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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Pavel Bláha 
Téma úkolu: „Nezničitelná naděje“ 

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

• Sbírka pro potřeby misie 
• Společná píseň č. 113 "Ježíš je ten dobrý pastýř"  
• Modlitba 

 

10,3o – 10,45 hodin  

Přestávka 

10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Jaroslav Bartoš 
• Přivítání, sborová oznámení  
• Blahopřání k jubileu – kazatel, první diakon 
• Společné chvály  

„Díky za Tvůj kříž“ 
• Modlitba 
• Sbírka pro potřeby sboru 
• Příběh pro děti – Václav Vondrášek 
• Přímluvné modlitby  

 

• Společná píseň č. 272 „Otče v nebi“ 
• Čtení textu Bible – Ezechiel 33,30-33 – Rozalie Schwarzová 
• Tichá modlitba   
• Kázání – Václav Vondrášek 

Téma: „10, 20, 70 - aneb student, bratr a zahradník“ 
 

• Chvíle ke ztišení – videoprojekce 
• Společná píseň č. 254 "Lásko věčná čistá" 
• Modlitba – Václav Vondrášek 
• Společná píseň č. 281 „Buď, mocný Bože, s námi“ 
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Oznámení 
 

 
-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 

 

-Dnes, 13. 8., kázáním z Písma bude sloužit bratr Václav Vondrášek. 
 

-Příští sobotu, 20. 8., kázáním z Písma bude sloužit bratr Marek Škrla. 
 

-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 srpnu 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 – 109. kapitola 
 

„NA DĚTSKÉM PRANÝŘI“ 
 

Každá sborová dovolená má své neopakovatelné kouzlo, když se poznáváme i jinak 
než „pod kravatou“ ve svátečních šatech. Prožili jsme se smíchovským KD3 hezké 
časy v nádherném prostředí šumavských Prášil, které byly naplněny společnými 
výlety, společným jídlem, množstvím rozhovorů a také společnými večery. Měli jsme 
se Soňou připravena na každý večer diskusní témata ze života biblických rodin, kde 
všude byla nějaká bolest (jako v našich rodinách). Anebo máme jenom velmi málo 

informací      . Určitě to znáte, že nejlepší témata přicházejí většinou neplánovaně, 

V období 14. – 20.8.2022 oslaví narozeniny: 
 

Sílová Soňa (14.8.); Pařík Miloš (15.8.); (Balcarová Natalija (17.8.);  
Loudová Barbara (19.8.); Voženílková Věra (19.8.) 

 

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


když někdo přijde s nějakou otázkou, která se všech týká a na kterou častokrát 
nemáme odvahu. A právě to bylo téma „Rodič versus hranice pro sociální sítě našich 
dětí“. Kdo má nebo měl tu zkušenost, jak dokáže virtuální svět zamávat s našimi 
dětmi, určitě ví, jak těžko se nám rodičům tyto hranice určují. Tak jsme se sdíleli, jak 
hledáme jako rodiče tu nejlepší cestu, a pak mě jako moderátora napadla otázka, 
kterou jsem chtěl dát „k dobrému“ spíš jako vtip než „na vážno“. Napadlo mě, co by 
asi naše děti řekly o nás a o našem přístupu k sociálním sítím, jakým jsme jim vzorem 
– a jelikož s námi nebyly naše děti, připadlo mi nekorektní to hodit „naostro“ do 
skupiny. Sám jsem byl ale překvapený tím, jak se toho ostatní dospělí chytli a jak 
jsme další večer dali dětem prostor, aby řekly, jak ony vidí nás. Vím, že když mi bylo 
5, 10, 15 let, mnohé jsem viděl jinak než teď v mých poabrahámovinách. Ale určitě 
stojí za to se našich dětí ptát, jak „nás rodiče vidí“ – nejen ve vztahu ke světu mobilů 

a počítačů. Možná se 
dozvíte věci, které vás 
samotné překvapí – a 
nebojte se, pravděpo-
dobně to nebude jenom 
nepříjemné… Přeji vám k 
takovým otázkám hodně 
odvahy a pokory – kéž by 
v našich rodinách bylo 
víc takových „večerů 
pravdy“. 

