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 ročník 22/číslo 1119 
 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Robert Heczko 
Téma úkolu: „Přicházející zkoušky“ 

• Společná píseň č. 109 „Důvěřuj vždy v Pána“ 
• Modlitba 
• Studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 

• Sbírka pro potřeby misie 
• Společná píseň č. 189 „Mou spásou je Pán Ježíš" 
• Modlitba 

 

10,3o – 10,45 hodin  

Přestávka 

10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Marek Balcar 
• Přivítání, sborová oznámení  
• Společné chvály  

„Nejkrásnější chvíle“ 
• Modlitba 

• Sbírka pro potřeby sboru 
• Příběh pro děti  
• Přímluvné modlitby  

 

• Společná píseň č. 212 „Pane můj, buď vůdcem mým“ 
• Čtení textu Bible – Žalm 124 (ČEP) – Barbora Bulejčíková 
• Tichá modlitba   
• Kázání – Soňa Sílová 

Téma: „Zase se zvedá vítr” (Mt 14,22-33) 
 

• Chvíle ke ztišení  
• Společná píseň č. 249 "Můj Bůh žije" 
• Modlitba – Soňa Sílová 
• Společná píseň č. 282 „Prosbu naši, Bože, slyš“ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

   9. července 2022 



Oznámení 
 

 
-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 

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

 
-Příští sobotu, 16. 7., kázáním z Písma bude sloužit bratr Zbyšek Jonczy. 

 
-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 10. – 16.7.2022 oslaví narozeniny: 
 

Nohejlová Vladěna (14.7.) 
 

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 – 104. kapitola 
 

LÍTOST, OBAVA NEBO VDĚK? 
 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 
 

potkala jsem tuto báseň od Andrey Gibson: 
„Lítost je strojem času do minulosti. 
Obava je strojem času do budoucnosti. 
Vděk je strojem času do přítomnosti…” 
 

Ta báseň pokračuje dál tím, že si můžeme vybrat. Tak já si tedy vybrala ten vděk a 
dnes to bude o poděkování. 



 

Předminulou sobotu celý den 
lilo jako z konve. Cožpak o to, 
déšť byl potřeba a ani 
bohoslužbě s Večeří Páně to 
nijak nevadilo. Ale ten den bylo 
plánováno a připraveno Dětské 
odpoledne. S tím, že se využije 
schodiště smíchovské 
modlitebny a přilehlé ven-kovní 
prostory. Tohle padlo. A mohlo 
to padnout celé, kdyby si všichni 
řekli, že déšť nám to zkazil. Ale opak byl pravdou. Ačkoli jsme zůstali uvnitř, 
atmosféra byla skvělá, protože se každý rozhodl si ten společný čas určený hlavně 
pro děti užít bez ohledu na okolnosti. A tak se hrálo, dívalo na dvě divadélka, 
objevovalo (jako já třeba skvělé hry na procvičení hlavy), povídalo, jedlo a pilo 
výborné občerstvení, přišlo i několik rodinek zvenčí včetně sousedovic od správce 
židovského hřbitova, který nás svým svérázným humorem vytrvale bavil a bylo to 
všechno dohromady krásné. Díky Pánu Bohu a v tomto případě také skvělému týmu 
skvěle vedenému Alkou Heczkovou. Takže díky, díky, díky! 
 

Minulou sobotu jsem zase mohla – a nejen já – užívat netradičně, ale velmi 
inspirativně na bohoslužbě v podání organizačního týmu kolem Jakuba Slamky a 
Michala Jurečky. Tématem „Ideál” provedl velmi otevřenou, osobní a inspirující 
promluvou Patrik Nehyba, uznání patří i muzikantům a zpěvákům. Bylo moc hezké 
vidět plný bethanský sál s mnoha mladými lidmi z blízka i daleka a zároveň domácí 
bethanské pospolu, jak si všichni nadšeně užívají společenství s Pánem Bohem i 
spolu navzájem. I za to díky, díky, díky! 
 

