 
CASD. Naše pietistické kořeny a důraz na brzký návrat Ježíše Krista značně 
poznamenaly reformační zápas o bohoslužebné reformy. Liturgický chaos a rádoby 
studijní atmosféra připravily naše bohoslužby o jejich spirituální rozměr. Umělá 
snaha o odlišení se od ostatních církví způsobila, že z našich sborů postupně zmizel 
důraz na biblické čtení. Syntetická kázání, bezmyšlenkovitě omílající stará 
dogmata, CASD připravila o radost z objevování starých pravd a nových 
teologických obzorů, kterou v hojné míře prožívali její průkopníci.  
Pokusy o zesoučasnění bohoslužeb otevřely brány církve lacinému vlivu 
amerických evangelizátorů a jejich senzačním ilustracím, nahrazujícím biblická 
kázání. Čajové dýchánky, zkušenosti postavené na chatrném základě lidských 
emocí, zdlouhavé modlitební chvíle unavující (řečeno slovy EGW) lidi i anděly… To 
vše dává zelenou extrémním proudů, které mohou velice brzy církev proměnit v 
nemyslící dav ovládaný novodobými totalitními papeži nápadně podobnými těm ze 
středověku. Potřeba reformy bohoslužeb nastartovaná velkými reformátory proto 
nabývá na aktuálnosti i v našich řadách.  

VII. Bohoslužby na Vinohradech  
Martin Luther kdysi ve svém kázání při otevření kostela v Torgau prohlásil: „Tento 
dům nebyl postaven pro nic jiného, než pro to, aby náš milý Pán sám s námi 
promluvil svým svatým Slovem – a my pak mluvili s ním svou modlitbou a 
chvalozpěvem.“ Děkuji Bohu za to, že mne před lety přivedl sem na Vinohrady. Těší 
mne, že jsme zde pod jeho vedením mohli vytvořit bohoslužebný řád, který svou 
koncepcí přispívá k naplňování tohoto Luterova odkazu. Při sestavování tohoto 
konceptu jsme se z velké části nechali inspirovat již zmíněným bohoslužebným 
řádem Jednoty bratrské.9  

a) Četba biblických textů  
Základem naší bohoslužby je proto čtení biblických textů. Ty nejsou voleny 
náhodně. Tématicky souvisejí s ústředním motivem kázání. Každou sobotu nás 
starší sboru pozdraví slovy z knihy Žalmů. „Introit“ avizuje téma bohoslužby. První 
čtení prozradí, jak se s danou tématikou vyrovnává Starý zákon, druhé čtení nás 
informuje o tom, jak k dané tématice přistupuje zákon Nový. To také bývá 
základem pro následující kázání. Pokud se kazatel rozhodne pro výklad textu 
starozákonního, bývá pořadí obrácené.  



Dovolte, abych v té souvislosti podtrhnul, že biblické kázání je výkladem biblického 
textu. Pokud se posluchač nad tímto textem nezamyslí, nemůže vědět, o čem kázání 
bylo. Tragédií je, že v naší tradici zbystříme teprve ve chvíli, když něco začne říkat 
kazatel. Biblické čtení často žel vnímáme jen jako méně podstatnou vatu. Proto 
svým posluchačům s oblibou připomínám: „Poslouchejte především biblický text. 
Když vás kazatel nezaujme, máte do konce bohoslužby o čem přemýšlet :-).“ 

Poslední biblické čtení zaznívá z úst staršího sboru v závěru bohoslužby. V 
programech bývá označeno termínem „Poslání“. Zpravidla jde o jednu z četných 
výzev novozákonních epištol, které nás vybízejí k praktické aplikaci hlavního 
tématu bohoslužby v praxi všedních dnů.  

b) Společné zpěvy, hudební přednesy a sbírka  
S tématem bohoslužby souvisí i tématicky volené společné písně. Společný zpěv je 
modlitbou, která účastníkům bohoslužeb umožňuje bezprostřední reakci na 
zvěstované Boží slovo. Také hudební přednes po kázání vytváří prostor k osobní 
reflexi předneseného Slova. Ani sbírka by neměla být jen bezduchým vybíráním 
peněz, ale šancí k vyjádření vděčnosti za právě přijatá požehnání. Svůj smysl má i 
vstávání a sedání. Nejde o spartakiádu, přátelé :-). Povstání je výrazem úcty vůči 
Bohu, s nímž při zpívané i verbální modlitbě právě komunikujeme. Před kázáním 
kazatel na podiu pokleká, aby tímto gestem vyjádřil, že o slovo, které bude 
zvěstovat, Boha prosil na svých kolenou. Pokleknutí účastníků bohoslužby je 
výrazem ponížené prosby o to, aby ústy kazatele promlouval sám Bůh.  

