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 ročník 22/číslo 1120 
 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Samuel Ballangó 
Téma úkolu: „Ptačí klec“ 

• Společná píseň č. 14 „Chvalte Stvořitele svého“ 
• Modlitba 
• Studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 

• Sbírka pro potřeby misie 
• Společná píseň č. 129 „Slyš, Otče, prosby hlas" 
• Modlitba 

 

10,3o – 10,45 hodin  

Přestávka 

10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Petr Bezděkovský 
• Přivítání, sborová oznámení  
• Společné chvály  

„Tam k výšinám“ 
• Modlitba 

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

 

• Společná píseň č. 200 „Dal jsi Pánu vše“ 
• Čtení textu Bible – Žalm 73, 2-17 – Václav Vondrášek ml. 
• Tichá modlitba   
• Kázání – Zbyšek Jonczy 

Téma: „O závisti“ 
 

• Chvíle ke ztišení – „Když se probouzí tvá pýcha“ - Vladěna Nohejlová 

• Společná píseň č. 203 "Když kol tebe" 
• Modlitba – Zbyšek Jonczy 
• Společná píseň č. 282 „Prosbu naši, Bože, slyš“ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

 16. července 2022 



Oznámení 
 

 
-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 

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

 
-Příští sobotu, 23. 7., kázáním z Písma bude sloužit bratr Vítězslav Vurst. 

 
-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 17. – 23.7.2022 oslaví narozeniny: 
 

Vondrášková Anežka (18.7.); Vörösová Pavlína (21.7.);  
Bulejčíková Barbora (22.7.); Miškovská Drahomíra (22.7.);  

 

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… 
 

Blahopřejeme 
 
 

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 – 105. kapitola 
 

ZJEVENÍ NA ČIERNÉM KAMENI… 

 

Máme tady čas prázdnin, kdy se spolu ve sboru navzájem nepotkáváme tak často. 
Byl jsem, a ještě budu na své rodinné dovolené, byl jsem už na mládežnické 
dovolené, těším se na Raspenavu na tábor s našimi sborovými dětmi a vedoucími, 
na sborovou dovolenou s KD 3 a pak s KD 1, budu jako duchovní poradce na 
UNITEDu (festival pro mladé ve Vsetíně). 

Celý svůj život slýchávám od těch, kteří milují vandrování v přírodě a které 
potkávám v našich sborech, že byli na Čierném kameni na Velké Fatře u 
Ružomberoku na Slovensku, který vnímám jako takovou „Meku“ pořádného 
vandru… Před týdnem se mi splnil můj sen, kdy jsem se na toto přenádherné místo 
s pár kamarády dostal a prožil zde bez styku s civilizací krásné 3 dny svého života. 

Takovým přirozeným 
sítem, které brání tomu, 
aby se na Čierný kameň 
nedostal „jen tak někdo“ 
je nutnost vytáhnout si 
vše potřebné (krom 
vody) na svých zádech 
do cca 350 metrů 
výškového převýšení ve 
cca 3 hodinách cesty 
hodně do kopce… Byť 
jsem byl před tím 
dopředu velmi význam-
ně varován, když jsem 



konečně dorazil na chatu, měl jsem opravdu a vrchovatě „dost“. Když jsem se po 
nádherných třech dnech vracel nazpět dolů do nížiny, do reality života, byl jsem 
šokovaný z jednoho místa, které poskytovalo fascinující výhled do krajiny – 
šokovaný z toho, že když jsem lezl nahoru, naprosto jsem toto místo přehlédl a 
ničeho si nevšimnul… Proč se tak stalo? Tento krásný výhled byl totiž k mání chvilku 
před cílem cesty, kde už jsem „mlel z posledního“ a neměl ani sílu, ani náladu dívat 
se někam do krajiny.  

Životy mnohých z nás jsou podobně uhoněné, přetížené, hodně „do kopce“, takže 
úplně pomineme mimořádnou krásu některých lidí, které potkáváme, mimořádnost 
okamžiků, které prožíváme a vlastně i krásu mimořádného Boha, který nás životem 
provází. Čas prázdnin a dovolených je darem i v tom, že máme chvilku se zastavit a 
vychutnat nejen krásné výhledy do krajiny na svých výletech, ale prožít nadhled i 
nad svým životem – kam jsem došel, kde dneska jsem a kudy dál. Vychutnat co je v 
mém životě krásného, úžasného a co někdy až příliš často přes rok díky 
propocenému tričku nevidím… Tak vám ze srdce přeji, aby váš život nebyl jen „krev, 
pot a slzy“, ale i taková zastavení, podobná těm, které jsem prožil cestou nazpět z 
Čierného kamene! 

