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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Daniel Kubečka 
Téma úkolu: „Tvář Zlatníka“ 

 Společná píseň č. 299 „Mám v srdci plno radosti“ 
 Modlitba 
 Studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 

 Sbírka pro potřeby misie 
 Společná píseň č. 218 „Kdo Boží vůli poznat touží"¨ 
 Modlitba 

 

10,3o – 10,45 hodin  

Přestávka 

10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Alena Heczková 
 Přivítání, sborová oznámení  
 Společné chvály  

„Ježíš nejkrásnější z jmen“ 
 Modlitba 

 Sbírka pro potřeby sboru 
 Příběh pro děti - Dana Nowakova 
 Přímluvné modlitby  

 

 Společná píseň č. 232 „Můj Bůh je síla moje“ 

 Čtení textu Bible – Lukáš 12,13-21 – Vilém Pícha 
 Tichá modlitba   
 Kázání – Vítězslav Vurst 

Téma: „Chytrý a přesto strašně hloupý…“ 
 

 Chvíle ke ztišení – hudební přednes – Eva Vurstová 

 Společná píseň č. 257 " Vzhůru zraky zvedám" 
 Modlitba – Vítězslav Vurst 
 Společná píseň č. 283 „Pane, dej nám požehnání“ 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

 23. července 2022 



Oznámení 
 

 
-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 

 

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

-Příští sobotu, 30. 7., kázáním z Písma bude sloužit bratr Jan Kubík. 
 

-V termínu, 17. - 24. 7., probíhá 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 

 
VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 

 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 106. kapitola 
 

NAUČIT SE ŽÍT, ODPUSTIT A ZAPOMENOUT 

 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 
minulou sobotu jsem v rámci své dovolené navštívila bohoslužbu v lužské 
synagoze. Na tom by možná nebylo nic zas až tak zvláštního, nebýt toho faktu, že to 

V období 24. – 30.7.2022 oslaví narozeniny: 
 

Balcar Zdeněk (24.7.); Nechybová Jaroslava (25.7.); ¨ 
Bek Stanislav (26.7.); Bezděkovská Jitka (28.7.);  

Klennerová Dana (29.7.); Košínová Květoslava (30.7.); ¨ 
Prokop Josef (30.7.) 

 

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


byla první sobotní bohoslužba na tomto místě na den možná přesně po celých 
osmdesáti letech. Od července 1942 totiž na lužské občany židovského původu 
čekaly chladnokrevně dokonale organizované transporty do neznáma a k 
nepředstavitelnému utrpení a pro většinu z transportovaných nakonec k smrti. Ta 
bohoslužba minulé soboty tak byla o to silnější, že se jí účastnilo několik generací 
potomků přeživších, které osud rozvál do nejrůznějších koutů světa jako jsou 
Anglie, Izrael, Kolumbie, Spojené státy americké… Mráz běhal po zádech, když 
jeden z nich předčítal chvalozpěv nazývaný kadiš. A bylo vůbec pozoruhodné a 
krásné, ale také zahanbující, kolikrát se během bohoslužby ozývalo „Baruch ata 
Adonaj…” neboli „Požehnán buď Hospodin…” a děkovalo se především za Tóru, za 
Písmo, za pravdu, za věčný život a Bohu se vůbec neustále vzdávala čest. 
 

Na druhý den bylo připraveno už třetí pokládání stolperseinů neboli kamenů 
zmizelých se jmény a daty narození, deportace, úmrtí či osvobození před domy, z 
nichž byli jejich obyvatelé vyhnáni. A před jedním z domů promluvil člověk, který 
se ještě v Luži těsně po válce narodil rodičům přeživším koncentrační tábory, kteří 
ale s ním jakožto malým chlapcem odešli po komunistickém puči poté, co bylo 
jasné, že jim bude zabaven jejich podnik, do Izraele. A tam řekl něco, co se mě 
hluboce dotklo: Rodiče se museli naučit žít v Izraeli, stát se Izraelci a museli se 
naučit odpustit a zapomenout. 
 

Čeho si nesmírně vážím, byla atmosféra smíření a radosti z alespoň chvilkového 
návratu tam, kde jsou jejich kořeny. Tak si říkám, že ti, kdo toto setkání umožnili, 
jsou těmi, o kterých mluví Bůh prostřednictvím proroka Izajáše: „Budou tě nazývat 
stavitelem zbořenin a obnovitelem cest, aby se dalo žít.” (Iz 58,12) 
 

 
Tohle totiž můžeme dělat každý: stavět mosty přes nedorozumění mezi lidmi, být 
těmi, kdo umožňují smíření a vnáší pokoj a radost. Často to ani nic nestojí a není 
většího požehnání než umožnit, aby bezpráví nevládlo navěky, ale aby se šířilo 
Boží království spravedlnosti, naděje a lásky. K tomu nám Bůh požehnej a 
dopomáhej! 
 

