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 ročník 22/číslo 1118 
 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Daniel Kubečka 
Téma úkolu: „Lidské trápení a dobrý Pastýř“ 

• Společná píseň č. 293 „Další týden vedl nás“ 
• Modlitba 
• Studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 

• Sbírka pro potřeby misie 
• Společná píseň č. 227 „Pán je můj pastýř " 
• Modlitba 

 

10,3o – 10,45 hodin  

Přestávka 

10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Alena Heczková 
• Přivítání, sborová oznámení  
• Společné chvály  

„Apoštolská“ 
• Modlitba 

• Sbírka pro potřeby sboru 
• Příběh pro děti – Václav Vondrášek 
• Přímluvné modlitby  

 

• Společná píseň č. 201 „Před tvář tvoji“ 
• Čtení textu Bible – Lukáš 12,35.-40 (SNC) – Rozálie Schwarzová 
• Tichá modlitba   
• Kázání – Václav Vondrášek 

Téma: „Kdy by bylo nejlepší zemřít?“ 
 

• Chvíle ke ztišení – hudební přednes – Jana Prokopčáková 
• Společná píseň č. 184. "Těším se na ten čas" 
• Modlitba – Václav Vondrášek  
• Společná píseň č. 282 „Prosbu naši, Bože, slyš“ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 
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Oznámení 
 

 
-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 

 
-Dnes, 2. 7., kázáním z Písma bude sloužit bratr Václav Vondrášek. 

 
-Příští sobotu, 9. 7., kázáním z Písma bude sloužit sestra Soňa Sílová. 

 
-V neděli, 10. 7., od 1000 hod jste zváni na svatební bohoslužbu  

Leony Kubečkové & Dominika Tallmayera 
 

-Mládežnická dovolená „do Českého ráje cesta příjemná je…“ 
neděle 10. 7. – středa 13. 7. 

-Alena Ceplová & Arnaud Müller všem oznamují,  

že v sobotu, 16. 7., ve 1330 hod si řeknou vzájemné ano 
 

-V termínu, 17. - 24. 7., se uskuteční letní tábor KP v Raspenavě 
(více informací u vedoucích oddílu KP Penguins) 

 
-Páteční Smíchovské foyer, s ohledem na aktivity sboru, v pátek od 2000 hod  

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

-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 červenci a mysleme na svých 

modlitbách na: situaci ve 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 3. – 9.7.2022 oslaví narozeniny: 
 

Žaludové Miroslava (8.7.); Trněná Irena (8.7.); Hron Pavel (9.7.) 
 

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… 
 

Svatební bohoslužba 
 
 
 

 

Leona Kubečková 
& 

Dominik Tallmayer 
 

Oznamujeme ¨ 
dne 10. 7. 2022 v 10 hodin 

 

budeme oddáni v modlitebně CASD 
Peroutkova 2482/57, 150 00 Praha 5 

 
Všichni jste srdečně zváni 

 
 

 
 

Alena Ceplová 
& 

Arnaud Müller 
 

Oznamují ¨ 
dne 16. 7. 2022 v 13:30 hodin 

 

budeme oddáni na statku Všetice 
Všetice 6, 257 44 Netvořice 

 

 

Všichni jste srdečně zváni 
 

 
KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 103. kapitola 
 

ČOKOLÁDA MÍSTO KVĚTIN??? 

Tak máme zase konec školního roku a já potkávám na Smíchově zástupy dětí, které 
nesou paním učitelkám květiny. Připomíná mi to vždy znovu sobotu, která 
následovala po konci školního roku v plzeňském sboru, když jedna naše sestra, která 
byla učitelkou na základní škole vždycky přinesla do sboru k rozebrání pro ostatní 
„děvčata“ kýble květin, které od dětí dostala a o které se chtěla podělit, protože už 
to doma nebylo kam dát. Jednou jsem se jí ptal, jestli by nechtěla radši něco jiného 
než kytku a s úsměvem vzpomínám na to, jak na první dobrou řekla že určitě 