 

ten který už BYL NA ČIERNÉM KAMENI a Váš kazatel Vašek Vondrášek 
 

SOBOTNÍ ŠKOLA – příští týden 
 

Lekce 4: Tvář Zlatníka 
Texty:Mt 5:16; 1K 4:9; Ef 3:10; Jb 23:1–10; Mt 25:1–12; Da 
12:1–10; Ef 4:11–16 
Téma 3.čtvrtletí 2022: V ŽÁRU ZKOUŠEK  
 

Bůh dokáže i těžké a smutné situace (které nejsou jeho dílem) 
využít k tomu, aby z nich „vytěžil“ maximum pro nás a pro 
proměnu našeho charakteru k jeho obrazu. V kontextu velkého 
sporu dobra a zla je to velké svědectví o moci Boží lásky. 
 

• Ř 8:29: Boží touha: obnova jeho obrazu v hříšných lidech (neděle) 
• Jb 23:1–10 - Svědectví Jóbova charakteru (pondělí) 
• Mt 25:34–40 - Charakter Ježíšových následovníků (úterý) 
• Da 12:4–10 - Charakter Božích dětí v době konce (středa) 
• Ef 4:11–16 - Boží obraz odrážený společenstvím (čtvrtek) 

 

PDF lekce: https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/04.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 

https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/04.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured
https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek


Smíchovská mládež v Českém ráji 

Ve dnech od neděle 10.7 do středy 13.7 proběhla dovolená naší smíchovské mládeže 
v Českém ráji. Po ubytování v kempu Dolánky u Turnova nás v neděli večer čekala živá 
diskuze na téma, co si představujeme pod úspěchem v životě, nakolik je k němu 
zapotřebí vytrvalost a odhodlání dělat i „těžké věci“ a nakolik je to spíše otázka talentu, 
štěstí a dobrého zázemí v rodině.  

V pondělí nás čekal poměrně bohatý program, kdy 
jsme nejdříve vyrazili z kempu na koloběžkách do 
Malé Skály, kde jsme si nejdříve pochutnali na výborné  
zmrzlině, poté si vyšli na zdejší skalnatou vyhlídku a 
následně vyrazili na kánoích zpět do kempu. Večer  

 
jsme pak s Vaškem Vondráškem 
přemýšleli nad textem Žalmu 1 o 
tom, jak dosáhnout v životě štěstí.  
 

V úterý nás čekal krásný pěší výlet 
z Lázní Sedmihorky po Zlaté stezce 
Českého ráje, během něhož jsme 
mohli mj. obdivovat krásná zdejší 
panoramata. Večer nás opět čekala 

diskuze nad textem žalmu, tentokrát se jednalo o Žalm 23 přičemž debata se vedla nad 
tím, jak prakticky žít s Bohem. Poslední den mládežnické dovolené pak došlo i na trochu 



té „kultury“ a to jednak při návštěvě synagogy v Turnově a dále pak při prohlídce zámku 
Sychrov.  

Akce se myslím vydařila, za což patří velké díky Petře Bulejčíkové za celkovou organizaci 
a samozřejmě všem mladým, co se ji zúčastnili, a svou dobrou náladou přispěli k výborné 
atmosféře.  

Honza Bezděkovský      

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 (3.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. 
 

