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   ročník 19/číslo 942 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY    
  

Dopoledne . 

9,3o hodin 
Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   
Vede Natalie Turková 

Téma úkolu: „Zapečetění Božího lidu“ 
 společná píseň č.269 „Bože svatý“ 

modlitba  
studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
sbírka sobotní školy pro potřeby evangelizace 

 společná píseň č.3 „Tebe, Boha, chválíme“ 
 modlitba  
 

10,3o – 10,45 hodin  
  Přestávka 

 

10,45 hodin  
Dopolední pobožnost vede Petr Bezděkovský 
společná píseň č.8 „On je slávy Král“ (v sedě)  
Sborová oznámení 
společná píseň č.14 „Chvalte Stvořitele svého“ 
modlitba 
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
Příběh pro děti – Jan Bezděkovský 
Sborová píseň – Smíchovský pěvecký sbor  
Čtení z Bible –  Genesis 38,1-30 – Jan Slavíček 
tichá modlitba  
Kázání z Božího slova – Radomír Jonczy 

 Téma: „Juda a Tamar“ 
 
chvíle ke ztišení – píseň – Jan Kubík 

 společná píseň č.34 „Věrný a stálý jsi " 
 modlitba 
 závěrečná píseň č.281 „Buď, mocný Bože, s námi“ 
 
 
 
 
 

 

 

                    Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 - Smíchov 

      9. únor 2019 



Oznámení 

 
-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 

 
-Dnes kázáním z Písma bude sloužit br. Radomír Jonczy 

 
-Příští sobotu 16.2. z Božího slova bude sloužit br. Miloslav Žalud,  

náhradník za kázajícího ze zdravotních důvodů br. Luděk Svrček 
 

-V termínu 9.-16.2. proběhne v rámci modlitebního týdne  
křesťanského domova Národní týden manželství na téma:  

„Zabijáci manželství a jak se jim bránit“ 
 

- V sobotu dne 16.2 jste zváni na setkání Generace 50+ a KD  
(více informací dále ve Zpravodaji) 

 
-V neděli 17.2. jste zváni na výlet TOMů „K rozhledně Doubravka“ 

(více informací dále ve Zpravodaji) 
 

-Ve čtvrtek 14.2. se uskuteční jednání Výboru sboru od 1830 hod 
 

-Prosíme mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry, 
kteří jsou nemocni nebo prožívají různé nemilé životní situace. 
Prosíme připojte se k nám i v měsíci únoru a mysleme na svých 

modlitbách na oddělení našeho sboru: 
oddělení KD (KD1, KD2, KD3, Generace 50plus) 

 
- Neodkládejte si cenné věci v šatně i ve sboru bez dozoru. 

-Prosíme vypínejte a nepoužívejte v sále a na balkoně, určeném pro 
bohoslužbu, mobilní telefony a nekonzumujte potraviny. 

 
-Bankovní účet sboru: 5053339/0800, do textu jméno a účel 

 
-Další informace a akce naleznete dále ve Zpravodaji 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Milé sestry starší, milí bratři starší 
prosím, pokud byste věděli o někom, kdo by přivítal možnost přivýdělku buď na 
poloviční nebo výdělku na celý prac. úvazek jako pomocný kuchař/kuchařka v 
církevní ZŠaMŠ Elijáš, nechť takový zájemce/zájemkyně kontaktuje přímo ředitelku 
Mgr. Hanu Loderovou, 731 265 499.  

Děkuji, Josef Cepl 

V období 10.-16.2.2019 oslaví narozeniny: 
 

Bartoš Jaroslav (12.2.); Kaňoková Simona (12.2.); Slavíčková Milena (13.2.);  
Ballangó Samuel (14.2.); Louda Matěj (14.2.); Špinarová Radka (16.2.)  

 

všem přejeme hojnost Božího požehnání do dalších let. 
P.S. omlouváme se všem na které jsme zapomněli. Nebyl to úmysl. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA, … 

 

Pozor – důležité ! 
 

Milé sestry, milí bratři, ve středu 13. února 2019 se pravidelná schůzka při studiu 
Markova evangelia NEKONÁ.  Budu se na Vás těšit až další středu, tj. 20. února 
2019. Děkuji Vám za pochopení. 
 

Scházíme se v učebně Smíchovského sboru, Praha 5, Peroutkova 57 každou 
středu od 17 hodin. 
 