„čokoládu“, protože z té by měla větší a delší užitek než z květin, které vzápětí 
zvadnou… 

Je mi jasné, že květiny patří k „dobrým zvykům“ a „tradicím“ ukončení školního roku, 
ale určitě také platí, že „dárek je pro člověka, ne člověk pro dárek“. Psychologové 
tomu říkají „jazyky lásky“. A tak dejme si v čase prázdnin za „domácí úkol“ nově 
promyslet, jestli způsoby, jak projevujeme lásku svým nejbližším mají odpověď, se 
kterou naši nejmilejší souzní… Jestli způsoby, jak dáváme znát lásku a obdiv našemu 
Bohu mají pořád obsah a je v nich náš autentický život… Málokterá odpověď je tak 
důležitá jako odpovědi na tyto otázky, abychom žili s našimi nejmilejšími i s naším 
Pánem nejen „vedle sebe“, ale hlavně „spolu“. 

PS: pro všechny 
učitelky – z čokolád 
které byste dostaly 
na konec roku místo 
květin by se určitě 

netloustlo       
 
 
 
Požehnaný čas 
prázdnin přeje Váš 
kazatel Vašek 
Vondrášek 

 
 

SOBOTNÍ ŠKOLA – příští týden 
 

Lekce 2: Přicházející zkoušky 
Texty: 1Pt 4,12–19; 5,8–11; Ř 1,21–32; Jr 9,6–15; 2K 12,7–10 
Téma 3.čtvrtletí 2022: V ŽÁRU ZKOUŠEK  
 

Ve druhé lekci se zaměříme na to, proč v některých chvílích 
do našich životů mohou přicházet problémy. Jistě existují 
situace, kdy odpověď nenajdeme, ale v řadě případů lze 
pojmenovat specifické důvody. 
 

• 1Pt 4,12–19 – Problémy jako součást křesťanského 
života (neděle) 

• Možné důvody: 
• 1Pt 5,8–11: Satanova aktivita (pondělí) 
• Ř 1,21–32: Důsledky hříchu (úterý) 
• Jr 9,6: Zkoušky vedoucí k „očištění“ (středa) 
• 1K 12,6–10: Zkoušky vedoucí ke „zralosti“ (čtvrtek) 

PDF lekce: https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/02.pdf 
Audio lekce:  
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured 



Bible pro dnešek se spirituálem ATI Alešem Zástěrou - 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 Scholl. 
 

Daniel Kubečka 
 

DĚTSKÉ ODPOLEDNE  
počasí se sice nevyvedlo, zato vše ostatní na jedničku! 

Všeobecná pohoda, nadšení, zábava i kulturní zážitky, to vše jsme zažili během dětského 
odpoledne minulou sobotu 25. 6. Nemůžeme také opomenout hlasitý smích, který snad 
od Smíchovského sboru nelze z podstaty oddělit.  

Ať už děti, ale i dospělí, vzali do ruky 
švihadlo, papír na origami nebo luk a šíp, 
vždy z toho byl skvělý zážitek a na konci i 
skvělé odměny. Děti uhranuly také dvě 
divadla, která si pro ně připravila naše 
Jitka Michalcová či uskupení Bubec. 
Kromě dětí z našich řad, k nám zavítalo i 
několik z nejbližšího okolí, což nám 
vykouzlilo úsměv na tváři. Věříme, že se 
děti na prázdniny plné her a 
dobrodružství dobře naladily a budeme 
se těšit zase příští rok. 

 
Richard Klíma 



Ohlédnutí za akcemi Archy pomoci v červnu 
 

V červnu se uskutečnily dvě akce Archy 
pomoci. První z nich bylo setkání těch, 
kteří pečují o své blízké doma. Na akci 
dorazili lidé z různých částí Prahy a 
dozvěděli se o sociálních službách, 
kompenzačních pomůckách a sociálních 
dávkách, které mohou ulehčit při péči o 
druhé. Děkujeme sboru Praha-Vinohrady 
za poskytnutí prostor na uskutečnění 
setkání. 
 