Sestry a bratři, bohoslužby s vámi byly pro mne dlouhá léta velkým požehnáním. 
Od samého začátku jsem zde, ke své radosti, cítil velikou touhu po biblických 
kázáních. Při společném zpěvu doprovázeném tóny kostelních varhan mi často 
naskakovala husí kůže. Byl jsem pyšný na pěvecký sbor, který svou písní před 
kázáním signalizoval, že mezi nás svým Duchem přichází sám Bůh. Hudební 
přednesy v podání skvělých muzikantů po kázání umocňovaly mé dojmy z právě 
slyšeného Slova.  
Přípravě bohoslužeb jsem vždy věnoval řadu hodin a nelituji toho. Vaše vděčné 
reakce při východu z foyeru mne ujišťovaly v tom, že vynaložená námaha nebyla 
daremná v Pánu :-). Narůstající počet mladých lidí na galerii naší modlitebny i lidé 
stále častěji přicházející z vnějšku církve byli pro mne ujištěním o tom, že staré 
bohoslužebné řády mohou mít svůj půvab i pro člověka 21. století. Modlím se, aby 
Bůh tuto bohoslužebnou tradici ve vinohradském sboru zachoval a ve spolupráci s 
vámi nadále rozvíjel.  

Amen 
 

CO JE TI PO TVÝCH SPOLUVĚŘÍCÍCH…? 
GS – převzato z webu CASD Brno střední 

 

Při čtení Janova evangelia mě zarazilo kontroverzní vyjádření Ježíše, kdy Petrovi v 
podstatě říká: „Co je ti po tvých spoluvěřících?“ 

Jak to celé bylo: Odehrálo se to poté, co Ježíš vstal z mrtvých. Jednoho rána si 
vyhledal svoje učedníky, jak se právě vraceli z nočního rybolovu. Společně pak při 
východu slunce na břehu jezera posnídali pečenou rybu, kterou jim mimochodem 
připravil sám Mistr a když po snídani odcházeli, Ježíš si povídal s Petrem. Z toho 



rozhovoru vyplyne, že Ježíš naznačil Petrovi něco z jeho budoucnosti. Petr z toho 
možná měl smíšené pocity. Určitě musel přemýšlet nad tím, co ta slova o jeho 
vlastní budoucnosti asi znamenají. A v tom se Petr ohlédne a vidí jak za nimi jde 
jeho kamarád a tak ho přemůže zvědavost a ptá se Ježíše: „A co on? Co bude s 
ním?“ Ježíš Petrovi možná trochu tvrdě odpoví: „Co je ti potom? Co je ti potom, co 
bude s tvým spoluvěřícím?“ Jen pár okamžiků před tímto Ježíšovým kontroverzním 
výrokem sám Petrovi přikázal, aby se staral o Jeho stádo. Tedy aby se zajímal o ty, 
kteří následují Ježíše, a aby se postaral, aby nebyli ztraceni a měli všechno co 
potřebují k následování Krista. 

A když to vypadá, že to Petr dělá, Ježíš reaguje tak tvrdě – „Co je ti potom?“ 

Myslím si totiž, že Petrova otázka nevycházela ze zájmu o Jana (tak se jmenoval 
ten, na jehož osud se Petr ptal), ale ze zvědavosti dozvědět se co nejvíce senzace, 
když už se Mistr rozpovídal o budoucnosti. Ježíš to poznal a tak Petra zastavil a 
moc se mi líbí, jak v ekumenickem překladu k tomu ještě dodává – „…ty mě 
následuj“ (Jan 21,22). 

Ježíš Petrovi říká, aby se nestaral o to, jak kdo skončí. Říká mu pouze: 

„Ty mě následuj. Já tě dovedu k cíli. A ty se po cestě starej o ty, kteří k tomu 
cíli jdou spolu s tebou. Pro tebe, Petře, je nejdůležitěší, abys mě následoval.“ 

Uvažoval jsem nad tím, jak to asi mohl Ježíš myslet a co bych si z toho mohl vzít pro 
sebe. 

Přemýšlel jsem, co znamená „následovat“ a jestli v dnešní době najdeme příklad 
následování. Připomnělo mi to fanoušky, kteří následují svůj vzor, svého idola, 
kamkoliv se hne. Chtějí být jako on, chtějí stejně vypadat, stejně se chovat, chtějí 
aby lidé poznali, že jsou jeho fandové. 

Následovat Ježíše, znamená být jeho fandou, chtít se chovat jako On, žít tak, aby 
lidé poznali, že jsme Jeho fandové. To podle mě znamená následovat Ho. A právě k 
tomu Ježíš Petra vyzýval – aby ho následoval, aby se stal Jeho fanouškem. 

Tato výzva je v Bibli adresována všem lidem – tedy i mně. Ježíš mě pozývá, abych 
se stal fanouškem jeho služby, abych se choval jako On, abych jako Jeho 
fanoušek byl zřetelně rozeznatelný. Následovat Ježíše znamená mít rád lidi, 
starat se o ty, kteří jsou rovněž Jeho fanoušky a také o ty, kdo by se mohli 
Jeho fanoušky v budoucnu stát. 

