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 ročník 22/číslo 1136 
 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Miloš Pařík 

Téma úkolu: „Zemřel za nás“ 
•         Společná píseň č. 5 „Bůh je mezi námi“ 
•         Modlitba 

•         Studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 

•         Sbírka pro potřeby misie 

•         Společná píseň č. 64 „Buď tobě sláva“ 
•         Modlitba 

  

10,3o – 10,45 hodin 

Přestávka 
10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Robert Heczko 
•         Přivítání, sborová oznámení 
• Přivítání sestry Ludmily Dallalové – kazatel, starší sboru 
•         Společné chvály 

„Tvoje jméno vyznávám“; „Ty jsi jediný Bůh“  
•         Modlitba – Richard Klíma 

•         Sbírka pro potřeby sboru  
•  Příběh pro děti – František Kafka 
•         Přímluvné modlitby  

 

•  Sborová píseň - „Díky“ - Smíchovský pěvecký sbor 
•         Čtení textu Bible – Jan 15,14-17 (SNC) – Vilém Pícha 

•         Tichá modlitba  

•         Kázání – Soňa Sílová 

Téma: „Ježíšovým učedníkem tady a teď“ 

• Chvíle ke ztišení – hudební přednes – Vilém Pícha 
• Modlitební chvíle k MT – Samuel Ballangó, Jaromír Říha, Jitka Michalcová 

•         Společná píseň č. 38 „Před láskou tvou" 
•         Modlitba – Soňa Sílová 

•         Společná píseň č. 284 „Kéž nás vede“ 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

    5. listopad 2022 



Oznámení 
 

 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

-Dnes, 5. 11., bude slovem z Písma sloužit sestra Soňa Sílová. 
Tuto sobotu začíná Modlitební týden 

 

-Příští sobotu, 12. 11., bude slovem z Písma sloužit bratr Vítězslav Vurst. 
 

-V sobotu odpoledne, 12. 11., od 1530 hod se uskuteční rozloučení  
s bratrem Janem Huškem při vzpomínkové bohoslužbě. 

 

-V sobotu, 19. 11., jste zváni na setkání KD1 od 1330 hod 
 

-V neděli, 20. 11., se uskuteční výlet T.O.M. “Jahodovou stezkou”  
z Vestce do Kunratic. Sraz v 910 hod na Opatově 

 

-V sobotu v podvečer, 26. 11., od 1700 hod jste zváni na 
„Adventní koncert smíchovského pěveckého sboru a hostů“  

 

-V sobotu, 3. 12., jste zváni na scrapboockové odpoledne s Jitkou od 1400 hod 
 

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

 

-Probíhá 2.etapa rekonstrukce toalet pro ženy a oprava prostoru  
schodiště u hlavního vchodu. Děkujeme za to, že budete dodržovat pravidla 

užívání, dbát pokynů služby na chodbě a za pochopení. 
 

-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 listopadu a mysleme na svých 
modlitbách na: naše sborové společenství 

 

-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 6. – 12.11.2022 oslaví narozeniny: 
 

Kubík Jan (6.11.); Zelenková Eliška (6.11.); Dubský Miroslav (12.11.) 
 

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… 
 

 SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ. 
„Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, byť pak umřel, živ bude“ 

Jan 11,25 
 

S bolestí v srdci, ale s nadějí na budoucí shledání oznamujeme 
všem příbuzným a přátelům, že nás opustil náš milovaný tatínek, 

bratr, dědeček a pradědeček, pan Jan Hušek. 
Zemřel v klidu a pokoji dne 30. října 2022 ve věku 85 let. 

