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 ročník 22/číslo 1122 
 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Daniel Kubečka 
Téma úkolu: „V ohni zkoušky“ 

 Společná píseň č. 290 „Můj Bože. má jsi chvála“ 
 Modlitba 
 Studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 

 Sbírka pro potřeby misie 
 Společná píseň č. 151 „Hvězda moje jasná" 
 Modlitba 

 

10,3o – 10,45 hodin  

Přestávka 

10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Marek Balcar 
 Přivítání, sborová oznámení  
 Společné chvály  

„Jak úžasná“ 
 Modlitba 

 Sbírka pro potřeby sboru 
 Příběh pro děti -  Richard Klíma 
 Přímluvné modlitby  

 

 Společná píseň č. 269 „Bože svatý“ 
 Čtení textu Bible – Jakub 5,7-11 (ČEP) – Jiří Sejkora 
 Tichá modlitba   
 Kázání – Jan Kubík 

Téma: „Vlajková loď lásky: 1K 13,4 Láska je trpělivá,...“ 
 

 Chvíle ke ztišení – hudební přednes  - Daniela Matta, Jana Prokopčáková 
 Společná píseň č. 152" Když mír jako proud" 
 Modlitba – Jan Kubík 
 Společná píseň č. 281 „Buď, mocný Bože, s námi“ 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

 30. července 2022 



Oznámení 
 

 
-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 

 

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

-Příští sobotu, 6. 8., kázáním z Písma bude sloužit bratr Luděk Svrček. 
 

-Páteční Smíchovské foyer, s ohledem na aktivity sboru, v pátek od 2000 hod 
na linku https://meet.google.com/pmm-urpx-wnw 

 

-V termínu 31.7.-7. 8. proběhne Biblický týden 2022 
 

-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 – 107. kapitola 
 

SLASTNÁ CHVÍLE KDYŽ BYLO DOBOJOVÁNO… 
 

Tak jsem se vrátil z dětského tábora na Raspenavě, kde byly i děti z našeho sboru. 
Čím jsem starší, tím více si vážím přednosti mít podíl na tom nějak pozitivně 
směrovat naše děti – a letní tábor je k tomu ideální příležitostí… 
 

Rád bych se s vámi podělil o jednu nádhernou fotku, kterou jsem udělal v sobotu 
odpoledne v závěru tábora. K základním předpokladům toho, aby byl podařený 

V období 31.7. – 6.8.2022 oslaví narozeniny: 
 

Hušek Jan (1.8.); Marušáková Renata (1.8.);  
Kohút Julius (2.8.); Kadaník Miroslav (4.8.)  

 

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


tábor patří dobrá táborová kuchyně. Hluboce se skláním před uměním všech 
našich kuchařek v čele s úžasnou Lenkou Říhovou, která v bojových podmínkách 
dokáže pro cca 65 strávníků se svým týmem přímo zázraky. Je to ale dřina, od 
brzkých ranních hodin až do večeře… Proto nebylo divu, že jedna z kuchařek si v 
sobotu odpoledne konečně zdřímla v hamace, hlídána svým psíkem Maxíkem. Moc 
bych přál každému z vás, abyste prožili o letošních prázdninách více či méně z 
úžasné atmosféry této fotky, protože jak říká jeden aforismus: LENOCH NEVĚŘÍ 
BOHU A WORKOHOLIK DUCHU SVATÉMU. A jen poctivý odpočinek je předpo-
kladem svěžího těla i ducha… 
 

S přáním plnotučného (nejen sobotního) odpočinku váš kazatel Vašek Vondrášek 

 

PS. Dlouho jsem váhal, jak tu krásnou hamakovou momentku nazvat, budu vděčný 
za vaše typy, které mi prosím pošlete na vv@quick.cz nebo na mob. 775 080 809 – 
děkuji! 