Palce drží sobě i 
každému z vás i s vašimi 

rodinami váš pastor 
Vašek Vondrášek  

SOBOTNÍ ŠKOLA – příští týden 
 

Lekce 8: Vidět Neviditelného 
Texty: Ř 8,28–39; J 14,1–14; Ef 1,18–23; Iz 40,27–31 
Téma 3.čtvrtletí 2022: V ŽÁRU ZKOUŠEK  
 

 V této lekci si znovu připomeneme, že není vždy snadné 
důvěřovat Bohu, kterého nevidíme. Přesto nás i v těžkých 
chvílích může posílit vědomí toho, jaký je náš Bůh. Všimneme si 
proto pěti biblických pasáží, které nám připomenou pět 
povzbudivých pravd o Bohu. 
 

• Ř 8,31–35: Boží dobrota a štědrost (neděle) 
• J 14,11–14: Možnost prosit Otce „v Ježíšově jménu“ 

(pondělí) 
• Ef 1,15–23: Vzkříšení Krista a naděje pro nás (úterý) 
• 1Pt 5,7: Možnost odevzdat naše trápení Bohu (středa) 
• Iz 40,27–31: Boží přítomnost, i když ji nevnímáme (čtvrtek) 

 

PDF lekce: https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/08.pdf 

https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/08.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 
 

Besaleel: Pozvání do služby  
Oldřich Svoboda, učitel na Adventistickém teologickém institutu  

„Mojžíš řekl Izraelcům: ‚Hleďte, 
Hospodin povolal jménem Besaleela, 
syna Urího, vnuka Chúrova, z 
pokolení Judova. Naplnil ho Božím 
duchem, aby měl moudrost, důvtip a 
znalost pro každé dílo a uměl 
dovedně pracovat se zlatem, 
stříbrem a mědí, opracovávat 
kameny pro vsazování a obrábět 
dřevo, aby dovedl udělat každé 
navržené dílo.‘“ (Ex 35,30–33)  

Besaleel. Muž, jehož jméno nepatří mezi 
ta nejznámější. A přesto byl součástí 
velkého Božího plánu. Měl být totiž 
hlavním stavitelem izraelské svatyně. 
Bez něj by svatostánek, názorná 
učebnice plánu spasení, neexistoval. 
Proč byl ale pro tento jedinečný úkol 
vybrán Bohem právě on? Jaké k tomu 
měl předpoklady?  

Besaleel v židovské tradici  
Pokud se podíváme do starých 
rabínských spisů, zjistíme, že Besaleel 
byl v židovském prostředí často vnímán 
jako někdo, kdo měl až „nadpřirozené“ 
schopnosti. Svou práci na postavení 
svatyně na poušti měl údajně, podle 
Talmudu, dokončit ve věku pouhých 
třinácti let!  

Když prý Mojžíš nařídil Besaleelovi, aby 
se pustil do stavby svatyně a do výroby 
schrány úmluvy a vybavení stánku, 

omylem mu tyto úkoly vyjmenoval v 
obráceném pořadí – stavbu samotné 
svatyně uvedl až jako poslední. Besaleel 
mu ale měl připomenout, že obvykle se 
nejprve postaví dům a teprve pak se 
chystá vybavení. Bůh to tak prý 
původně řekl, ale Mojžíš se pak spletl.  

V jiných židovských spisech se dočteme, 
že svícen pro svatyni byl tak 
komplikovaným dílem, že prý ani 
Mojžíš nechápal, jak jej vyrobit, i když 
mu Bůh dvakrát ukázal model. Když se 
to poté snažil vysvětlit Besaleelovi, ten 
to údajně okamžitě pochopil a bez 
problémů jej vyrobil. Mojžíš pak 
vyjádřil svůj obdiv a přesvědčení, že v 
době, kdy mu Hospodin ukazoval 
nebeský model, musel stát tento muž „v 
Božím stínu“ (což je význam jména 
Besaleel) a vše pozorovat.  

Pokud by tomu tak skutečně bylo, pak 
šlo o naprosto jedinečnou osobnost, se 
kterou se jen těžko můžeme měřit. 
Výjimečný člověk, po kterém zůstalo 
nevídané dílo. Mohli bychom tak dojít k 
závěru, že pro službu Bohu jsou 
použitelní jen obzvláště nadaní lidé. Je 
to ale to, co nás učí Bible?  

Biblické svědectví  
Svědectví Bible o tomto muži je daleko 
střízlivější než to, co nacházíme v 
židovské tradici. I když mu zřejmě 

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


nebylo pouhých 13 let, zdá se, že byl 
poměrně mladý – vždyť jeho dědeček 
Chúr ještě nedávno aktivně 
spolupracoval s Mojžíšem (Ex 17). Ale 
jeho mládí nebylo překážkou pro velké 
poslání, podobně jako nebylo 
problémem ani stáří Mojžíše. Je zřejmé, 
že do služby se může zapojit kdokoliv, 
bez ohledu na věk. Pro každého je v 
Božím plánu místo.  