 

Rozloučení proběhne při vzpomínkové bohoslužbě v sobotu 12. listopadu 2022 
v15.30 hodin v modlitebně sboru Praha Smíchov 

 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 121. kapitola 
 

POSELSTVÍ Z MÍSTA, KDE SE PŘÍJEMNĚ ZASTAVUJE ČAS… 

Když jsem v nákupním centru Nový Smíchov, většinou přemýšlím o tom, kam 
všichni ti lidé asi chvátají – vždycky je tam poměrně živo v obchodech i průchozích 
chodbách. Je tam ale jedna místnost (muži a ženy zvlášť), kde se pravidelně zastaví 
čas – kde se nám vždycky příjemně uleví. Když jsem nedávno byl právě na tomto 
místě a když se i mně zastavil čas, všiml jsem si na stěně nápisu: „ZDE JSEM UTOPIL 
SVŮJ ŽAL V NEJVĚTŠÍ ZMRZLINĚ, JAKOU JSTE KDY VIDĚLI. NICMÉNĚ NÁSLEDNĚ 
JSEM SI VZAL ČÍŠNICI, KTERÁ MI JI PŘINESLA.“ 
 

 

Ten citát jsem si ofotil a nějak se mi po zbytek dne pořád vracel na mysl. Krásně 
vystihuje napětí, které prožíváme každý z nás stále znova – jestli máme radši 
„ZMRZLINU“, nebo je to jen můstek, prostředek k „ČÍŠNICI“ která nám ji přinese. Tzn. 
jestli mám radši „DARY“, nebo Toho, kdo je za tím vším – „Dárce“ s velkým „D“. Kéž 
by nám dnes začínající MODLITEBNÍ TÝDEN pomohl dát si stále znovu poctivé a 
pravdivé odpovědi, protože jedině správná odpověď na tuto otázku je základem 
zdravého UČEDNICTVÍ (téma letošního Modlitebního týdne). Těším se na setkávání 
s každým z vás ať osobně, ve skupinách či od 20 hod. v online prostoru. 
 

Váš kazatel Vašek Vondrášek 



LOUČENÍ BĚLÍČKOVÝCH SE SMÍCHOVEM… 
 

Jak víte, většině Smíchovských dobře známá sestra Eva Bělíčková s manželem 
Karlem požádali o převedení do sboru Praha-Sedlec, protože zde mají svou rodinu a 
je to tam pro ně mnohem blíž. Sestra mi napsala v mejlu pozdrav, který si dovolím 
s jejím svolením tlumočit pro náš Zpravodaj: „Na smíchovský sbor mám od samého 
jeho vzniku krásné vzpomínky, milovala jsem také sborový zpěv, to mi moc 
chybí. Děkuji za sebe i manžela za všechno, co nám sbor na Smíchově dal.“ Tak 
rád předávám tento milý vzkaz a modlíme se, aby Pán dával milým Bělíčkovým 
pocítit svou posilující blízkost na všechny jejich cesty, po kterých je povede. 
 

Za všechny Smíchováky V. Vondrášek 

SOBOTNÍ ŠKOLA – příští týden 
 

Lekce 7: Kristovo vítězství nad smrtí 
Texty: Mt 27,62–66; J 10,17.18; Mt 27,51–53; J 20,11–29; 1K 15,5–8 
Téma 4.čtvrtletí 2022: VĚČNÝ ŽIVOT Umírání, smrt a naděje na vzkříšení 
 

 Tento týden se budeme věnovat otázce Kristova vzkříšení a všem přesvědčivým 
důkazům, na jejichž základě mu můžeme věřit. 
 

• Mt 27,62–66: Zapečetěný hrob (neděle) 
• Mt 28,1–6: „Byl vzkříšen“ (pondělí) 
• Mt 27,51–53: Mnozí povstali s ním (úterý) 
• 1K 15,3–8: Svědci vzkříšeného Krista (středa) 
• Dt 26,1–11; 1K 15,20.21: Prvotina těch, kdo zemřeli (čtvrtek) 

 

PDF lekce: 
https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/7.pdf 
Audio lekce: 
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured. Bible 
pro dnešek s teologem Martinem Turčanem - 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 
 

M-třída (studium Bible jinak) 
 

Mládež má vlastní formát biblického studia. Pravidelná setkávání probíhají každou 
sobotu od 9:30, nyní nově ve spodní místnosti mládeže. Tématem diskusí je kniha 
Soudců. Pozvánky na každou sobotu najdete na instagramovém profilu @m_tridaa.  
 