 

SOBOTNÍ ŠKOLA – příští týden 
 

Lekce 6: Boj ze všech sil 
Texty: J 16,5–15; Ko 1,28.29; 1Pt 1,13; Mt 5,29; Gn 32 
Téma 3.čtvrtletí 2022: V ŽÁRU ZKOUŠEK  
 

Problémy a těžkosti se nevyhýbají nikomu. Jak se k nim ale 
máme postavit? V této lekci budeme uvažovat nejen o tom, co 
pro nás v takových chvílích dělá Bůh, ale co očekává od 
každého z nás. 
 

 J 16,5–15: Působení Ducha svatého a naše rozhodování (neděle) 
 Ko 1,28.29: Boží jednání a naše aktivní snaha (pondělí) 
 1Pt 1,13–16: Emoce a naše vůle (úterý) 
 Mt 5,29.30: Nutnost jednat (středa) 
 Gn 32,23–31: Vytrvalost navzdory nesnázím (čtvrtek) 

 

PDF lekce: https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/06.pdf 

https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/06.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 
  
 

SPOLEČNÉ CHVÁLY 

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


Pozdrav z KD dovolené na Šumavě.  
 

Všechny vás co nejsrdečněji zdravíme z dovolené a těšíme se na brzké shledání ve 
sboru.  
Užíváme si společný čas, hodně chodíme, zpíváme a povídáme si. Na obrázku je pěší 
část u Prášilského jezera a cyklo parta na vrchu Poledník. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ČEMU VĚŘÍME (5.ČÁST - závěrečná) 
 

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. 
 

 Křesťanské správcovství 
Jsme Božími správci; Bůh nám svěřil čas i příležitosti, schopnosti i majetek, dary země 
i přírodní zdroje. Jsme Bohu zodpovědni za jejich správné užívání. Boží vlastnictví 
uznáváme věrnou službou Bohu a bližním, odevzdáváním desátků a dobrovolných 
darů pro zvěstování evangelia a pro podporu a rozvoj církve. Křesťanské správcovství 
je přednost, kterou nám Bůh daroval, abychom rostli v lásce a vítězili nad sobectvím 
a lakomstvím. Křesťan má radost, když mají jiní prospěch z jeho věrného 
hospodaření. (1.Moj 1,26-28; 2,15; 1.Par 29,14; Ag 1,3-11; Mal 3,8-12; 1.Kor 9,9-14; 
Mat 23,23; 2.Kor 8,1-15; Řím 15,26.27) 
 

 Křesťanský způsob života 
Jsme povoláni, abychom žili zbožně, smýšleli, cítili a jednali v souladu se zásadami 
Písma. Aby Duch svatý v nás mohl utvářet charakter našeho Pána, účastníme se jen 
toho, co podporuje křesťanskou čistotu, zdraví a radost ze života. To znamená, že i 
naše zábavy a činnost ve volném čase se řídí normami křesťanského vkusu a krásy. Při 
veškerém respektování kulturních odlišností má být náš oděv jednoduchý, skromný a 
čistý, jak se sluší na lidi, jejichž krása nespočívá v zevnějších ozdobách, ale v ozdobě 
šlechetného a tichého ducha. To znamená, že se máme rozumně starat o své tělo 
jako o chrám Ducha svatého. Kromě přiměřeného pohybu a odpočinku máme 
dodávat tělu nejzdravější stravu, jakou můžeme připravit, a zdržovat se těch pokrmů, 
které Písmo označuje za nečisté. Alkoholické nápoje, tabák, nezodpovědné užívání 
drog a narkotik škodí našemu tělu; proto je nemáme užívat. Místo toho se máme 
zapojit do všeho, co naši mysl i tělo podřizuje Kristu, který má zájem o naše zdraví, 
radost a štěstí. (Řím 12,1.2; 1 Jan 2,6; Efez 5,1-21; Filip 4,8; 2.Kor 10,5; 6,14-7,1; 
1.Petr 3,1-4; 1.Kor 6,19.20; 10,31; 3.Moj 11,1-47; 3.Jan 2) 

 

