
J
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ročník 22/číslo 1113 
 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Josef Havlíček 
Téma úkolu: „Uchvatitel Jákob“ 

 Společná píseň č. 275 „Naše srdce radost naplňuje dnes“ 
 Modlitba 
 Studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
 Sbírka pro potřeby misie 
 Společná píseň č. 178 „Ten kdo přijal milost Boží " 
 Modlitba 

 

10,3o – 10,45 hodin  

Přestávka 

10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Petr Bezděkovský 
 Přivítání, sborová oznámení  

 Společné chvály  
„Otče náš nebeský“, „Stačí se nadechnout“ 

 Modlitba 
 Sbírka pro potřeby sboru 
 Příběh pro děti – Jaroslav Bartoš 
 Modlitba za Ukrajinu 

 

 Sborová píseň – „Milost Pána…“ - Smíchovský pěvecký sbor 
 Čtení textu Bible – Izajáš 5,1-4 – Jana Bezděkovská 
 Tichá modlitba   
 Kázání – Václav Vondrášek 

Téma: „O misii beze slov …“ 
 

 Chvíle ke ztišení – „Modlitba“ – Vítězslava Pajerová 
 Společná píseň č. 328 „Ó pojďte chci vám říci“ 
 Modlitba – Václav Vondrášek  
 Společná píseň č. 281 „Buď, mocný Bože, s námi“ 

 
 

 

 
 

 
  
 

 
 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

     28. květen 2022 



Oznámení 
 

 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

-Dnes, 28. 5., bude slovem sloužit bratr Václav Vondrášek. 
 

-Příští sobotu, 4. 6., kázáním z Písma bude sloužit sestra Soňa Sílová.  
 

-V pátek, 10. 6., se náš sbor zúčastní akce „Noc kostelů 2022“ 
  

-V sobotu, 11. 6., od 1400 hod jste zváni na setkání oddělení Služby žen  
„Čaj o třetí odpoledne“ (Více informací dále ve Zpravodaji) 

 

-V sobotu, 18. 6., jste zváni na setkání Klubu zdraví od 1400 hod 
na téma „Pod pokličkou – Libanonská kuchyně“ 

 

-V neděli 19. 6., se uskuteční další výlet T. O. M. Více informací  
v příštím Zpravodaji 

 

-V sobotu odpoledne, 25. 6., od 1400 hod jste zváni na „Dětské odpoledne“ 
 

-Pozvánka -  bonusový díl diskusního pořadu Achillovy paty evoluce s názvem 
„Evoluce a okultismus“ z technických důvodů neproběhne. 

 

-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 29.5.- 4.6.2022 oslaví narozeniny: 
 

Havlová Alena (29.5.); Voleský Martin (29.5.); Škrlová Eva (30.5.); 
Slavíček Jaroslav (1.6.); Kostan Maryana (2.6.);  
Bartošová Zuzana (3.6.); Poldaufová Iva (4.6.) 

 

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… 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 98. kapitola 
 

DĚJE SE TOHO TOLIK, AŽ Z TOHO JDE HLAVA KOLEM 
 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 
 

uplynulé dva týdny byly u mě velmi bohaté na cestování, různorodé povinnosti a 
zodpovědnosti, setkání a rozhovory. Odjela jsem na několikrát odkládané 
mládežnické setkání na Slovensku, kde jsme s mladými otevřeli téma čistého a 
nečistého, jak nám jej předkládá Lv 11 a Dt 14 a pokoušeli se o aktuální 
interpretaci tohoto pro mnohé podivného konceptu. A totéž jsme si zkusili i 
minulou sobotu na smíchovském Klubu zdraví. Z obou setkání jsem načerpala 
zajímavé pohledy, byť otázek spíše přibylo, než ubylo. Po dlouhých čtyřech letech 
jsme se také sešli na unijním kazatelském setkání ve Strážovicích u Kyjova a tam 
jsem s překvapením sledovala, kolik toho různí kolegové a členové sborů dělají v 
online prostoru, aby přiblížili dobrou zprávu o Kristu dnešnímu člověku. S bratrem 
Václavem bychom vám o tom rádi řekli více, snad se to brzy povede. Také jedno 
svatební kázání jsem chystala a byla vděčná za setkání s dávnými známými i těmi 
novými. Dnes, ve čtvrtek, jsem byla v našem smíchovském sboru na Akademii 
školy Elijáš, kde žáci spolu se svými učiteli a zaměstnanci školy připravili úžasné 
představení s názvem „Ve jménu krále”, které bylo krásným podobenstvím na 
velký zápas dobra a zla a na brzký návrat Pána Ježíše Krista. Bylo krásné sledovat 
nadšení účinkujících i diváků, kteří zaplnili téměř do posledního místa celou 
modlitebnu. 
 