Na profilu jsou sdíleny i další informace spojené s biblickým studiem mládeže. 
Předpokládáme, že mladí zpravodaj příliš nečtou, a proto tuto informaci sdílejte ve 

svých rodinách ☺.  
Bližší informace u Petra Brousila (petr.brousil@centrum.cz)  

https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/7.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured
https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek
petr.brousil@centrum.cz


 

 
 Petr Brousil  



 

Pokud se chcete připojit po telefonu, zavolejte na číslo +420 234 610 742 a zadejte 
PIN: 467 605 928# 

Soňa 

JOMO – akce pro teenagery  

Máš pocit, že ti něco uniká? Strach z toho, že něco zmeškáš a přestaneš být „v obraze“ 
je něčím, co už má i svoji zkratku (FOMO – fear of missing out) a pokud ji neznáš, klidně 
si ji vygoogluj. Známe to totiž hlavně díky používání sociálních sítí – každou chvíli se tam 
děje tolik věcí, že promeškat něco z toho může člověka rozhodit. Existuje ale taky jiný 
přístup, který má smysl zkusit (JOMO – joy of missing out). Jde jednoduše o radost z 
toho, že jsou i věci, které prostě nestihneme a propásneme. JOMO pocit nám připomíná, 
že důležité informace a věci si k nám najdou cestu i za předpokladu, že jsme offline.  

Společně s teenagery ve věku 11–15 let chceme hledat a přemýšlet, u čeho má smysl 
být, ale také, co si naopak můžeme klidně nechat ujít. Zaměříme se při tom na tři oblasti 
– víra, přátelství a poznání sebe sama. Tuto akci organizuje klub Pathfinder ve spolupráci 
s oddělením mládeže Církve adventistů sedmého dne. Hlavním cílem je pomoct mladým 
lidem zejména v hledání, jak se zapojit do společnosti, a jak najít své místo v církvi.  

První ze šesti víkendovek se koná 2.–4. 12. 2022 v Jesenici u Rakovníka (U Velkého 
rybníka 188, Jesenice 270 33). Dotovaná cena za víkend 600 Kč.  