 Manželství a rodina 
Manželství ustanovil Bůh v ráji a Pán Ježíš je potvrdil jako celoživotní spojení muže a 
ženy ve společenství lásky. Manželský slib činí křesťan jak Bohu, tak i svému 
životnímu partnerovi. Do křesťanského manželství by měli vstupovat jen lidé 
stejného vyznání. Vzájemná láska, úcta, respekt a zodpovědnost jsou pojivem tohoto 
svazku, který má zrcadlit lásku, svatost, důvěru a trvalost vztahu mezi Kristem a jeho 
církví. O rozvodu Ježíš Kristus učil, že ten, kdo se rozvádí (s výjimkou smilstva 
partnera) a uzavírá nový manželský svazek, dopouští se cizoložství. I když některé 
rodinné svazky nejsou ideální, manželé, kteří se v Kristu odevzdávají jeden druhému, 
mohou pod vlivem Ducha svatého a církve dosáhnout jednoty lásky. Bůh žehná 
rodině a chce, aby si její členové vzájemně pomáhali k úplné zralosti. Rodiče mají vést 
své děti, aby milovaly a poslouchaly Boha. Svým příkladem a slovy je mají učit, že 



Kristus je laskavý, vždy vlídný a starostlivý vychovatel, který si přeje, aby se staly údy 
jeho těla, členy Boží rodiny. Upevňování soudržnosti rodiny je jedním z cílů poselství 
evangelia pro poslední dobu. (1.Moj 2,18-25; Mat 19,3-9; Jan 2,1-11; 2.Kor 6,14; Efez 
5,21-33; Mat 5,31-32; Mar 10,11.12; Luk 16,18; 1.Kor 7,10.11; 2.Moj 20,12; Efez 6,1-
4; 5.Moj 6,5-9; Přísl 22,6; Mal 4,5.6) 
 

 Kristova služba v nebeské svatyni 
V nebi je svatyně, pravý svatostánek, jehož stavitelem je Pán, a ne člověk. V něm 
Kristus slouží v náš prospěch, zpřístupňuje věřícím požehnání své smiřující oběti, 
přinesené jednou provždy na kříži. Kristus byl uveden do úřadu jako náš slavný 
Velekněz a svou prostřednickou službu začal po svém nanebevstoupení. Roku 1844, 
na konci prorockého období 2300 dnů (let) přešel k druhé a závěrečné fázi své 
usmiřující služby. Je to dílo vyšetřujícího soudu, který je součástí závěrečného 
odstraňování veškerého hříchu. Předobrazem této skutečnosti bylo očisťování 
starodávné židovské svatyně v Den smíření. V předobrazné službě byla svatyně 
očištěna krví obětí zvířat, ale nebeské skutečnosti se očišťují dokonalou obětí Ježíšovy 
krve. Vyšetřující soud odhaluje nebeským bytostem, kdo z mrtvých zesnul v Kristu, a 
proto je v něm uznán hodným mít podíl na prvém vzkříšení. Tento soud také ukazuje, 
kdo z živých zůstává v Kristu, zachovává Boží přikázání a víru Ježíše Krista a je v něm 
připraven k vstupu do věčného království. Tento soud obhajuje Boží spravedlnost, 
zachraňující ty, kteří věří v Ježíše Krista. Prohlašuje, že lidé, kteří zůstali Bohu věrní, 
obdrží království. Dovršení Kristovy služby v nebeské svatyni bude pro lidi před 
druhým adventem znamenat ukončení doby milosti. (Žid 8,1-5; 4,14-16; 9,11-28; 
10,19-22; 1,3; 2,16.17; Dan 7,9-27; 8,13.14; 9, 24-27; 4.Moj 14,34; Ezech 4,6; 3.Moj 
16; Zj 14,6.7; 20,12; 14,12; 22,12) 
 