• Kristův život, smrt a zmrtvýchvstání 
Jediný smiřující prostředek za lidský hřích Bůh poskytl v Kristově životě dokonalé 
poslušnosti Boží vůle, v jeho utrpení, smrti a zmrtvýchvstání. Ti, kteří vírou přijímají 



toto smíření, mohou mít věčný život a celé tvorstvo může lépe chápat nekonečnou 
a svatou lásku Stvořitele. Toto dokonalé smíření obhajuje spravedlnost Božího 
zákona a milostivost Božího charakteru, protože odsuzuje náš hřích a poskytuje 
nám odpuštění. Kristova smrt je zástupná a očisťující, smiřující a proměňující. 
Kristovo zmrtvýchvstání zvěstuje Boží vítězství nad mocnostmi zla a těm, kteří 
smíření přijímají, zaručuje konečné vítězství nad hříchem a smrtí. Vyhlašuje vládu 
Ježíše Krista, před kterým se skloní každé koleno na nebi i na zemi. (Jan 3,16; Iz 53; 
1.Petr 2,21.22; 1.Kor 15,3.4.20-22; 2.Kor 5,14.15.19-21; Řím 1,4; 3,25; 4,25; 8,3.4; 
1.Jan 2,2; 4,10; Kol 2,15; Filip 2,6-11) 

• Zkušenost spasení 
Z nekonečné lásky a milosrdenství Bůh kvůli nám ztotožnil s hříchem Krista, který 
hřích nepoznal, abychom se v něm směli stát před Bohem spravedlivými. Pod 
vlivem Ducha svatého si uvědomujeme svou ubohost, uznáváme svou hříšnost, 
litujeme svých přestoupení a věříme v Ježíše jako Pána a Krista, jako zástupce i vzor. 
Tato víra, která přijímá spasení, vzniká působením Boží moci prostřednictvím Písma 
a je darem Boží milosti. Skrze Krista jsme ospravedlněni, přijati za Boží syny a Boží 
dcery a vysvobozeni z nadvlády hříchu. Skrze Ducha jsme znovuzrozeni a posvěceni. 
Duch obnovuje naši mysl, do našeho srdce vpisuje Boží zákon lásky a dává nám moc 
žít svatým životem. Zůstáváme-li v něm, stáváme se účastníky Božské přirozenosti 
a máme jistotu spasení nyní i na soudu. (2.Kor 5,17-21; Jan 3,16; Gal 1,4; 4,4-7; Tit 
3,3-7; Jan 16,8; Gal 3,13.14; 1.Petr 2,21.22; Řím 10,17; Luk 17,5; Mar 9,23.24; Efez 
2,5-10; Řím 3,21-2 6; Kol 1,13.14; Řím 8,14-17; Gal 3,26; Jan 3,3-8; 1.Petr 1,23; Řím 
12,2; Žid 8,7-12; Ezech 36,25-27; 2.Petr 1,3.4; Řím 8,1-4; 5,6-10) 

• Růst v Kristu 
Svojí smrtí na kříži Ježíš zvítězil nad mocnostmi zla. Jako ten, kdo během své 
pozemské služby přemáhal démony, zlomil jejich moc a zpečetil jejich konečný 
osud. V Ježíšově vítězství spočívá i naše vítězství nad mocnostmi zla, které se nás 
pokouší stále ovládat, i když s Kristem žijeme v pokoji, v radosti a v jistotě jeho 
lásky. Nyní nás posiluje Duch svatý, který v nás přebývá. Trvalé odevzdávání Ježíši 
jako Pánu a Spasiteli nás osvobozuje od břemen minulých hříchů. Nežijeme už v 
temnotách, ve strachu ze zlých mocností, v nevědomosti a bezsmyslnosti dřívějšího 
života. Ježíš, který nás vysvobodil, nás povolává, abychom neustále rostli v podobu 
jeho povahy, abychom s ním denně udržovali spojení v modlitbách, abychom se 
sytili jeho Slovem, abychom hluboce uvažovali o jeho Slovu a o jeho mocné péči, 
abychom ho chválili písněmi při společných bohoslužbách a abychom se zapojili do 
misijního úkolu svěřeného církvi. Když se budeme věnovat službě lásky těm, kdo 
žijí kolem nás a budeme svědky o Jeho spasení, jeho neustálá přítomnost skrze 
Ducha svatého promění každý okamžik a každý úkol v duchovní zážitek. (Ž 1,1-2; 
23,4; Ž 77,11-12; Ko 1,13-14; 2,6. 14-15; Lk 10,17-20; Ef 5,19-20; 6,12-18; 1 Te 5,23; 
2 Pt 2,9; 3,18; 2 K 3,17-18; Fp 3,7-14; 1 Te 5,16-18; Mt 20,25-28; J 20,21; Ga 5,22-
25; Ř 8,38-39; 1 J 4,4; Žd 10,25) 