ROZPIS SETKÁVÁNÍ – MT 2022 SBOR PRAHA SMÍCHOV 

datum od hod místo / online vede poznámka 

So 5.11. 10,45 sbor S. Sílová Peroutkova 57, Praha 5,  

Ne 6.11. 18,00 Vondráškovi V. Vondrášek 
Peroutkova 57, Praha 5,  

Tel. 775 080 809 

Ne 6.11. 20,00 online V. Vondrášek https://meet.google.com/xnu-nxwh-ede 

Po 7.11. 18,00 Bartošovi J. Bartoš 
Peroutkova 57, Praha 5, 

Tel. 605 2354 726 

Po 7.11. 20,00 online S. Sílová https://meet.google.com/xnu-nxwh-ede 

Út 8.11. 15,00 Drejnarovi J. Drejnar 
Malířská 6, Praha 7,  

Tel. 721 981 836 

Út 8.11. 20,00 online V. Vondrášek https://meet.google.com/xnu-nxwh-ede 

St 9.11. 18,00 Bouškovi L. Bouška 
Šultysova 29, Praha 6, 

Tel.: 777 243 007 

St 9.11. 20,00 online S. Sílová https://meet.google.com/xnu-nxwh-ede 

Čt 10.11. 20,00 online  L. Svrček https://meet.google.com/xnu-nxwh-ede 

Pá 11.11. 19,00 Malý sál V. Vondrášek 
Peroutkova 57, Praha 5,  

Tel. 775 080 809 

Pá 11.11. 20.00 online  V. Vondrášek https://meet.google.com/xnu-nxwh-ede 

So 12.11. 10,45 sbor V. Vurst Peroutkova 57, Praha 5, 

https://meet.google.com/xnu-nxwh-ede
https://meet.google.com/xnu-nxwh-ede
https://meet.google.com/xnu-nxwh-ede
https://meet.google.com/xnu-nxwh-ede
https://meet.google.com/xnu-nxwh-ede
https://meet.google.com/xnu-nxwh-ede


Přihlašování do 18.11. na tomto odkaze: https://forms.gle/Atwx7Wzsxm7yFXmi7  
Kapacita je omezená, neváhejte s registrací. Všem přihlášeným pošleme platební údaje 
k úhradě ceny a bližší informace.  

Pokud máte jakékoliv další otázky, ozvěte se nám.  

Za organizační tým Tomáš Špác (tomas.spac@pathfinder.cz)  
Martin Pavlík (martin.pavlik@casd.cz) 

https://forms.gle/Atwx7Wzsxm7yFXmi7
mailto:tomas.spac@pathfinder.cz
(martin.pavlik@casd.cz)


 
 

 
 
 

úterý 8. 11. 2022 od 18:00 hod. 

!! !! 
Zdravíme všechny hubnoucí i (už) nehubnoucí a zveme na společné setkání v 
kuchyňce sboru v úterý 8.11.2022 od 18:00 hod. 

Chceme se sejít s účastníky kurzu, kteří absolvovali kurz Hubneme Zdravě už od 
ledna, další od dubna, od července i ti současní od října 2022. Máme si co říct! Nejen, 
jak zhubnout, ale také jak si zhubnutí udržet. Jak vlastně přestat hubnout na své nové 
nižší váze. Můžeme se o tom sdílet s těmi, kteří si svoji váhu udrželi už téměř rok i s 
těmi, kterým se nějaké to kilo znovu vrátilo. Můžeme se vzájemně inspirovat! V 
kurzech je tou největší inspirací osobní zkušenost. Ta není předatelná ani po 
telefonu, ani online.  

Na programu budeme mít malé občerstvení – tak jak v kurzu míváme večeře. 
Něco si také ukážeme, jak připravit chutně, rychle a také tak, aby to lahodilo našim 
očím. Jídlo může vypadat také krásně!  

Čeká nás na programu rozhovor se Soňou Sílovou, která kurz absolvovala jako 
jedna za prvních a zanechalo to na ní své následky :) Soňa nám otevře nový prostor 
v oblasti "hubnutí a duchovní rozměr". Má víra vliv na naše hubnutí? Nebo i na 
přibírání??? 

Na tomto setkání nás protáhne profesionální trenérka Pilates Zdenka Hofmanová. 
Pohyb k hubnutí potřebujeme! Dál se těšte na dechové cvičení, které nám pomůže v 
běžném životě lépe zvládat napětí a stres a vyhnout se třeba nárazovému přejídání. 

Těšit se můžete také na osobní svědectví některých účastníků kurzu.  

Setkání je otevřené také pro ty, kdo by o kurz měli zájem od ledna nebo od dubna. 
Dejte vědět, zda se chcete zúčastnit, přijít a třeba se nechat inspirovat. Ne každý, kdo 
potřebuje zhubnout potřebuje kurz, ale účast v kurzu vám určitě může prospět.  
 