Také vím, že je mnoho vás, kteří nesete těžká břemena v podobě vlastních zápasů a 
nemocí nebo se staráte o své blízké. Je mi to velmi líto, myslím na vás a přála bych 
si, aby bylo méně špatných zpráv. Jsem vám všem vděčná za důvěru, se kterou se 
se mnou sdílíte a ačkoli bych z celé své bytosti chtěla udělat víc, doufám, že i 
rozhovory a modlitby pomáhají nám všem nést to, co je třeba. 
 

Všechny tyto vjemy mi někdy způsobují pocit, jako bych byla v obrovském víru, 
který strhává a chce mě nekontrolovatelně unášet. Připomnělo mi to pocit, který 
žalmista vypsal v Žalmu 1: „jak plevy hnané větrem”. Nejen ti, kteří s Bohem ve 
svém životě nepočítají, ale i my, kteří se k Bohu hlásíme, můžeme zažívat pocit jako 
bychom byli hnáni větrem, marností. Naproti tomu je v žalmu zmíněn obraz 
stromu, pevně zakořeněného u tekoucí vody a nesoucího ovoce v pravý čas. To se 
stává, když rozjímáme nad Hospodinovým zákonem, který jsme si oblíbili, 
zamilovali. Že by tohle byla cesta ze zmatku, nejistot a nestability? Věřím, že ano. 
 

Dostatek občerstvujícího intenzivního pobývání v Boží přítomnosti a požehnanou 
sobotu i celý týden přeje a srdečně zdraví 

Soňa Sílová, vaše kazatelka 
 

Achillovy paty evoluce, 

Milí vedoucí sboru, tajemníci, vedoucí misie, bibličtí pracovníci a kazatelé, velice 
mě to mrzí, ale avizované vysílání online diskusního pořadu Achillovy paty 



evoluce, v inzerovaném termínu (28. 5. od 17:00 hod), z technických důvodů 
neproběhne. Oba bonusové díly budou vysílány po prázdninách, v říjnových 
termínech, o kterých vám dám včas vědět. 

Děkuji Vám za pochopení a přeji Vám požehnané dny  

S pozdravem Honza Libotovský 

 

SOBOTNÍ ŠKOLA – příští týden 
 

Lekce 10: Jákob – Izrael 
Texty: Genesis 32-35 
Téma 2. čtvrtletí 2022: Genesis  
 

Tento týden se budeme věnovat druhé části Jákobova 
životního příběhu – jeho návratu domů, setkání s bratrem i 
dalším událostem v jeho život.  
 

•Gn 32:23–32 - Zápas s Bohem (neděle) 
• Gn 33:1–4 - Setkání bratrů (pondělí) 
• Gn 34:24–31 - Zneuctění Díny (úterý) 
• Gn 35:1–5 - Problémy s modloslužbou (středa) 
• Gn 35:16–20 - Smrt Ráchel (čtvrtek) 
 

PDF lekce: https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/10.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 
 

Pozvání na sobotu Služby žen 11. června 2022 
 

Milé sestry, členky Smíchovského sboru, 
srdečně Vás zvu na sobotu Služby žen, která se letos uskuteční v našem sboru v sobotu 
11. června. Při dopolední bohoslužbě si připomeneme Službu žen Církve adventistů 
sedmého dne. Po bohoslužbě se sejdeme na posezení s občerstvením v Třebotově u 
Milady Macháňové na třetí hodinu. Zároveň s pozváním připojuji i prosbu: pokud máte 
tu možnost a chuť, přineste s sebou, prosím, malý sladký příspěvek k čaji. Za tuto 
laskavost a ochotu Vám již předem děkuji. 
 