Minulou neděli jsme se seniory z různých pražských sborů i s jejich přáteli vyrazili 
na výlet do skanzenu v Přerově nad Labem. S 21 seniory jsme se vypravili na 
místo, kde dýchají staré časy našich předků. Navštívili jsme dobově vybavená selská 
stavení, kde nám průvodkyně přiblížila život našich předků na polabském venkově. 
Po návštěvě skanzenu jsme si ještě prodloužili společně strávený čas při dobrém 
obědě.  
Rádi bychom moc poděkovali dobrovolníkům, kteří doprovázeli méně pohyblivé 
seniory a byli jim při celém výletě velkou pomocí. 

 

Za projekt Archa pomoci Komunitního centra Petrklíč 
Jana Perdomo 

Kdo by jel se mnou? 

Jmenuji se Ondřej Adamec, je mi 44 let, chodím o berlích, v pohybu jsem ale 
soběstačný. Rád bych se v létě podíval do Temešváru. Je pro mě složité cestovat sám 
a hledám někoho, kdo by jel se mnou. Kontakt: ondrej.adamec@seznam.cz. 

mailto:ondrej.adamec@seznam.cz


Nabídka na výpomoc 

Manželé ve středním věku, pracovně hodně vytížení, hledají pracovní sílu na výpomoc v 
domácnosti v rodinném domě. 

Místo výkonu práce: Praha 9, Horní Počernice. Odměna 250,-Kč / hodinu netto. 
Rozsah práce 2 x týdně 3 hod., tzn. 6 hod týdně. Upřednostňujeme pravidelné dny v 
týdnu, např. PO a ČT. Zájemci kontaktujte nás na tel. 602 318 496. Děkujeme. 
 

ADRA nabízí prázdninovou brigádu i dlouhodobé pozice 
 

Hledáte využití pro volné prázdninové dny? Chcete pomoci dobré věci a zároveň si 
přivydělat? 
 

Hledáme na prázdniny pomoc s administrativou v rozsahu 2-3h denně (možnost 
home office), nabízíme DPP a nástup možný ihned :-) 
 

Více informací poskytne Bára Bezděkovská na tel: 739 605 899 či 
mailu barbora.bezdekovska@adra.cz. 
 

Dlouhodobě hledáme posily i do ekonomického oddělení a oddělení globálního 
rozvojového vzdělávání. Vše najdete na stránkách www.adra.cz. 
 

Přidejte se k nám do týmu! 
 
 

 
ČEMU VĚŘÍME (1.DÍL) 
 

Adventisté sedmého dne přijímají Bibli za své jediné vyznání víry a z ní odvozují základní 
věroučné články. Dále uvedené věroučné výroky jsou výrazem toho, jak církev učení 
Písma chápe a vyjadřuje. K revizi těchto výroků může dojít při zasedání Generální 
konference, když církev pod vedením Ducha svatého dospěje k plnějšímu pochopení 
Písma nebo nalezne výstižnější výrazy k vyjádření toho, co učí Boží slovo. 
 

• Písmo svaté 
Písmo svaté, Starý i Nový zákon, je psané Boží slovo. Je dáno Boží inspirací 
prostřednictvím svatých Božích lidí, kteří mluvili a psali pod vlivem Ducha svatého. V 
tomto slově Bůh svěřil člověku poznání nezbytné ke spasení. Písmo je neomylné 
zjevení Boží vůle. Je měřítkem charakteru, zkušebním kamenem zkušeností, 
autoritativním základem učení a spolehlivým záznamem Božích činů v dějinách. (2 
Petr 1,20.21; 2 Tim 3,16.17; Žalm 119,105; Přísl 30,5.6; Iz 8,20; Jan 17,17; 1 Tes 2,13; 
Žid 4,12) 

mailto:barbora.bezdekovska@adra.cz
http://www.adra.cz/


SPOLEČNÉ CHVÁLY 
 

 
 