 Druhý příchod Ježíše Krista 
Druhý příchod Ježíše Krista je křesťanskou nadějí církve, slavným vyvrcholením 
evangelia. Spasitelův příchod bude doslovný, osobní, viditelný a celosvětový. Při 
Kristově návratu spravedliví mrtví budou vzkříšeni a spolu se spravedlivými živými 
budou oslaveni a vzati do nebe, avšak nespravedliví zemřou. Naplnění většiny 
proroctví a současný stav světa naznačují, že Kristův příchod je blízko. Bůh nám 
nezjevil čas této události, ale nabádá nás, abychom byli připraveni. (Tit 2,13; Žid 9,28; 
Jan 14,1-3; Skut 1,9-11; Mat 24,14; Zj 1,7; Mat 24,43.44; 1.Tes 4,13-18; 1.Kor 15,51-
54; 2.Tes 1,7-10; 2,8; Zj 14,14-20; 19,11-21; Mat 24; Mar 13; Luk 21; 2.Tim 3,1-5; 1 
Tes 5,1-6) 
 

 Smrt a vzkříšení 
Důsledkem hříchu je smrt. Avšak Bůh, který jediný je nesmrtelný, dá věčný život svým 
vykoupeným. Až do dne příchodu Páně je smrt pro všechny lidi stavem nevědomí. Až 
se zjeví Kristus, který je naším životem, vzkříšení spravedliví a živí spravedliví budou 
oslaveni a uchváceni vstříc svému Pánu. Druhé vzkříšení, vzkříšení nespravedlivých, 
bude o tisíc let později. (Řím 6,23; 1 Tim 6,15.16; Kaz 9,5.6; Žalm 146,3.4; Jan 11,11-
14; Kol 3,4; 1.Kor 15,51-54; 1.Tes 4,13-17; Jan 5,28.29; Zj 20,1-10) 
 
 



 Tisíciletí a konec hříchu 
Milénium znamená tisíciletou vládu Ježíše Krista s jeho svatými v nebi v době mezi 
prvním a druhým vzkříšením. V této době budou bezbožní mrtví souzeni; země bude 
úplně pustá, bez živých lidí, obývat ji bude satan a jeho andělé. Na konci tohoto 
období Kristus se svými svatými i se svatým městem sestoupí z nebe na zem. Tehdy 
budou vzkříšeni nespravedliví mrtví, kteří spolu se satanem a jeho anděly obklíčí Boží 
město; avšak oheň od Boha je spálí a očistí zemi. Takto bude vesmír navěky zbaven 
hříchu a hříšníků. (Zj 20; 1.Kor 6,2.3; Jer 4,23-26; Zj 21,1-5; Mal 4,1; Ezech 28,18.19) 
 

 Nová země 
Na nové zemi, kde přebývá spravedlnost, Bůh poskytne vykoupeným trvalý domov, 
dokonalé prostředí pro věčný život, lásku, radost a vzdělávání ve své přítomnosti. 
Bůh sám tam bude přebývat se svým lidem a utrpení ani smrt tam už nebude. Velký 
spor skončí a hříchu již nebude. Všechno živé a neživé bude zvěstovat, že Bůh je 
láska. A Bůh bude vládnout na věky. (2.Petr 3,13; Iz 35; 65,17-25; Mat 5,5; Zj 21,1-7; 
22,1-5; 11,15) 

Text použit ze stránek www.casd.cz 

 

K A Z A T E L N A 
 

POMAZÁNÍ V BETANII 
Kázání ze soboty 2.4.2022 – br. Michal Balcar 

 
„Šest dní před velikonocemi přišel Ježíš do Betanie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z 
mrtvých. Připravili mu tam večeři; Marta při ní obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, 
kteří byli s Ježíšem u stolu. Tu vzala Marie libru drahého oleje z pravého nardu, 
pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. Jidáš 
Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit, řekl: „Proč nebyl ten olej 
prodán za tři sta denárů a peníze dány chudým?“ To řekl ne proto, že by mu záleželo 
na chudých, ale že byl zloděj: měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní 
dávalo. Ježíš řekl: „Nech ji, uchovala to ke dni mého pohřbu. Chudé máte vždycky s 
sebou, ale mne nemáte vždycky.“ (Jan 12,1-8) 
 