A tak tedy: 
„Ať ve vašem srdci nakonec vždy zvítězí Kristův pokoj, jak to má být u těch, které on 
spojil. A nezapomeňte na vděčnost.” (Ko 3,15) 
 

„V modlitbách buďte vytrvalí a v děkování Bohu neúnavní.” (Ko 4,2) 
„Za všech okolností děkujte Bohu, neboť to očekává ode všech, kdo patří Ježíši Kristu.” 
(1Te 5,18) 
 

Radostnou, vděčností naplněnou a požehnanou sobotu stejně jako celý týden přeje 
a srdečně zdraví 

Soňa Sílová, vaše kazatelka 

SOBOTNÍ ŠKOLA – příští týden 
 

Lekce 3: : Ptačí klec 
Texty: Ex 14; 15,22–27; 17,1–7; Př 3; L 4,1–13; 1Pt 1,6–9 
Téma 3.čtvrtletí 2022: V ŽÁRU ZKOUŠEK  
 

Třetí lekce otevírá téma těžkých situací, do kterých nás někdy Bůh nechá dojít, aby 
nás naučil více mu důvěřovat. Jak to může vypadat v praxi, nám ukážou čtyři 
základní biblické příběhy. 
 



• Ex 14: Izraelci u Rudého moře (neděle) 
• Ex 17: Izraelci na poušti bez vody (pondělí) 
• L 4: Ježíš na poušti se satanem (úterý) 
• 1Pt 1,6–9: Pronásledovaní křesťané (středa) 
• Ř 8,28: Křesťané v každé době (čtvrtek) 

 

PDF lekce: 
https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/03.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 

VÍKEND S KD1 

 
 
Poslední možnost – zbývají 2 poslední místa. Přihlásit se může kdokoliv kdo zvládne       
3 hodiny pěšky soutěskou, 20 minut plavby lodičkou a 45 minut jízdy turistickým vláčkem. 
Ubytování je v chatkách. Jsme už teď věkový mix od 1 roku do 60 let. 
.  
Přihlásit se můžete u mne na email: levrone21@gmail.com  anebo u Antonína Hloucala 
Kde také získáte více informací.  

Za KD1 Samuel Ballangó  

ČESKÉ ŠVÝCARSKO 
26.-28. SRPEN 2022 

 

mailto:levrone21@gmail.com


SPOLEČNÉ CHVÁLY 

 
ČEMU VĚŘÍME (2.ČÁST) 
 

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. 
 

• Trojjediný Bůh   
Bůh je jeden: Otec, Syn a Duch svatý; jednota tří osob od věčnosti. Bůh je 
nesmrtelný, všemohoucí, vševědoucí, svrchovaný a všudypřítomný. Je nekonečný 



a přesahuje lidské chápání. Přesto však je znám prostřednictvím svého zjevení. 
Patří mu věčná úcta, sláva i služba všeho tvorstva. (5.Moj 6,4; Mat 28,19; 2 Kor 
13,13; Efez 4,4-6; 1 Petr 1,2; 1 Tim 1,17; Zj 14,7) 
 

• Otec  
Bůh, věčný Otec, je Stvořitel, Původce, Udržovatel a svrchovaný Vládce celého 
stvoření. Je spravedlivý a svatý, milosrdný a milostivý, dlouhoshovívající a hojný v 
neochvějné lásce a věrnosti. Moc a vlastnosti projevené v Synu a v Duchu svatém 
jsou rovněž zjevením Otce. (1 Moj 1,1; Zj 4,11; 1 Kor 15,28; Jan 3,16; 1 Jan 4,8; 
1.Tim 1,17; 2 Moj 34,6.7; Jan 14,9) 

• Syn  
Bůh, věčný Syn, se stal člověkem v Ježíši Kristu. Skrze něj byly stvořeny všechny 
věci, zjeven Boží charakter, uskutečnilo se spasení lidstva a svět je jím souzen. 
Věčný pravý Bůh se v Ježíši Kristu stal také pravým člověkem. Počat z Ducha 
svatého, narodil se z Marie, panny. Žil a byl pokoušen jako člověk, a přesto byl 
dokonalým ztělesněním Boží spravedlnosti a lásky. Svými zázraky projevil Boží moc 
a prokázal, že je Boží zaslíbený Mesiáš. Dobrovolně trpěl a místo nás zemřel na kříži 
za naše hříchy. Vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa a slouží v nebeské svatyni v náš 
prospěch. Znovu přijde v slávě, aby provždy vysvobodil svůj lid a obnovil všechny 
věci. (Jan 1,1-3.14; 5,22; Kol 1,15-19; Jan 10,30; 14,9; Řím 6,23; 2 Kor 5,17-19; Luk 
1,35; Filip 2,5-11; Žid 2,9-18; 1 Kor 15,3.4; Žid 8,1.2; Jan 14,1-3) 