Jste srdečně zváni! Soňa Sílová 
 

Manželé-senioři hledají podnájem 
 

Manželé-senioři, adventisté hledají podnájem kolem 11.000,- 

Kč/měsíc + poplatky. Nejlépe byt 1+1 v Praze. Nabízíte-li 

podnájem, nebo víte o nějaké možnosti, kontaktujte, prosím, 

dceru manželů – Eva Telvaková, 605 137 318, 

evatelvakova@email.cz. 
 

Za Archu pomoci Praha Jana Bláhová www.archapomoci.eu  

Se zármutkem vám oznamujeme, že dne 5.2.2019 v ranních hodinách přerušila 
pouť na této zemi sestra Jana Hušková. 

 

V době svých největších sil s láskou pomáhala desítkám potřebných. V době 
ubývajících sil našla ty, kteří pomáhali zase jí. Zemřela v klidu a pokoji, v naději na 

shledání s blízkými na Nové zemi. 
 

S naší drahou zesnulou se rozloučíme během vzpomínkové bohoslužby v sobotu 
16.2.2019 v 15.30 hodin v modlitebně CASD, Peroutkova 57, Praha 5 – Smíchov. 

 

Rodina Huškových a Doubravských 

 

 
Dnes píšeme slova nejtěžší a s bolestí v srdcích oznamujeme, že nás opustila  

naše milovaná sestra Mária Kisová. 
Zemřela tiše s vírou a nadějí v pondělí 4. 2. 2019 ve věku 75 let. Děkujeme za Vaše 

modlitby. 
Gábi Beková s rodinou  

 

mailto:evatelvakova@email.cz
http://www.archapomoci.eu/


Setkání 50+ a KD v sobotu dne 16. 2. 2019 
 

Chcete prožít kvetoucí jaro nebo dokonce plné léto o několik měsíců dříve? Navštivte s 
námi velkoobchodní zahradnickou firmu Tulipa Praha. Projdeme teplé skleníky s 
tropickými květinami i chladný skleník s rostlinami subtropickými, rychlenými 
cibulovinami a petrklíči. Prohlédneme si i chladící prostory s desetitisíci řezaných květin. 
Uvidíme mnoho květů růží, orchidejí, karafiátů, gerber a velké množství dalších druhů. 
 

V sobotu 16. 2. 2019 bude ve 
14.00 hod odjezd autobusem     
č. 137 do stanice U Waltrovky 
(dvě zastávky od sboru). Firmou 
Tulipa vás provede František 
Kafka. 
 

Vzhledem k tomu, že naše 
setkání proběhne mimo pro-
story sboru, nepřipravujte 
žádné občerstvení.  
 
 

Těšíme se na Vás Josef Prokop a manž.Kapounkovi 
 

Pozvánka na sborový výlet 
 

V termínu 27. - 29. září 2019 plánujeme společný sborový výlet, do Zotavovny Vězeňské 
Služby ČR v Pracově u Tábora (stejné místo jako před 2 lety). Je to příležitost k 
prohlubování našeho vztahu s Hospodinem, ale také se sestrami, bratry, mládeží a přáteli 
našeho sboru. V rámci sborového výletu bychom se také rádi rozloučili s naším kazatelem 
Josefem Ceplem a jeho manželkou a též přivítali nového kazatele a jeho rodinu (jméno 
zatím neznáme). Budeme proto rádi, když se zúčastníte v hojném počtu. V rámci 
plánování této akce bychom chtěli znát nezávazně přibližný počet zájemců. Chceme 
proto požádat všechny zájemce, aby se zapsali na připravený formulář, který již nyní visí 
na sborové nástěnce. 
 

Cena celkem – ubytování na víkend + plná penze: 
- dospělí            1.488,- Kč 
- děti 4 – 12 let  1.180,- Kč 
- děti do 4 let           300,- Kč 
 

Více informací se dozvíte v některém z příštích zpravodajů a také u Marka Balcara  
(balcar@hotmail.com). 
 

Těšíme se na společné chvíle.  
Za organizační tým Marek Balcar, Vladěna Nohejlová a Robert Heczko 

 
 



Z kroniky oddílu KP Penguins r.č.38 
 

Speciální oddílová schůzka 
aneb jak jsme slavili 60. narozeniny „Penguina“ 

5. 2. 2019 se konala speciální celooddílová schůzka s krycím názvem “Oslava 24. 
výročí založení KP”. Vedle dětí z našich dvou družin (Kolibříci a Starší Penguins) 
byla přítomna celá řada vedoucích z našeho táborového týmu a též hosti (Petr 
„Pupík“ Bujok, Roman „Růža“ Buchtel).  