Luděk Bouška, lektor a kouč kurzu Hubneme Zdravě,  
777243007, ludek@bouska.info 

Iva Poldaufová, vedoucí KZ Smíchov 
606226443, ipol@atlas.cz 

 
 

  

Peroutkova 57, sbor CASD Smíchov 
Spojení: bus č. 137, zastávka Urbanova 

 

mailto:ludek@bouska.info
mailto:ipol@atlas.cz


Půjdu získávat učedníky – přednáška MT 2022 sobota 5.11.2022 
Ted Wilson 
 
Před více než dvěma tisíci lety se na jaře 
na úbočí hory v Galileji setkal vzkříšený 
Kristus se svými učedníky a stovkami 
svých následovníků. Chtěl jim předat 
důležité pokyny, jak mají pokračovat v 
záchraně lidí pro nebeské království. 
Pro mnohé to byla jediná příležitost 
vidět a slyšet svého vzkříšeného Pána.  

O tomto setkání čteme: „Čas a místo 
setkání určil sám Ježíš Kristus ještě před 
svou smrtí. Anděl u hrobu připomněl 
učedníkům jeho slova o tom, že se s nimi 
setká v Galileji. Slib znovu zopakoval i 
věřícím, kteří se o Velikonocích sešli v 
Jeruzalémě. Ti jej potom předávali 
osamělým jednotlivcům, kteří truchlili 
nad smrtí svého Pána. Všichni netrpělivě 
očekávali, až se s ním setkají.“ 1  

Skupina se shromáždila na hoře v 
Galileji. Náhle se uprostřed nich zjevil 
Ježíš. V úžasu naslouchali, jak pronesl slavné pověření, které zaznamenal evangelista 
Matouš (28,18–20): „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům 
a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby 
zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do 
skonání tohoto věku.“  

Začátek misijního poslání církve  

Přibližně tři roky před touto událostí se na úbočí hory v Galileji odehrála jiná 
důležitá věc. Inspirované slovo nám říká: „Prvním krokem k založení a organizaci 
církve, která měla po Kristově odchodu pokračovat v jeho pozemském díle, bylo 
povolání dvanácti apoštolů. O tomto povolání čteme: „Vystoupil na horu a zavolal k 
sobě ty, které si vyvolil; i přišli k němu. Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, aby je 
posílal kázat‘ (Mk 3,13.14).“ 2 Dvanáct učedníků mohlo každý den následovat Ježíše, 
naslouchat jeho učení, vidět ho jednat a učit se od něj. 

Největší Učitel, jakého kdy svět poznal, vedl učedníky tři a půl roku. Osobním 
vztahem a kontaktem je Kristus vyškolil pro svoji službu. Chodili a mluvili s ním den 
za dnem… Nepřikázal učedníkům, aby dělali to nebo tamto, ale řekl jim: ‚Následujte 
mě.‘“3  

Učedníci potom měli jít jako Kristovi svědkové a zvěstovat, co u něj viděli a slyšeli. 
Měli vést a vzdělávat ostatní a posílat je, aby také předávali poselství evangelia. Pro 
tuto službu obdrželi moc Ducha svatého. 



Výzva pro všechny věřící  

Při druhé příležitosti, opět na úbočí hory, pověřil vzkříšený Kristus zvěstováním 
evangelia nejen ty, které určil za vedoucí své církve,4 ale také všechny věřící na 
celém světě. Kristus pozvedl oči k nebi a prohlásil, že on své dílo na světě dokonal a 
že se vrací do nebe ke svému Otci. Ujistil své následovníky, že mu „je dána veškerá 
moc na nebi na zemi“, a poslání své církve shrnul obrazem učednictví, křtu ve jméno 
Otce, Syna a Ducha svatého a výzvy „učte je zachovávat všechno, co jsem vám 
přikázal“ (Mt 28,20).  

Být učedníkem Ježíše Krista je nejvyšším posláním. Cílem každého pravého 
učedníka je být jako Ježíš. Ježíš to vyjádřil v kázání na hoře takto: „Žák není nad 
učitele. Je-li zcela vyučen, bude jako jeho učitel“ (L 6,40). 