Radostnou a požehnanou sobotu stejně jako celý týden přeje a srdečně zdraví 
 

Soňa Sílová, vaše kazatelka 



SOBOTNÍ ŠKOLA – příští týden 
 

Lekce 5: V ohni zkoušky 
Texty: Gn 22; Oz 2,1–12; Jb 1,6–2,10; 2K 11,23–29; Iz 
43,1–7 
Téma 3.čtvrtletí 2022: V ŽÁRU ZKOUŠEK  
 

Tato lekce se dotýká otázky, proč Bůh riskuje, že se k němu v 
krizi otočíme zády? Podíváme se na čtyři biblické příklady, 
kdy Bůh v tom, co na lidi dopustil, šel „na hranu“, a přesto tyto 
situace posílily důvěru lidí k němu. 
 

 Gn 22,1–3: Abraham (neděle) 
 Oz 2,3–14: Ozeáš (pondělí) 
 Jb 1,20–22: Jób (úterý) 
 2K 1,8.9: Pavel (středa) 
 Iz 43,1–7: Boží zaslíbení pro ty, kteří procházejí zkouškami (čtvrtek) 

 

PDF lekce: https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/05.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 

ČESKÉ ŠVÝCARSKO 
26.-28. SRPEN 2022 

 

https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/05.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


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  

 
SPOLEČNÉ CHVÁLY 

 

 
 

mailto:levrone21@gmail.com


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 

 
ČEMU VĚŘÍME (4.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. 
 

 Večeře Páně 
Večeře Páně je účastí na symbolech Ježíšova těla a krve jako vyjádření víry v něho, 
našeho Pána a Spasitele. V tomto prožitku společenství je přítomen Kristus, který 
se setkává se svým lidem a posiluje ho. Svou účastí radostně zvěstujeme význam 
Kristovy smrti, dokud nepřijde. Příprava na tuto večeři zahrnuje zkoumání 



vlastního svědomí, pokání a vyznání hříchů. Kristus ustanovil umývání nohou jako 
symbol nového očistění a výraz ochoty vzájemně si sloužit v křesťanské pokoře a 
sjednotit svá srdce v lásce. Večeře Páně se smějí zúčastnit všichni věřící křesťané. 
(1.Kor 10,16.17; 11,23-30; Mat 26,17-30; Zj 3,20; Jan 6,48-63; 13,1-17) 
 

 Duchovní dary a služebnosti 
Bůh uděluje všem členům církve v každé době duchovní dary, které má každý člen 
s láskou použít ve službě pro společné dobro církve a lidstva. Působením Ducha 
svatého, který obdarovává každého člena podle své vůle, projevují se tyto dary ve 
schopnostech i služebnostech, které církev potřebuje pro splnění Bohem 
určených povinností. Podle Písma patří mezi dary Ducha: víra, uzdravování, 
proroctví, zvěstování, vyučování, spravování, smiřování, milosrdenství, 
sebeobětavá služba, laskavá ochota pomáhat lidem a povzbuzovat je. Některé 
členy církve Bůh povolal a Duchem uschopnil pro splnění pastoračních, 
evangelizačních, apoštolských a učitelských úkolů, potřebných pro přípravu členů 
k službě, pro vzdělání církve k duchovní zralosti, k podpoře jednoty víry a poznání 
Boha. Používají-li členové tyto dary jako věrní hospodáři rozmanité milosti Boží, je 
církev chráněna před ničivým vlivem falešného učení, roste Božím růstem a 
buduje se ve víře a lásce. (Řím 12,4-8; 1.Kor 12,9-11.27.28; Efez 4,8.11-16; Skut 
6,1-7; 1.Tim 3,1-13; 1.Petr 4,10.11) 
 

 Dar proroctví 
Jedním z darů Ducha svatého je dar proroctví. Tento dar je příznačný pro církev 
ostatků a projevil se v díle E. G. Whiteové. Spisy této služebnice Páně jsou trvalým 
a významným ukazatelem k pravdě, jsou církvi pomocí, usměrněním, poučením i 
napomenutím. Jasně též potvrzují, že Písmo je měřítkem, kterým je třeba 
posuzovat každé učení i každou zkušenost. (Joel 2,28.29; Skut 2,14-21; Žid 1,1-3; 
Zj 12,17; 19,10) 
 