 

JEHO ODHODLÁNÍ 
Elizabeth Viera Talbot, 08. 05. 2022 

 

Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude synem. 
Zjevení 21‚7 

 

Byla jsem ještě malá holčička. Můj táta zrovna kázal a já jsem s maminkou seděla 
v zadní části modlitebny. Znenadání přiběhl cizí muž, chňapl mne a odnášel spěšně 
pryč. Doběhl se mnou ke svému vozu a sedl si za volant. Moje maminka mezitím 
rychle skočila na místo spolujezdce. Neznámý muž přijel k budově, kterou jsem 



neznala. V ní nás vítal moderátor rádia a gratuloval muži, který mě právě držel 
v náručí. Zanedlouho vyšel najevo důvod mého „únosu“. Rádiová stanice vyhlásila 
soutěž, ve které první člověk s malým dítětem, který se u nich objeví, vyhraje 
slušně velkou částku peněz. Maminka nevěděla, co se děje. Byla ale rozhodnutá 
zůstat se mnou za všech okolností a získat mne zpět za jakoukoli cenu. Jsem 
přece její dcera. 

 

Bůh také neopustil své unesené děti. Byl ochoten udělat cokoliv, aby je dostal 
zpátky. Když se Adam a Eva, Boží děti, rozhodli opustit ochrannou ruku nebeského 
Otce a následovat svůdce (Gn 3‚1–8), Bůh okamžitě vyjádřil své rozhodnutí získat 
je zpět bez ohledu na to, co bude nutné obětovat (Gn 3‚15). Byla uzavřena smlouva. 
Celá Bible vypráví příběh o Bohu, který za své unesené děti zaplatil výkupné. Na 
nové zemi bude smlouva naplněna a nebude ani stopy po důsledcích hříchu – 
žádná smrt, pláč ani bolest (Zj 21‚4). Dokážete si to představit? Bůh zvítězil v bitvě 
vesmírných rozměrů mezi dobrem a zlem. Získal své děti zpět. Těm, kdo vytrvají, 
Bůh nabízí vztah otce se synem: „já mu budu Bo[1]hem a on mi bude synem“ (v. 7). 
Jsme Božími dětmi a jednou budeme s Bohem konečně spolu a navždy. Až ten den 
nastane, bude to naprosto úžasné. Bůh sám oznámí konečnou realitu (v. 7). Jsme 
dětmi Krále. Jeho vítězství je i naše, protože jsme dědici Kristova 
království. „Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi 
Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha“ (1J 3‚1). Nikým se 
nenechte přesvědčit o opaku. 
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   VAŘÍME 

              

 

KOŘENOVÁ ZELENINA 
 
 
 
 

úterý 17. 5. 2022 od 18.30-19.30 hod. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Těšíme se na vás 

Iva Poldaufová tel.: 606 226 443  
RNDr. Luděk Bouška tel.: 777 243 007 

(tentokrát v roli kuchaře)  
 

Peroutkova 57, sbor CASD Smíchov 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

     ZDRAVĚ 
Medicína životního stylu v praxi! 

Spojení: bus č. 137, zastávka Urbanova, 

vstup bočním vchodem 

 

aneb hranolkové párty  
 



 

 

 

  POKRMY 

              

 

POKRMY  
ČISTÉ A NEČISTÉ  

 K čemu je to dobré?
 

sobota 21. 5. 2022 od 14:00 hod.  
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Těším se na vás 
Iva Poldaufová tel.: 606 226 443 

Přednášející: Mgr. Soňa Sílová 
 

Peroutkova 57, sbor CASD Smíchov 
 
 

 
 

        Klub zdraví CASD Smíchov 

Spojení: bus č. 137, zastávka Urbanova, 

vstup bočním vchodem 

 

A ZDRAVÍ 
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“ ” ZE VŠENOR K CUKRÁKU
15. KVETen 2022 

 

Sraz: Praha hl. nádraží v 9:00 hod. 
vlak směr Beroun - Praha hl.n. 9.19hod nebo Praha Smíchov 9.28hod. 

Příjezd: Všenory 9.51hod. 
 

Trasa: Od nádraží
start Všenory ulicí K Dubu

2
 dále Karla Majera v pravo Nad Truhlárnou  

a opět vpravo V Americe k Arboretum Všenory
3
 (Na Kobylce 570). Po návštěvě 

arboreta směrem hřbitov Všenory na modrou TZ kolem sochy Artemis
4
 (možnost 

posezení) k rozcestí Pod Kamencem
5
 pokračovat po červené TZ  pod dálnicí do Jíloviště  

zastávka autobusu Jíloviště hlavní silnice
6
 (možnost alternativního cíle).  

Dále lesem do zastávka autobusu Jíloviště, Cukrák
cíl

.  

 

Odjezd: Jíloviště, hlavní silnice autobus MHD 317 
vždy v  x15hod + x45hod. 
 

Arboretum Všenory je letos prvně otevřeno pro 
veřejnost. Je zde velmi bohatá sbírka dřevin, krásný 
výhled s možností posezení v altánu. Vstupné pro 
důchodce je 50Kč.  
 
 

Délka trasy cca 5,6 km 
 
 

 

Na výlet s vámi se těší František Kafka 

Design ® Jaroslav Bartoš   

Turistický Oddíl Malvazinky 



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 infrmace naleznete na internetových stránkách sboru – www.casdsmichov.cz  
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