Tato výzva k učednictví, toto poslání církve zahrnuje všechny národy. Ježíš už během 
své pozemské služby řekl, že evangelium se nezaměřuje pouze na samotné Židy. To 
muselo být velkým překvapením i pro stovky jeho následovníků na úbočí galilejské 
hory. Ježíš sloužil Samařanům, Římanům a dalším pohanům, jakými byli 
Syrofeničanka a Řekové, kteří ho přišli hledat během svátků. 

Posvátné dílo  

Jakmile Kristovi následovníci přijali jeho pověření, začali vydávat svědectví nejprve 
svým nejbližším – příbuzným, přátelům, sousedům. Šířili poselství mezi dalšími 
lidmi. Jednou z těchto oddaných učednic se stala Tabita, kterou lidé znali pod 
jménem Dorkas.  

„Tato jedinečná učednice Ježíše Krista konala skutky milosrdenství, byla laskavá 
vůči chudým a zarmouceným lidem a horlivá v poznané pravdě. Její smrt byla velkou 
ztrátou, raná církev se nedokázala obejít bez její ušlechtilé služby.“ 5 Její učednictví 
bylo v poslání rané církve tak důležité, že když zemřela, Bůh prostřednictvím 
apoštola Petra učinil zázrak a přivedl ji k životu (viz Sk 9,36–42).  

Církev postupně rostla. Kristovi následovníci si postupem doby začali uvědomovat, 
jak široké je jejich poslání. Potvrzuje to apoštol Pavel ve své promluvě na Martově 
pahorku v Athénách: „On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo 
na povrchu země, určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel. Bůh to učinil proto, 
aby jej lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat, a tak jej 
nalézt, a přece není od nikoho z nás daleko“ (Sk 17,26.27).  

V průběhu času vedl Bůh svou církev tak, že jeden učedník předával poselství dalším, 
někdy i za cenu vlastního života. První křesťané získávali učedníky prostřednictvím 
vyučování Božího slova, křtem ve jméno Otce, Syna a Ducha svatého a dalším 
vedením – stejně, jak to dělal Ježíš.  

Naše přednost  

My se dnes můžeme na tomto Velkém pověření podílet, a tak se zapojit do 
závěrečného zvěstování věčného evangelia tří andělů ze Zjevení 14! Ellen Whiteová 
jedinečným způsobem propojuje Velké pověření s poselstvím tří andělů: 
„Adventisté sedmého dne byli ve zvláštním smyslu ustanoveni jako strážci a nositelé 
světla tomuto světu. Bylo jim svěřeno poslední varování pro hynoucí svět. Osvítilo 



je nádherné světlo Božího slova a bylo jim svěřeno důležité dílo – zvěstovat poselství 
prvního, druhého a třetího anděla. Žádný jiný úkol není tak významný a nic by od 
něj nemělo odvrátit jejich pozornost.  

Máme předat světu nejdůležitější pravdy, které kdy byly lidem svěřeny. Zvěstování 
těchto pravd je naším posláním. Musíme varovat svět a nesmíme zklamat svěřenou 
důvěru… Máme se stát posvěcenými prostředníky, kteří druhým předávají nebeský 
život. Celou církev má prostupovat a oživovat Duch svatý, který bude očišťovat a 
posilovat lidská srdce. Lidé, kteří byli prostřednictvím křtu pohřbeni s Kristem, mají 
povstat k novému životu, který bude ukazovat, že v nich žije Kristus. To je naše 
posvátné poslání… Máme odpovědnost za to, abychom zvěstovali evangelium o 
spasení. Vaší mocí má být nebeská dokonalost.“ 6  

Získávání učedníků je proces  

Získávání učedníků je proces, který zahrnuje víc než pouhé zorganizování série 
evangelizačních přednášek, byť jsou důležité. Tento proces zahrnuje víc než péči o 
bezdomovce, úklid oblasti, kde žijeme, pořádání dnů zdraví nebo organizování 
biblických hodin, i když i tyto aktivity jsou důležité.  