Besaleelův obor činnosti asi není tím, co 
si běžně spojujeme se službou Bohu. 
Bible jej popisuje jako zručného 
řemeslníka. Mnoho lidí se domnívá, že 
sloužit Bohu znamená stát se kazatelem 
či misionářem. To jsou jistě úžasné 
formy služby, ale příběh Besaleela nám 
ukazuje, že Bůh je ochotný použít 
každého, bez ohledu na jeho 
specializaci – a to k dílu, které bude k 
velké Boží slávě.  

Dvě biblické zmínky o Besaleelovi 
připomínají, že jej Hospodin povolal 
jménem (Ex 31,1; 35,30). Nesvěřil tento 
úkol obecně „svému lidu“. Bůh znal 
Besaleela jménem, i jeho schopnosti, a 
rozhodl se jej pozvat do služby. 
Besaleela nepochybně muselo 
zasáhnout, když se od Mojžíše dozvěděl, 
že právě jeho jméno zmínil Hospodin na 
hoře Sínaji. Právě s ním Bůh počítal.  

Připomeňme také, že podle biblického 
textu Bůh naplnil Besaleela svým 
Duchem. Poté je řečeno, že od něj dostal 
moudrost a schopnosti. Je to první 
člověk, o kterém se to v Bibli říká. Bůh 
měl pro něj úkol a zároveň mu dal 
schopnosti, aby jej mohl splnit. Pokud 
ale měl Besaleel toto poslání splnit, 
musel udělat jednu zásadní věc – 
pozvání přijmout. Proto o něm a jeho 
spolupracovnících čteme, že je „srdce 
pudilo, aby přistoupili k práci na tom 
díle“ (Ex 36,2). I když je Bůh všemocný, 
ke službě nikdy nenutí. Nabízí ji jako 
„přednost a poctu“. Besaleel nepro-
testoval, nenamítal, že by to mohl 
udělat i někdo jiný. Přijal toto pozvání a 
pustil se do služby, protože i v srdci cítil 
touhu být součástí velkého Božího díla.  

Besaleel a my  
Besaleelův příběh je někdy opomíjený, 
ale přesto má silné poselství i pro nás. 
Ukazuje totiž, že Bůh vždy a s radostí 
zval ke spolupráci lidi různého věku, 
pohlaví i nadání. Každého z nás zná 
jménem, dobře ví, kde nejlépe můžeme 
sloužit jemu i druhým, a je připravený 
nás pro takovou službu vyzbrojit. A 
přesto nechává na nás, zda toto pozvání 
přijmeme a staneme se součástí jeho 
úžasného projektu proměny celého 
světa i vesmíru.

   

  Model stanu setkávání v údolí Timna (Izrael) 

 

 



SPOLEČNÉ CHVÁLY 
 



 
Pozdrav ze Smíchova. Takto krásně kvete Ibišek ve foyeru 
 

Novinky na síti 

Evropský kongres mládeže ve Finsku 

Minulý týden patřil mladým lidem z celé Evropy, kteří se setkali ve finském Lahti k 
největší mezinárodní akci tohoto druhu. Kongres adventistické mládeže s názvem 
“Plug In” zorganizovaly společně obě evropské divize Církve adventistů sedmého 
dne (EUD & TED), aby po několika letech opět poskytly příležitost k setkání více než 
2500 mládežníků od 16 do 30 let. Z České a Slovenské republiky se této události 
zúčastnilo téměř 120 lidí – po německé a francouzsko-belgické unii tak vytvořili třetí 
největší skupinu. 

Každý den kongresu znamenal pro většinu 
zúčastněných víc a víc mezinárodních 
kamarádů a bylo znát, že program celé akce 
byl vytvořen precizně a s ohledem na zájmy 
pestré věkové skupiny. Den začínal 
společnou bohoslužbou doprovázenou 
chválami místní kapely a následnými 
diskusemi ve 200 malých skupinách, jejichž 
smysl byl zřejmý – lidé, kteří se nikdy 
předtím nesetkali, sdíleli některé ze svých 

pozitivních zkušeností i nejhlubších bolestí a zažívali porozumění svých vrstevníků. 
Tisíce příběhů, nápadů, úvah a nových pohledů. Dopolední atmosféra plná energie 
vždy vrcholila možností přihlásit se na některý z mnoha seminářů a workshopů 
(biblický deník, sexualita, kreativita, služba, teologie, pochopení Boží vůle, pozitivní 
vliv na společnost apod.). To všechno vytvořilo čas na učení, inspiraci a možná i 
prozkoumání témat, o kterých se v našich sborech v sobotu ráno často nemluví. 