• Duch svatý 
Bůh, věčný Duch, spolupůsobil s Otcem a Synem při stvoření, vtělení a vykoupení. 
Inspiroval pisatele Bible. Naplňoval Kristův život mocí. Zve a přesvědčuje lidi. Ty, 
kteří ho poslechnou, obnovuje a proměňuje k Božímu obrazu. Poslán Otcem a 
Synem, aby byl vždy s Božími dětmi, obdarovává církev duchovními dary, zmocňuje 
ji k vydávání svědectví o Kristu a v souladu s Písmem ji uvádí do veškeré pravdy.      
(1 Moj 1,1.2; Luk 1,35; 2 Petr 1,21; Luk 4,18; Skut 10,38; 2 Kor 3,18; Efez 4,11.12; 
Skut 1,8; Jan 14,16-18.26; 15,26.27; 16,7-13) 

• Stvoření 
Bůh je Stvořitel všeho a v Písmu podal spolehlivou zprávu o své stvořitelské 
činnosti. V šesti dnech Pán stvořil nebe i zemi i všechno pozemské tvorstvo a 
odpočinul sedmého dne onoho prvního týdne. Tak ustanovil sobotu jako trvalý 
památník svého dokončeného stvořitelského díla. První muž a žena byli učiněni k 
Božímu obrazu jako vrcholné dílo stvoření. Obdrželi vládu nad světem a 
zodpovědnost pečovat o něj. Svět byl po dokončeném stvoření velmi dobrý a 
zvěstoval Boží slávu. (1.Moj 1,2; 2.Moj 20,8-11; Žalm 19,2-7; 33,6.9; 104; Žid 11,3) 

• Přirozenost člověka 
Muž a žena byli stvořeni k Božímu obrazu, vybaveni individualitou a schopností 
svobodně myslet a jednat. I když byli stvořeni jako svobodné bytosti, jsou závislí na 
Bohu životem, dýcháním a vším ostatním. Každý člověk je nedělitelnou jednotou 
tělesných, duchovních a duševních projevů. Když naši první rodiče neuposlechli 
Boha, popřeli svou závislost na něm, a ztratili tím své vznešené postavení pod Boží 



vládou. Boží obraz v nich byl porušen, a oni se stali kořistí smrti. Jejich potomci dědí 
tuto padlou přirozenost s jejími následky, rodí se se slabostmi a náklonnostmi ke 
zlému. Bůh však v Kristu smířil svět se sebou a svým Duchem obnovuje ve 
smrtelných lidech činících pokání obraz jejich Tvůrce. Stvořeni k Boží slávě jsou 
povoláni milovat Boha, milovat se navzájem a starat se o své životní prostředí. 
(1.Moj 1,26-28; 2,7; Žalm 8,4-8; Skut 17,24-28; 1.Moj 3; Žalm 51,7; Řím 5,12-17;      
2 Kor 5,19.20; Žalm 51,12; 1 Jan 4,7.8.11.20; 1.Moj 2,15) 

• Velký spor  
Celé lidstvo je vtaženo do velkého sporu mezi Kristem a satanem, v němž jde o Boží 
charakter, Boží zákon a Boží svrchovanou vládu nad vesmírem. Tento spor začal v 
nebi, když jedna ze stvořených bytostí, obdařená možností volby, se začala 
povyšovat. Stala se satanem, Božím odpůrcem, který do odboje strhl část andělů. 
Svedl Adama a Evu do hříchu, a tím uvedl ducha vzpoury na naši zemi. Hřích 
znetvořil Boží obraz v lidech, narušil pořádek ve stvořeném světě a zapříčinil zkázu 
celé země potopou. Celé tvorstvo pozoruje náš svět, který se stal jevištěm 
vesmírného sporu, na jehož konci bude Bůh lásky obhájen. Na pomoc v tomto 
sporu posílá Kristus svému lidu Ducha svatého a věrné anděly, kteří mají věřící vést, 
chránit a podporovat na cestě spasení. (Zj 12,4-9; Iz 14,12-14; Ezech 28,12-18;           
1 Moj 3; ¨ 1 Moj 6-8; 2 Petr 3,6; Řím 1,19-32; 5,12-21; 8,19-22; Žid 1,14; 1 Kor 4,9) 
 

Pokračování příště 
 

 

K A Z A T E L N A 
 

RADOST Z HOSPODINA 
Kázání ze soboty 11.6.2022 – br. Michal Balcar 

 

Před jistou dobou jsem v kázání prohlásil, že jsme jako Londýnská “zpěvavý” sbor. 
A dnes bych si dovolil přidat ještě jednu charakteristiku. Myslím také, že jsme sbor, 
který rád jí a dobře vaří. Musím přiznat, že si vedu malou statistiku sborových agapé 
a Londýnská v ní jasně vede. Nikde není agapé tak skvělé, jako u nás. Nakonec 
Londýnská 30 je místem, kde vznikla slavná báseň Ference Futuristy: „Nálada při 
loupání buřta”. My jsme sbor, který rád jí, a proto já jsem pro něj nejvhodnější 
kazatel. Alespoň v tomhle ohledu.  