Prvním krokem v procesu učednictví je to, abychom se stali učedníky my sami. 
„Musíme studovat náš Vzor a stát se podobnými Ježíši, který byl tichý a pokorný ve 
svém srdci, byl čistý a bez poskvrny.“ 7 Podobnými Kristu se staneme tak, že s ním 
budeme každý den trávit čas studiem Písma a přemýšlením o významu biblického 
poselství, že s Kristem budeme rozmlouvat na modlitbě a v jeho síle mu vše 
odevzdáme do rukou a budeme plnit jeho přikázání. Kristova milost nás proměňuje 
z posluchačů na činitele Božího slova.  

Dalším krokem procesu učednictví – stejně jak tomu bylo v životě prvních učedníků 
– je to, že se budeme s druhými sdílet s tím, co jsme sami zažili, s tím, co jsme viděli 
a slyšeli během svého setkávání s Ježíšem. Když pak tito lidé při křtu odevzdají svůj 
život Kristu, potřebují jako nově pokřtění duchovní vedení zkušenějších učedníků 
ve víře.  

Stejně jako v novozákonní době má dnes poslání církve naplňovat každý věřící – 
nejen kazatelé, evangelisté a další vedoucí. Bůh nás všechny zve, abychom se stali 
Kristovými učedníky a sami jeho učedníky získávali. Ježíš přichází. Zapojme se!  

Odkazy:  
 

1 Ellen G. Whiteová, Touha věků, Advent-Orion, Praha, 2000, str. 521.  
2 Ellen G. Whiteová, Poslové naděje a lásky, Advent-Orion, Praha, 2005, str. 13.  
3 Tamtéž, s. 13.  
4 Tamtéž, s. 13.  
5 Ellen G. Whiteová, The Spirit of Prophecy, Battle Creek, Michigan, Seventh-day 
Adventist Pub. Assn., 1878, sv. 3, s. 323.  
6 Ellen G. Whiteová, Testimonies for the Church, Mountain View, Kalifornie: Pacific 
Press Pub. Assn., 1948, sv. 9, s. 19–20.  
7 Ellen G. Whiteová, Signs of the Times, 20. dubna 1891. 



   

V Praze 24. října 2022 
 

„Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné 
ovoce,neboť beze mne nemůžete činit nic.“ (J 15,5) 

Milé sestry, milí bratři a přátelé, 

během letošního modlitebního týdne se budeme zabývat tématem: „Být Ježíšovým 
učedníkem.“ Ježíš nás zve k tomu, abychom se stali jeho učedníky. Stáváme se 
učedníky tím, že následujeme Ježíše a vede nás to ke službě druhým lidem? Trávíme 
s ním čas při studiu Bible, na modlitbě a necháváme se jím vést? 

Přednášky modlitebního týdne jsou příležitostí k tomu, abychom „byli s Ježíšem“ (viz 
Sk 4,13). Každý den můžeme přemýšlet nad tím, co znamená následovat Ježíše Krista 
a jakým způsobem naplňovat tuto výzvu v praktickém životě. 

Modlitební týden bude probíhat od 5. do 12. listopadu. V přednáškách se nezapomíná 
ani na naše děti, kterým je věnována druhá část materiálu. 

Přednášky jsou ke stažení na https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/modlitebni-
prednasky-2022 (Advent č. 8/2022). 

V sobotu 12. listopadu se bude konat sbírka modlitebního týdne pro celosvětové 
misijní projekty Generální konference. 

Přejeme Vám všem Boží požehnání ze vzájemného společenství, radost při studiu 
Božího slova a naplnění Božím Duchem při modlitebních setkáváních. V přímluvných 
modlitbách nezapomínejme na ty, kterých se přímo dotýká válečný konflikt, nebo 
jsou v ohrožení života. 

https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/modlitebni-prednasky-2022
https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/modlitebni-prednasky-2022
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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  
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