Za oddělení Služby žen při Smíchovském sboru CASD 
Jitka Michalcová  

 

PS. Pro mužský doprovod bude připraven program v režii Františka M. 

https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/10.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured
https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek


C H V Á L Y 
K A Z A T E L N A 

 

OTČE NÁŠ NEBESKÝ 

 
REF:      OTČE NÁŠ NEBESKÝ, POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ 

               PŘIJĎ TVOJE KRÁLOVSTVÍ, BUĎ VŮLE TVÁ. 

 

1. TAM, KDE TVŮJ LID SE PROBOUZÍ, 

TAM, KDE ROSTE TVŮJ CHRÁM, 

V SRDCÍCH VŠECH DĚTÍ TVÝCH  

AŤ VÍTĚZÍ VŮLE TVÁ! 

 

2.   NĚKDY MNE ZKOUŠKY TAK SVÍRAJÍ, 

              PADÁM A PROHRÁVÁM, 

              ŘEKNI, JAK VŮLE TVÁ ZNÍ? 

              BOJUJ AŽ DO VÍTĚZSTVÍ! 

 

3.   PANE, MŮJ BRATR MNE NEMÁ RÁD, 

  ZA ZÁDY MNE POMLOUVÁ, 

  TOUŽÍM TEĎ VŮLI TVOU ZNÁT. 

  ODPUSŤ MU TAK, JAKO JÁ,  

  ODPUSŤ MU TAK, JAKO JÁ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C H V Á L Y 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K A Z A T E L N A 
 

KÁZÁNÍ 1 Moj 12,1-4. 
Jiří Beneš 

 

Na počátku příběhu Abrama, jak jej máme v Pentateuchu, stojí Hospodinův výrok. 
Od tohoto okamžiku se život Abrama stává zajímavým. Od Hospodinova 
promluvení na Abrama je o čem mluvit, co vyprávět. Hospodinovo promluvení 
dodalo Abramovi hodnotu - Hospodinův výrok zhodnotil Abramův život. 

Větou „A promluvil Hospodin“ začínají v Bibli vždy ta nejdůležitější a pro nás 
nejcennější sdělení, která v Bibli máme. Zde tato věta uvozuje řeč, která jednomu 
člověku obrátila život vzhůru nohama. Vždy uvozuje počátek mimořádně 
významné události. 

To první, co Bůh Abramovi říká, tvoří v hebrejštině čtyři písmena: dvě l a dvě k. 
Doslova to znamená: „jdi do sebe“. Něco jako vzpamatuj se. Čtenáře kralického 
překladu asi napadne, že podobnými slovy je popisován bod obratu v životě 
marnotratného syna: přišel sám k sobě (L 15). To první, co musí Abram udělat, je: 
konsolidovat se. Najít sám sebe. Uvědomit si, kým vlastně je. Je-li mu to 
nařizovanáno a dokonce samotným Bohem, pak asi Abram ještě sám u sebe není, 
ještě je rozdvojený, neuspořádaný. Otázka ovšem je, jak má Abram na takový 
pokyn reagovat, co si s tím má počít, ted co konkrétně má dělat. Marnotratného 
syna k tomu přivedl jeho vnější stav. Ale je člověk vůbec kompetentní vykonat 
takový rozkaz? Není to první impuls daný Abramovi, aby si uvědomil, že bez Pána 
Boha s tím sám nic nesvede? A není pak tou nejpřiměřenější a Bohem očekávanou 
reakcí modlitba, přesněji prosba, ve smyslu: věřím, spomoz mé nedověře? Tedy, 
odevzdávám se Ti, Hospodine, ujmi se toho, co po mě žádáš. Chci jít k sobě – přiveď 
mě k sobě. 