Dnešní večeře Páně je radostná. Jsme na sborovém víkendu, venku je krásně, my se 
máme krásně, a proto je na místě se radovat. Text k mému kázání pochází z knihy 
Nehemjáš.  

Nehemjáš, který byl místodržícím, a kněz Ezdráš, znalec Zákona, a levité, kteří 
vysvětlovali lidu Zákon, řekli všemu lidu: „Dnešní den je svatý Hospodinu, vašemu Bohu. 
Netruchlete a neplačte.“ Všechen lid totiž plakal, když slyšel slova Zákona. Dále jim 
řekl: „Jděte, jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají nic 
připraveno. Dnešní den je zajisté svatý našemu Pánu. Netrapte se! Radost z Hospodina 
bude vaší záštitou.“ Také levité utěšovali všechen lid: „Utište se. Dnešní den je svatý, 
netrapte se!“ I rozešel se všechen lid, aby jedli a pili a posílali dárky; uspořádali velmi 



radostnou slavnost, protože porozuměli slovům, která jim byla zvěstována. (Neh 8,9-
12)  

Patří radost ze života k víře? Může se adventista radovat z jídla a pití? Víra je 
nakonec vážná věc, protože řeší vážné otázky. Když jsem studoval na Teologickém 
semináři, nastoupil po našem ročníku nový, složený z vážných mladých mužů, kteří 
se jali instituci reformovat. Zjevně se jim zdálo, že se tam bere studium teologie na 
příliš lehkou váhu. A tak jsem jim při jedné ranní bohoslužbě ocitoval právě tento 
text. Jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje.  

Jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje? I mně, a to si nepřipadám jako kdovíjak zdravě 
žijící člověk, to zní trochu divně. Ale jako vše v Bibli, i tento výrok, bychom měli číst 
optikou teologie, nikoli zdravotní reformy. Hebrejská slova zde použitá jsou totiž 
zajímavá. Tučná jídla se objevují v knize Genesis, specificky v požehnání, které udílí 
Izák Jákobovi (a které recipročně odmítne udělit Ezauovi). A ČEP tam překládá 
“žírnost”. Tučná jídla jsou tedy Božím požehnáním, či minimálně jeho součástí. 
Naopak sladké nápoje jsou téměř hapax legomenon a objevují se jedinkrát, a sice v 
Písni písní, kde milá říká, že patro úst jejího milého je přesladké. Jak na to přišla? 
Jedině polibkem přece. Z výše řečeného vyplývá, že Nehemjáš lid nevyzývá jen k 
žranici a pitce. Chce, aby šli ke zdroji radosti, tedy k Božímu požehnání a k lásce.  

Jedním z problémů naší doby je, že jídlu a pití nedáváme v životě správné místo. Buď 
jsou příliš důležité (to nejčastěji), anebo naopak vůbec. Nehemjáš nám k tomu dává 
recept. Skutečným zdrojem radosti z jídla je totiž naslouchání Božímu slovu. To v 
naší perikopě překvapivě nejprve vyvolá v lidu smutek. (Lid totiž plakal, když slyšel 
slova zákona.) Až správným výkladem (levité a znalec zákona Ezdráš vysvětlovali) lid 
porozuměl a podle toho konal. A lid porozuměl tomu, že má uspořádat radostnou 
slavnost. Co bylo zdrojem té radosti? Jídlo a pití? To, že se jim vše dařilo? Nikoli. Jídlo 
a pití byly pouze projevem té radosti a nedařilo se jim vůbec nic. Rekonstrukce 
Jeruzalému drhla na všech frontách. Zdrojem té radosti bylo vědomí, že Hospodin je 
s nimi a že mohou naslouchat jeho slovu.  

V důsledku naslouchání Zákonu začali slavit svátek stánků, což je svátek, který 
připomíná člověku nezajištěnost jeho existence, ale také mu připomíná, že se přesto 
může radovat, protože jeho existence je zajištěna v Bohu. I my se dnes radujeme, ale 
každý z nás má koutek mysli v Praze, kde ho čekají všechny možné problémy. To by 
nám ale radost brát nemělo, protože jejím zdrojem není ideální stav našich životů, 
nýbrž vědomí, že v tom všem je Hospodin s námi. 



 

 
 



Poznej a vybarvi 
 

 
 



Kreslené příběhy Starého zákona 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Pokračování příště 
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