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 ročník 22/číslo 1137 
 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Samuel Ballangó 

Téma úkolu: „Kristovo vítězství nad smrtí“ 
•         Společná píseň č. 185 „Na vrch vzdálený zřím“ 
•         Modlitba 

•         Studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 

•         Sbírka pro potřeby misie 

•         Společná píseň č. 41 „Chci vždy Boha oslavovat“ 
•         Modlitba 

  

10,3o – 10,45 hodin 

Přestávka 
10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Robert Heczko  
•         Přivítání, sborová oznámení 
•  Blahopřání k jubileu – první diakon, starší sboru  

 Elišce Zelenkové a Pavle Šustkové 
•         Společné chvály 

„Štít“; „Rájem“  
•         Modlitba  

•         Sbírka pro potřeby sboru  

•  Příběh pro děti – Vlastimil Kubový 
•  Společná píseň č. 310 „Jak je vzácné ono štěstí“ 1. a 3. sloka 
•  Slovo a modlitební chvíle k závěru MT – Václav Vondrášek 
•  

•  Sborová píseň - „Adoramus te“ (Uctíváme Tě) - Smíchovský pěvecký sbor 
•         Čtení textu Bible – Abakuk 1,2-4; 3,17-19 – Rozálie Schwarzová 

•         Tichá modlitba  

•         Kázání – Vítězslav Vurst a Pavla Habrdová 

Téma: „I kdyby…“ 

• Chvíle ke ztišení – „Aj keby nekvitol fík“ – videoprojekce         
• Modlitba – Pavla Habrdová 
•        Společná píseň č. 251 „Já vím, komu jsem uvěřil" 
•        Modlitba – Vítězslav Vurst 
 

•        Společná píseň č. 281 „Buď, mocný Bože, s námi“ 
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Oznámení 
 

 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

-Dnes, 12. 11., slovem z Písma budou sloužit  
bratr Vítězslav Vurst a sestra Pavla Habrdová. 

 

-Příští sobotu, 19. 11., bude kázáním sloužit bratr Václav Vondrášek. 
 

-Tuto 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 učebně. 
 

-V sobotu odpoledne, 26. 11., se uskuteční setkání Klubu zdraví od 1400 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. 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 13. – 19.11.2022 oslaví narozeniny: 
 

Matoušek Petr (14.11.); Šustková Pavla (15.11.); Čermák Zdeněk (15.11.) 
 

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… 
 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 122. kapitola 
 

KUS NEBE NA ZEMI 
 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 
minulou neděli jsem se dopustila velkého nerozumu. K 
jedné nezáživné činnosti jsem si pustila dokument 
Tomáše Etzlera s názvem Nebe, protože ten den 
končila možnost jej zdarma shlédnout v archivu České 
televize. O tom dokumentu se dost mluvilo, ale jediné, 
co jsem věděla, bylo to, že se natáčel v Číně. Ukázalo se, 
že film vypráví o jedné z nejkrásnějších věcí, které jsem 
kdy viděla. A že ukazuje jedny z nejstrašnějších záběrů, 
které jsem kdy viděla. Sebeobětování a láska v 
kontrastu s totálním nezájmem a krutostí. Celé to bylo 
o dětském domově, z kterého se postupně stával domov pro hendikepované, vedený 
čínskými katolickými řádovými sestrami v civilu. Těžce mentálně, tělesně a 
kombinovaně postižené děti a mladí lidé žijící v komunitě, vlastně rodině a všichni 
nesli příjmení, které bylo zároveň jménem toho místa: Nebe. Laskavost, spolupráce, 
legrace, vzájemná služba, práce a prostředí, které spoluvytvářelo domov. S tím, že 
pokud by se kdokoli z nich dostal do státního zařízení, byl by pravděpodobně do 
několika měsíců mrtvý. A pak záběry ze státního sirotčince s jejich místnostmi pro 
umírající… Nakonec státní moc tenhle nebeský domov uzavřela a jeho obyvatelé byli 
přesunuti do oněch běžných „zařízení” a nejspíš většina z těch bytostí už není naživu 
a skončila jako nepotřebný odpad. 
 