Příběh o pomazání v Betanii obsahují všechna evangelia. A každá z těchto verzí se 
od ostatních liší. Marek uvádí, že se vše odehrálo v Betanii, ale dům identifikuje 
jako dům Šimona malomocného. Cenu specifikuje na 300 denárů a Ježíš uvádí, že 
ho žena (beze jména) pomazala k pohřbu. Matouš uvádí pouze, že mast stála 
“mnoho peněz” a zajímavé, že v jeho verzi stížnost pronášejí “učedníci”. Lukáš ženu 
identifikuje jako “hříšnici” a konflikt se podle něj odehrává kvůli něčemu úplně 
jinému. Farizeus, který Ježíše hostil, si totiž stěžuje, že Ježíš nepozná, “co je to za 
ženu.” Jan jako jediný tvrdí, že vše se odehrálo v domě Lazara a hlavně ženu 
identifikuje jako Marii, Lazarovu a Martinu sestru. V rozdílech je ovšem vidět 
několik leitmotivů celé události. Hlavně ten, že to byla pro všechny přítomné chvíle 
nekomfortní, nepříjemná. Pro všechny, kromě Ježíše a ženy/Marie. 
 

Mezi Ježíšem a ženou se odehrálo cosi intimního, blízkého, což neznamená nutně, 
že se jednalo o věc sexuální povahy, byť je jasné, že okolí to takto vnímalo (farizeus 



v Lukášově verzi). Tenhle rozměr ovšem sám Ježíš rázně zarazí, když prohlásí, že 
ho žena pomazala k pohřbu. A my bychom do té intimity mezi Ježíšem a Marií asi 
vstupovat neměli. Zpovzdálí jen tušíme, že ten okamžik byl pro Ježíše důležitý.  
 

Pojďme společně přemýšlet o něčem jiném. Není na té Jidášově námitce něco 
pravdy? Jen pro dokreslení kontextu bych rád dodal, že podle Nového zákona je 
denár denní mzda. 300 denárů je tedy vlastně roční mzda. Zkuste si každý vybavit, 
kolik ročně vyděláte a představte si, že byste za tyhle peníze koupili mast, kterým 
někomu (byť vám blízkému) pomažete nohy. Představili jste si to? Asi se 
shodneme na tom, že to je moc, ne? Tahle událost se odehrála na začátku 
pašijového týdne. Ježíšovi zbývá jen týden života. O to víc se vkrádá otázka, zda to 
má smysl. Do rakve se přece dávají “černé papírové boty”, ne? 
 

Jan, jako jediný z evangelistů, vypráví svůj příběh tak, že právě po pomazání v 
Betanii nastává Květná neděla, tj. vjezd do Jeruzaléma. Ježíš je Kristus a slovo 
Kristus řecky znamená pomazaný. Z jistého úhlu pohledu tedy právě Marie Ježíše 
pomazala k jeho hlavnímu úkolu. Aby jako král vjel do Jeruzaléma, zemřel a svým 
zmrtvýchvstáním smrt porazil. 
 

Příběh o Marii/ženě/hříšnici klade každému z nás otázku, zda laskavost není 
někdy zbytečný luxus. A odpovídá, slovy Ježíše vcelku jednoznačně, že ne. 
Laskavost není nikdy zbytečná, není nikdy zapomenuta - i když někdy máme 
tenhle pocit. Laskavost přesahuje do věčnosti. Skutky zla zmizí a budou 
zapomenuty. Ale skutky laskavosti budou velebeny až na věčnost. Jan říká, že vůně 
té masti naplnila celý dům. Vůně té laskavosti naplnila celý dům. Taková je její síla. 
Laskavost není nikdy zbytečná. Laskavost je silná. Laskavost voní a naplňuje srdce 
lidí. 
 
 
 



 



 



Kreslené příběhy Starého zákona 
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