 Boží zákon 
Velké zásady Božího zákona jsou vyjádřeny v Desateru a Ježíš Kristus je představil 
svým životem. Vyjadřují Boží lásku, vůli a úmysly týkající se lidského chování a 
vztahů; jsou závazné pro všechny lidi v každé době. Tyto příkazy jsou základem 
Boží smlouvy s jeho lidem i měřítkem na Božím soudu. Působením Ducha svatého 
odhalují hřích a probouzejí vědomí potřeby Spasitele. Spasení je pouze z milosti, 
ne ze skutků, ale jeho ovocem je poslušnost přikázání. Tato poslušnost rozvíjí 
křesťanský charakter a dává vnitřní uspokojení. Je projevem naší lásky k Pánu a 
našeho zájmu o spolubližní. Poslušnost víry dokazuje Kristovu moc proměnit život, 
a tím umocňuje křesťanské svědectví. (2.Moj 20,1-17; Žalm 40,8.9; Mat 22,36-40; 
5.Moj 28,1-14; Mat 5,17-20; Žid 8,8-10; Jan 15,7-10; Efez 2,8-10; 1.Jan 5,3; Řím 
8,3.4; Žalm 19,8-15) 
 

 Sobota 
Dobrotivý Stvořitel po šesti stvořitelských dnech odpočinul sedmého dne a 
ustanovil sobotu pro všechny lidi jako památku stvoření. Čtvrté přikázání Božího 
nezměnitelného zákona vyžaduje zachovávání sedmého dne jako dne odpočinku, 



bohoslužby a služby v souladu s učením a konáním Ježíše Krista, Pána soboty. 
Sobota je dnem radostného společenství s Bohem a mezi věřícími navzájem. Je 
symbolem našeho vykoupení v Kristu, znamením našeho posvěcení, znakem naší 
oddanosti Bohu i předzvěstí věčné budoucnosti v Božím království. Sobota je 
trvalým znamením věčné smlouvy mezi Bohem a jeho lidem. Radostné 
zachovávání tohoto posvátného času od večera do večera (od západu do západu 
slunce) je oslavou Boha a jeho stvořitelských i vykupitelských činů. (1.Moj 2,1-3; 2 
Moj 20,8-11; Luk 4,16; Iz 56,5.6; 58,13.14; Mat 12,1-12; 2.Moj 31,13-17; Ezech 
20,12.20; 5.Moj 5,12-15; Žid 4,1-11; 3.Moj 23,32; Mar 1,32) 

Pokračování příště 
 

Jeho volba 

Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: „Pojď 
za mnou!“ On vstal a šel za ním. 

Matouš 9‚9 
 

Odmítnutí má mnoho podob. Můžete poslat pozvánky na oslavu – a nikdo nepřijde. 
Nebo když se vybírá do týmů ve sportu, nevybere si vás ani jeden z nich. Obzvlášť 
citlivé pro mě bylo odmítnutí, když mi bylo dvanáct a přestěhovali jsme se do 
Spojených států. Ve třídě se na mě spolužačky dívaly spatra kvůli mému přízvuku, 
barvě pleti či obnošenému oblečení. Všechno se ale změnilo v okamžiku, kdy jsem 
se s jednou dívkou ve třídě skamarádila. 
 

Matouš (nazýván v Markově a Lukášově evangeliu Levi) je perfektní příklad 
odmítnutého člověka. Byl výběrčím daní (řecky telo¯ne¯ s), a proto jím krajané 
opovrhovali přinejmenším ze tří důvodů. Zaprvé výběrčí daní byli považováni za 
zrádce, protože vybírali peníze pro nenáviděnou římskou vládu. Zadruhé byli 
známí tím, že zneužívali svého postavení pro osobní zisk, protože výše daně byla 
zčásti na uvážení daného výběrčího. Požadovat přemrštěné částky bylo běžnou 
normou, a tak tito lidé často bohatli na úkor potřebných a strádajících. Zatřetí – 
Židé považovali výběrčí daní za rituálně nečisté, protože porušovali jejich 
pochopení rituálních předpisů o čistotě obchodováním s pohany a manipulací 
s penězi. Tudíž ze socio-nábožensko-politických důvodů výběrčími daní ostatní 
pohrdali a zavrhovali je. To, že si Ježíš vybral výběrčího daní jako svého učedníka 
(Mt 10‚3), je mnohem více šokující, než si dokážeme představit. Neméně 
překvapivé je i to, že Matouš hned vstal a šel za ním (Mt 9‚9). Následuje scéna 
v Matoušově domě, kde probíhá velká oslava. Jako hosté se jí účastní Ježíš 
s učedníky a také „mnoho celníků a jiných hříšníků“ (Mt 9‚10, srov. L 5‚29). Pokud 
jste někdy byli zavrženi člověkem nebo skupinou z církevních kruhů, musíte vědět, 
že to není způsob, jakým s vámi jedná Ježíš. Ježíš zve zavržené, opovrhované a lidi 
na okraji, aby ho následovali. Zvláště se zajímá o zajaté a ztracené. Přišel pro nás 
všechny, i pro toho nejnepatrnějšího. 

Elizabeth Viera Talbot,  
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   VAŘÍME 
              

 

LUŠTĚNINY 
 
 
 

pondělí 25.7.2022 od 18.30-20.00 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 

 

každý den? 
 



 



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/