Pak se teprve může Abram dát do pohybu. Důležité zde je, že nemůže dělat, co on 
chce a jít kam on chce. Když na Abrama Bůh promluvil, převzal otěže jeho života a 
bude nyní Abrama řídit. Bůh bude nyní rozhodovat. A nebude se Abrama ptát, zda 
chce. Nebude respektovat jeho svobodnou vůli.  

Bůh Abrama učinil zcela závislým na tom, co říká a co mu teprve ukáže. Z hlediska 
Abrama je to nejistota – učí se být závislým na Bohu, ale nevypadá to, že by mu to 
nějak vadilo.  

Bůh Abramovi slibuje něco, co si nemůže ověřit: „učiním tě pronárodem velkým a 
žehnám tobě a zveličuji tvé jméno a ty buď požehnáním“. Abram má tomu, co Bůh 
říká, důvěřovat. Má důvěřovat Bohu. Důvěřovat tomu, že Bůh nyní bude tvořit 
Abramovu budoucnost. Pokyn „ty buď požehnáním!“ znamená chop se toho, vezmi 
to vážně, pracuj na tom. Nikoli užívej si požehnání, ale uskutečňuj je. Žij to. Jak se to 
ale má dělat? To Bůh opět Abramovi neříká. Rozkaz „buď požehnáním!“ stejně jako 
pokyn „jdi k sobě!“ působí, jakoby to byl zenový koan. Co si má Abram s takovou 
informací počít? Zejména, když si uvědomí, že na to nestačí? Pro náš duchovní 
život jsou takové pokyny velmi důležité. Slouží nám ke dvěma věcem: při nich si 
uvědomíme, že na to nestačíme. A současně cítíme naléhavost nároku, že je to 



třeba uskutečnit. Pak nezbývá, než se obrátit na autora nároku, na Boha. Jeho 
nároky totiž představují stimul pro řeč k Bohu. Jsou podnětem pro modlitbu: je 
třeba se Boha zeptat, jak na to. Požádat Boha o pomoc. Odevzdat se mu, aby on 
mohl uskutečnit, co nařizuje, požaduje a při mě chce. A možná je taková modlitba 
důležitější, než všelijak upachtěná snaha uskutečnit požadované vlastními silami. 

Bůh ohlašuje své další, ale nyní skryté jednání s Abramem. To, co se bude 
s Abramem dít, má dosah, přesah na jeho okolí. A ten dosah budou lidé z jeho okolí 
spoluurčovat. Ti, kdo žehnají, budou požehnání. Ti, kdo zlehčují a znehodnocují, 
budou Bohem prokleti. Bůh tedy nebude působit jen na Abrama – chce působit i na 
jeho okolí. Chce žehnat, chce své požehnání šířit: „budou v tobě požehnány všechny 
čeledi země“. Trpným rodem („budou požehnány“) je zde nepřímo vyjádřeno to, že 
Hospodinovo působení se děje skrytě. 

Ze Stvořitelského hymnu již víme, že Hospodinovo promluvení má neuvěřitelný 
potenciál a obrovskou moc. Co Bůh řekne, to se děje. V prorockých textech je to 
vyjádřeno formulací: „stalo se slovo Hospodinovo“. Bůh slovem jedná. A tak je tomu 
zde. „Abram šel“, protože je Hospodinovo slovo strhlo. Nemohl nejít stejně, jako 
vody a země nemohly neudělat to, co k nim promluvil Bůh a stejně jako proroci 
nemohli odolat a neprorokovat: „Lev řve, kdo by se nebál? Panovník Hospodin mluví, 
kdo by neprorokoval?“ (Am 3,8). Tak Hospodinovo slovo něco udělalo i s Abramem. 
Uvedlo jej do pohybu. Aktérem je zde Bůh přítomný svým slovem. Aktérem je jeho 
slovo. Nikoli Abram. Na něm je moc Božího slova jen vidět. Ubírali bychom na moci 
Hospodinova slova, kdybychom zde chtěli zdůrazňovat jen Abramovu víru, třebaže 
i ta zde svou roli hraje. Ale až druhotně. 