K A Z A T E L N A 
 

NE MOCÍ ANI SILOU, ALE DUCHEM MÝM 
Kázání ze soboty 18.6.2022 – br. Michal Balcar 

(Zach 4,6)  

Před devíti lety jsme se s Radkem Jonczym díky velkorysosti vinohradského sboru 
ocitli v Jeruzalémě. A místo, které při návštěvě Jeruzaléma nesmíte vynechat, je 
nepochybně Západní zeď (není to “Zeď nářků”, protože tak nazývají ve vtipu občané 
státu Izrael ministerstvo financí). Shodou okolností zde zrovna probíhala vojenská 



přísaha. Tu vedl kaplan/rabín a mladým vojákům a vojákyním (vojačkám?) 
připomněl, že se musí zodpovídat někomu, kdo je nad nimi. A použil přitom slova z 
knihy proroka Zacharjáše:  

Nato mi řekl: „Toto je slovo Hospodinovo k Zerubábelovi: Ne mocí ani silou, nýbrž mým 
duchem, praví Hospodin zástupů. Čím jsi ty, veliká horo, před Zerubábelem? Rovinou. 
On vynese poslední kámen za hlučného provolávání: ‚Jeruzalém došel milosti!‘“  

Zerubábel, o kterém je zde řeč, je vnukem posledního judského krále Jójakína a 
současně člověkem, který se pokoušel znovu vybudovat Chrám. A nešlo mu to. 
Překážky se objevovaly na všech stranách. A to se snažil ze vší síly. Dával do toho 
všechno. A právě proto mu prorok vzkazuje: “Ne mocí ani silou.” Hebrejská slova zde 
použitá jsou v zásadě synonymická.  

• chajil – jinde v Starém zákoně se překládá jako “bohatství, schopní, armáda, 
statečnost, jejich zboží, vynikající (Rút).  

• koach – “síla, krokodýl, často síla (od Hospodina)”.  

Zerubábel stál před neřešitelným úkolem a zmobilizoval veškeré bohatství (finanční 
i sociální kapitál), schopnosti, statečnost, ba armádu. Ale Zacharjáš mu připomíná, 
že to stejně nepůjde, jedině “Duchem Božím.”  

Křesťanství jako náboženství vždy čelilo pokušení lísat se k tomu, kdo má moc. O 
tom něco věděli protestanští teologové, kteří se před přibližně 90 lety ve městě 
Barmen vymezili vůči křesťanské fascinaci nacionálním socialismem. Křesťan 
nemůže sloužit moci a zároveň bezmocnému Kristu. Současné paralely si prosím 
dosaďte sami.  

Každý z nás má před sebou velikou horu. Může jít o vztahové problémy, finanční 
problémy nebo cokoli jiného. Když dojdeme na její pomyslné úpatí, začneme 
mobilizovat síly. Dobří horolezci trénují, chystají vybavení. Špatní horolezci to 
možná vzdají předem. Ale at už reagujeme na své hory horečnou aktivitou nebo 
rezignaci, není to ta správná cesta. Správná cesta 
vede Božím Duchem.  

Když jsem byl kazatelem v Tachově, myslel jsem, 
že budu posledním kazatelem toho sboru. Měl asi 
deset členů a věkový průměr 75 let. A pak jsem 
najednou dostal telefonát od manželů, kteří si 
našli adventisty na internetu a chtěli by být 
pokřtěni. Skrze kontakty s nimi přišlo několik 
dalších lidí a dnes je Tachov sbor s nadějí. Mohl 
jsem za to já? Ani náhodou. To Hospodinův Duch 
má svůj čas i svou cestu. S jeho pomocí se i 
obrovská hora stane rovinou. I v našich životech 
se ozve hlučné provolávání: “Došli milosti!”  

Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají 
stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí 
strážný. Ž 127,1 



 

 
 



 



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/