Není to dnes lehké čtení, co vám píšu. Ale pro mě to je přece jen v něčem dobré, dá-
li se to takto vyjádřit: 
Za prvé: Ten šok z vidění věcí, které nechci už nikdy vidět, mi přerovnal hodnoty. My 
si tu přes všechny problémy žijeme v porovnání s tamější realitou skoro jako v ráji. 
Už si nechci stěžovat na malichernosti, ale vděčně užívat tolika zdejších vymožeností 
materiálního, ale hlavně sociálního charakteru. Na svobodě, sounáležitosti a 
sociálním cítění se v naší společnosti podílel zásadní měrou křesťanský, kristovský 
přístup k druhým a ke světu. 
Za druhé: Úsilí zakladatelek a provozovatelek domova by se mohlo zdát naivní, 
nemožné, a nakonec vlastně zbytečné. Ale jak to je? Naděje není přesvědčení, že něco 
dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl bez ohledu na to, jak to dopadne… Ty 
ženy přinesly kus nebe na zem, a to se nikdy neztratí. 
Za třetí: V rámci Modlitebního týdne jsme v posledních dnech přemýšleli nad 
učednictvím. Tady bylo učednictví ukázáno snad v naprosto dokonalé podobě. A tak 
se ptám sebe i každého z vás: Do čeho zdánlivě nemožného, zdánlivě marného, 
naivního, velkého či docela malého, se pustím já, pustíš ty? 
 

Vše dobré, odvahu nechat se Pánem Bohem poslat a být požehnaný/á a být 
požehnáním 
přeje a srdečně zdraví 

Soňa Sílová, vaše kazatelka 



SOBOTNÍ ŠKOLA – příští týden 
 

Lekce 8: Naděje v Novém zákoně 
Texty: 1K 15:12–19, J 14:1–3, J 6:26–51, 1Te 4:13–18,  
1K 15:51–55 
Základní verš: „A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten 
život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo 
nemá Syna Božího, nemá život.“ (1J 5:11.12) 
Téma 4.čtvrtletí 2022: VĚČNÝ ŽIVOT Umírání, smrt a naděje 
na vzkříšení 
 

 V této lekci se podíváme na novozákonní texty vyjadřující krásnou naději na Kristův 
návrat a s ním spojené vzkříšení 
 

• 1K 15:12–19 - Naděje přesahující náš život (neděle) 
• J 14:1–3 - „Přijdu brzy“ (pondělí) 
• J 6:47–51 - „Já ho vzkřísím v poslední den“ (úterý) 
• 1Te 4:13–18 - Když zazní Boží polnice (středa) 
• 1K 15:51–55 - Věčné setkání (čtvrtek) 

 

PDF lekce: https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/8.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)  

 Petr Brousil  

https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/8.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
file:///F:/USERS/PINGUIN/Desktop/složky/ruzne/zpravodaj/2022/petr.brousil@centrum.cz


 

 

 
 

K A Z A T E L N A 
 

ZPĚT K ZÁKLADŮM 
Kázání ze soboty 29.10.2022 – br. Michal Balcar 

Žalm 32 nese dva nadpisy. Prvně Davidův, tedy že je dílem krále Davida nebo že má 

davidovské téma. Druhý nadpis nám říká, že se jedná o tzv. maskil (vyslovováno krátce), 

což ČEP překládá jako poučující. Tento žalm tedy není spontánní modlitbou, který 

vytryskla z autorova nitra v době nouze, ale spíše promyšleným poetickým textem, který 

má svému čtenáři a posluchači sdělit něco důležitého. Posluchač je navíc vyzýván k tomu, 

aby k přijetí sdělení použil svůj rozum a nebyl jako mezek či kůň, tedy zvířata bez 

rozumu, jak o nich mluví verš 9.  

První verše navíc naznačují, že se jedná o tzv. blahoslavenství. To je žánr, který známe 

velmi dobře z Kázání na hoře. A blahoslavenství je vlastně – moderně řečeno – hledání 



cesty ke štěstí. Nakonec, tak ono „blaze tomu“ překládají některé modernější překlady: 

„šťastni jsou“ (Slovo na cestu).  