 

 



• Církev 
Církev je společenství věřících, kteří vyznávají Ježíše jako Pána a Spasitele. V 
návaznosti na starozákonní Boží lid jsme povoláni ze světa k společné bohoslužbě, 
k vzájemnému společenství, k vzdělávání se v Božím slově, k slavení večeře Páně, k 
službě všem lidem a k světoširému zvěstování evangelia. Církev přijímá svou 
autoritu od Krista, vtěleného Slova, a z Písma, psaného slova. Církev je Boží rodina; 
její členové, které Bůh přijal za své děti, žijí na základě nové smlouvy. Církev je 
společenství víry, Kristovo tělo, jehož hlavou je sám Ježíš Kristus. Církev je nevěsta, 
za kterou Kristus zemřel, aby ji mohl posvětit a očistit. Až se vrátí jako Vítěz, budou 
před něj postaveni věrní všech věků, které vykoupil svou krví, bude to slavná církev 
bez vady a vrásky, svatá a bez úhony. (1 Moj 12,3; Skut 7,38; Efez 4,11-15; 3,8-11; 
Mat 28,19.20; 16,13-20; 18,18; Efez 2,19-22; 1,22.23; 5,23-27; Kol 1,17.18) 

• Ostatek a jeho poslání 
Univerzální církev tvoří všichni ti, kteří skutečně věří v Krista. V posledních dnech, 
v čase rozsáhlého odpadnutí, jsou ostatky církve povolány zachovávat Boží 
přikázání a víru Ježíšovu. Tyto ostatky oznamují příchod hodiny soudu, zvěstují, že 
spasení je možné jen v Ježíši Kristu a hlásají blízkost jeho druhého příchodu. Toto 
zvěstování symbolizují tři andělé ze 14. kapitoly Zjevení. Současně probíhá v nebi 
soud a na zemi je jeho výsledkem pokání a náprava. Každý věřící je povolán k osobní 
účasti na tomto světoširém svědectví. (Zj 12,17; 14,6-12; 18,1-4; 2.Kor 5,10; Juda 
3,14; 1.Petr 1,16-19; 2.Petr 3,10-14; Zj 21,1-14) 

• Jednota Kristova těla 
Církev je jedno tělo s mnoha údy, které Bůh povolává z každého národa, pokolení, 
jazyku a lidu. V Kristu jsme nové stvoření. Nesmí nás dělit rasové, kulturní, 
vzdělanostní a národnostní rozdíly nebo rozdíly mezi urozenými a nízkými, 
bohatými a chudými, mezi mužem a ženou. Všichni jsme si rovni v Kristu, který nás 
jedním Duchem spojil se sebou a jednoho s druhým; nestranně a bez výhrad si 
máme navzájem sloužit. Díky zjevení Ježíše Krista v Písmu máme podíl na stejné 
víře a naději a hlásáme všem jednotné svědectví. Tato jednota má svůj zdroj v 
jednotě trojjediného Boha, který nás přijal za své děti. (Řím 12,4.5; 1 Kor 12,12-14; 
Mat 28,19.20; Žalm 133,1; 2 Kor 5,16.17; Skut 17,26.27; Gal 3,27.29; Kol 3,10-15; 
Efez 4,14-16; 4,1-6; Jan 17,20-23) 

• Křest 
Křtem vyznáváme svou víru v smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista a svědčíme, že 
jsme zemřeli hříchu a chceme žít novým životem. Takto uznáváme Krista za Pána a 
Spasitele, stáváme se jeho lidem a jsme přijati za členy jeho církve. Křest je 
symbolem našeho spojení s Kristem, odpuštění našich hříchů i toho, že jsme přijali 
Ducha svatého. Je potvrzením víry v Ježíše Krista, jakož i znamením pokání a koná 
se ponořením do vody. Křest následuje po důkladném vyučování z Bible a přijetí 
jejího učení. (Mat 28,19.20; Řím 6,1-6; Kol 2,12.13; Skut 2,38; 16,30-33; 22,16) 

Pokračování příště 
 

 

 



 



 
 
 



Kreslené příběhy Starého zákona 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Pokračování příště 
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