Odpoledne nabídlo každý den trochu jiný program – společnou hru ve městě, sporty, 
kongresovou olympiádu, pětikilometrový charitativní běh či místní specialitu, 
takzvanou “Sauna Village” (sauna až pro tisíc lidí). Večerní program postupně 
odkrýval různá biblická témata spojená s letošním mottem – spojení s Bohem a s 
lidmi kolem sebe. Řečníkem večerních zamyšlení z Bible byl kazatel David 
Asscherick. Veškerý program probíhal v angličtině, ale účastníci si přes staženou 
mobilní aplikaci mohli do sluchátek pustit také překlad až do deseti jazyků. 

Ve volném čase měli účastníci příležitost přidat se ke skupinovým uměleckým 
projektům, zahrát si stolní fotbal a další hry, najít si čas na modlitbu v klidné horní 
místnosti nebo se vydat na modlitební procházku do nedalekého lesa. 

Společně jsme strávili krásný čas a mohli prožít týden plný zážitků, dobrodružství, 
navazování přátelství, a hlavně blízkosti Boha. Dlouho očekávaná událost se vydařila 
a spojila stovky mladých lidí z celé Evropy. Jsme rádi, že jsme byli u toho. 

Martin Pavlík,vedoucí oddělení mládeže 
 

V osade Rakúsy bolo pokrstených 42 sestier a bratov 

Pod Tatrami, v Osade Rakúsy vzniklo 28.2. 2015 za zvláštnych okolností nové 
kresťanské spoločenstvo. Podmienky života v tejto rómskej osade sú veľmi ťažké. 
Naši spoluveriaci si vzájomne pomáhali ako vedeli, ale nemali svoje priestory na 
zhromažďovanie. Cirkev sa rozhodla podporiť ich snahu vybudovaním misijného 
pastoračného centra s modlitebňou, ktorá bola slávnostne otvorená v sobotu 27.10. 
2018. 
 

(Viac z histórie založenia zboru v Osade Rakúsy si môžete prečítať na tomto odkaze.) 
 

V súčasnosti je kazateľom tohto zboru Milenko Vučetić, ktorý v regióne pôsobí 
necelý rok. V nadväznosti na prácu svojho predchodcu, kazateľa Jozefa Pista, so 
svojimi spolupracovníkmi z miestneho zboru, po intenzívnom štúdiu Písma svätého 
pripravil k biblickému krstu ponorením niekoľkých spoluveriacich. Slávnostná 
bohoslužba spojená s krstom sa uskutočnila v sobotu, 30. júla 2022, v priestoroch 
modlitebne v Osade Rakúsy. Pokrstených bolo 42 nových bratov a sestier 
(pravdepodobne je to najvyššie číslo krstencov v novodobých dejinách Česko-
Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa). 
 

Na pozvanie miestneho kazateľa pomáhal pri krste predseda Česko-Slovenskej únie 
Cirkvi adventistov siedmeho dňa, Mikuláš Pavlík. „Celá sobota sa niesla v znamení 
radosti, spontánnosti, spevov, aj sĺz dojatia. Po skončení sme prijali pozvanie na 
spoločné jedlo. Bolo mi s vami všetkými veľmi dobre a ďakujem za nezabudnuteľnú 
sobotu!“, napísal Mikuláš Pavlík na svojom blogu. 
 

Vyjadrujeme veľkú vďačnosť predovšetkým Pánu Bohu za túto úžasnú skúsenosť. 
Ako cirkev sa naďalej modlíme za evanjelizáciu spojenú s praktickou službou, ktorú 
obetaví spoluveriaci realizujú pod vedením kazateľa Milenka Vučetića medzi 
rómskou komunitou. Neustále hľadáme spôsoby, ako najlepšie podporiť ich 
zapálenie pre zvestovanie evanjelia v týchto špecifických podmienkach. Modlíme sa 
aj za spolupracovníkov, ktorí by boli citliví na volanie Ducha Svätého a rozhodli sa 
odovzdať svoje schopnosti pre túto službu. 



 



 



 



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/