Co se týče struktury, i ona je velmi promyšlená. Celý žalm vlastně pracuje s paralelismy, 

které ale nejsou jako obvykle řazeny po dvou, nýbrž po čtyřech. Paralelismus je tradiční 

hebrejský poetický prostředek, který využívá opakování. Autor důležitou myšlenku 

zopakuje jinými slovy (paralelismus synonymický). V některých případech jsou tyto 

paralelismy synonymické (verše 1-2, verše 3-4), ale v některých případech čtvrtý člen 

strukturu narušuje a tím vlastně doplňuje. To je například verš 5., ve kterém se třikrát 

opakuje důraz na vyznání hříchu: 1) Svůj hřích jsem před tebou přiznal, 2) svoji nepravost 

jsem nezakrýval, 3) řekl jsem: „Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti.“ Navazuje ale 

jako čtvrtý člen Hospodinova odpověď: 4) A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj. Verš 

10 je naopak příkladem paralelismu antitetického, kdy obě výpovědi stojí vůči sobě v 

kontrastu: svévolník nedopadne stejně jako ten, kdo doufá v Hospodina.  

Při přípravě na 120. výročí našeho sboru jsem několik dní strávil v Národním archivu, 

kde je uložen fond písemností naší církve do roku 1952. Do rukou mi padl mj. 

evangelizační leták (jeho scan je připojen k textu ve zpravodaji) naší církve z doby první 

republiky se sloganem: Prečo nedosiahnuť úplného šťastia, keď je to tak lahké? To je 

slogan bez bázně a hany. Naši předchůdci v marketingovém oddělení církve se toho 

nebáli. Ale měli pravdu? Je to opravdu lehké? Anebo platí spíše refrén Richarda Müllera: 

Nebude to také ľahké, drahá?  

Náš žalm ukazuje cestu ke štěstí. Je lehká? Nebo těžká? Odpověď, nechť zváží každý 

sám. Každopádně je to cesta pokání. Ke štěstí nevede jiná cesta než cesta vědomí vlastní 

viny, vyznání a pojmenování této viny před Bohem a doufání v jeho odpuštění. A na 

konci pokání je radost a oslava Boha.  

Moji věrní posluchači již jistě vědí, že jsem vášnivý fotbalový fanoušek. Dovolte mi tedy 

takovou fotbalovou ilustraci. Když se týmu nedaří a hledá se příčina, obvykle bývá 

nejúčinnější cestou zjistit, jestli fungují ty základní věci. Dnešní fotbal je neobyčejně 

propracovaný a promyšlený, ale pokud neděláte ty základní věci pořádně, nemůže 

fungovat sebelepší taktický plán. Musíme se vrátit k základům, řekl by kouč.  

V něčem jsme my, jako církev i jako sbor, takovým nefungujícím fotbalovým týmem. 

Někde to drhne. Lidé se po covidu nevracejí, děti odcházejí ze sboru a my se ptáme, kde 

je problém. Bible nám říká, že cesta k nápravě vede, když se vrátíme k základům. Je 

potřeba pojmenovat chyby a viny. Je potřeba vyznat je Pánu a doufat.  

Jeden verš se z celého žalmu vymyká. Je to verš 8. Ten je sice taky čtyř paralelismem, 

protože i Hospodin má rád krásné básně. Ale výjimečný je právě tím, že v něm promlouvá 

přímo Bůh. A slibuje nám důležitou věc, kterou dostaneme, když budeme činit pokání: 
Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé 
oko.  

amen 

 
 
 
 



Říjnová výzva 10000 kroků 
 

Náš klub zdraví se zapojil do říjnové výzvy 10000kroků. 
Vytvořili jsme dva 10členné týmy (Klub Adventisté Smíchov a 
Klub 10 Smíchov) a vykročili z komfortní zóny. Proč? Protože 
každý pohyb navíc je prospěšný, protože se nám líbila myšlenka výzvy, protože jsme byli 
zvědaví, co to s námi udělá. 

V některých z nás se probudila zdravá soutěživost       Celkem se zúčastnilo 1115 týmů a 
naše týmy se umístily na 105. a 182. místě. 
Celkem jsme ušli za měsíc 3039,89 Km a 3153,52 Km. 
Těšíme se na jarní výzvu. 
 

 

 

 

 

 

 

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.  

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
file:///F:/USERS/PINGUIN/Desktop/složky/ruzne/zpravodaj/2022/(martin.pavlik@casd.cz)


 



 



SPOLEČNÉ CHVÁLY 
 



 



 



 



 



 



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/