Jistě, že v Abramovi Hospodinovo slovo vyvolalo důvěru. Jistě, že Abram Bohu 
uvěřil a proto šel. Ostatně výslovně jsme na to, že Abram Bohu důvěřuje, 
upozorněni v 1 Moj 15,6. Zde v ČEPu čteme: „Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to 
připočetl jako spravedlnost“. Jenže hebrejský text tak jednoznačný není. 
Překladatelé ČEPu to ví a proto zde jméno „Abram“ uvedli jen kurzívou. 
V původním textu totiž jméno „Abram“ není a „Abram“ také asi není podmět v této 
větě, tedy není aktér jednání. Ta věta totiž popisuje jednání Boha: „On způsobil 
věrnost v Hospodinu a on připočetl mu to za spravedlnost“. Bůh vyvolává Abramovu 
víru a Bůh pak tuto víru pokládá za „spravedlnost“. Víra není náš výkon, ale 
Hospodinovo dílo. Bůh nás činí věřícími – Abrama rozvěřil Bůh a tím se Abram stal 
kvalitním člověkem, tj. „spravedlivým“. Proto mohl Abram Hospodinovo slovo 
uskutečnit, tj. udělat to, co mu Bůh říká. 

Co si s tímto textem máme počít my dnes? Stačí jej jen sledovat z pozice 
vzdáleného pozorovatele? Máme jej snad proto, abychom si měli o čem povídat? 
Nebo si snad máme začít na Abrama hrát a napodobovat jej? 

V Abramovi se slovo stalo tělem. Abram je ztlesněním Hospodinova slova, je 
živoucím Hospodinovým požehnáním, které tak vnáší do svého světa. Je infekční. Je 
přenašeč Hospodinova požehnání. Na něm vidíme, jaké následky má, když se 
budeme vystavovat Hospodinovým slovům. Abram nás k takovému postoji 
inspiruje. Tj. k tomu, abychom žili v silovém poli Hospodinových slov. 

  Amen 



Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion Praha 

 
V tomto čase nelze pominout téma Adventisté a Ukrajina 
– rozhovory, možnosti misijní práce s příchozími z 
Ukrajiny, ale také i téma humanitární 
pomoci, také informace o novém využití areálu bývalého 
teologického semináře na Sázavě. K zamyšlení nás vyzývá 
Oldřich Svoboda v článku Besaleel: Pozvání do služby. 
Protože se blíží termín přijímacích zkoušek na 
Adventistický teologický institut, najdete v Adventu také 
příspěvek ředitele, který doplnili studenti o svůj pohled 
na studium. V části věnované Pathfinderu se hlavně 
dozvíme o Pathfinderském speciálu tentokrát z Izraele. 
 

V sobotní škole máme pro příští čtvrtletí připraveno téma 
týkající se nemilých životních situací. Budeme studovat Boží slovo a uvidíme, jak věřící, 
ač byli Kristovými následovníky, čelili zoufalství, zradě, 
zklamání, ztrátě, nespravedlnosti a zneužívání (a s 
mnoha těmito pojmy jsme se možná setkali na vlastní 
kůži i my). Jak to zvládli naši předchůdci ve víře? Jak je 
to změnilo? Co nás může naučit jejich příklad?  
  

Není zvykem upozorňovat 
na běžné dotisky knih. 
Výkladový slovník bibli-
ckých jmen Jana Hellera si 
však naši pozornost v tomto 
případě zaslouží. Jedná se o 
dílo, které shrnuje a 
završuje výsledky jeho 

mnohaletého, ba celoživotního bádání na poli biblické 
onomatologie. Správné porozumění významu biblických 
jmen skýtá hlubší vhled do textu a tím může podnětně 
ovlivnit jeho interpretaci. Kniha je určena jak pro 

odborníky, které nezklame, tak i pro laiky, kteří v ní objeví 
nepřeberné množství inspirace. 

 
 
 







 
 

 

 

 

 

 

 

 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA  

MODLITEBNY 
 

19:00 - 22:00 HODIN 

WWW.NOCKOSTELU.CZ 



 

PS. Pro mužský doprovod bude připraven program v režii Františka M. 



 



 



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  

http://www.casdsmichov.cz/