Nejdříve jsme si zazpívali hymnu KP a pak si zahráli dvě hry spojené s historií KP a 
našeho oddílu. Poté jsme si vyslechli zamyšlení od Josífka, na které jsme navázali 
překvapením. Celá akce byla totiž záminkou k oslavě 60. narozenin našeho 
kamaráda a zakladatele oddílu „Penguina“ (Járy Bartoše)! Ten od nás kromě dárků 
dostal ocenění ve formě Březového lístku 2. stupně! Pak jsme se přesunuli na menší 
hostinu, kde jsme si mj. pochutnali na výborném dortu. :)  

Díky všem, co přišli a velká gratulace Penguinovi! Jsem moc rádi, že ho máme!!! 

Jakub Fraj a Honza Bezděkovský  

 

 



Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion  
❖ První lednové číslo časopisu Advent je poznamenáno přípravami na konference 

– již úvodník řekne mnohé. Určitě doporučujeme pročíst výtah z knihy George R. 
Knighta, který pod názvem Adventistické hvězdné války připravil Robert Žižka. 
Jan Vojvodík otevírá novou sérii zamyšlení, tentokrát na téma spirituality.  

❖ Z poslední neúplné sady učebnic zůstává k vydání už jen poslední. V krátké době 
se podařilo dokončit díl Klíče C3.  

❖ Pro Týden křesťanského domova vycházejí úvahy pod názvem Zabijáci 
manželství a jak se jim bránit. Brožury jsou zdarma a elektronická verze je k 
dispozici volně ke stažení na internetu (www.casd.cz a www.advent-
orion.cz/edokumenty)  

❖ Na území Moravy a Slezska v řadě sborů sloužil Jan Dymáček svými přednáškami 
na téma vztahů v manželství. Jejich přepis vychází na objednávku oddělení péče 
o rodinu MSS v knižní podobě pod názvem Jak dochutit manželství.  

 
 

Co nového na síti 
 

 

Milí manželé a manželky, milí pečovatelé a pečovatelky! 
  
Dovolte, abychom Vás pozvali na nově chystané akce: 
  

1.      Manželský víkend pod názvem „Síla biblických příběhů v každodenní 
realitě našich vztahů“ v termínu 29. – 31. března 2019: 
https://ceskesdruzeni.cz/krestansky-domov/manzelsky-vikend/mv_2019_03/ 

o       Zveme nejen páry, ale tentokrát i jednotlivce. 

  
2.      Manželská setkání 2019 v termínu 4. – 11. srpna 2019: 
https://ceskesdruzeni.cz/krestansky-domov/manzelska-setkani/ms-2019/ 

o       Zveme manželské páry, resp. celé rodiny. 

o       Zveme také pečovatelky a pečovatele, které rádi uvidíme v týmu    

        u dětí. 
o       Zveme bývalé pečovatelky a pečovatele, kteří již vstoupili do stavu  

         manželského – zapojte se do programu! 
  
Pokud se s některými z Vás uvidíme opakovaně, určitě nás to potěší. Pokud se 
sami nerozhodnete pro účast, prosím, alespoň předejte tyto informace těm, pro 
které by tato pozvání mohla být zajímavá. 
  
Přejeme vědomí stálé Boží blízkosti. 
  

Jan & Olga Ejemovi 
 

 

 

 

 

https://ceskesdruzeni.cz/krestansky-domov/manzelsky-vikend/mv_2019_03/
https://ceskesdruzeni.cz/krestansky-domov/manzelska-setkani/ms-2019/


 



 



 

 
 
 
 



 
 

 



       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

Výlet  TOMu  17.2.2019 
 “K rozhledně Doubravka” 

 

Sraz: v 9:45 hod – stanice metra Rajská zahrada 
 

Trasa:  
Ze metra Rajská zahrada kolem rybníku Aloisov ulicí Dobrovolného  

k rozhledně Doubravka (malý zázrak architektury) dale ke Kyjskému rybníku  
přírodním parkem Smetánka k Hořejšímu rybníku přes Vinici  

a vrch Třešňovka (vyhlídka) zahrádkařskou osadou Na Balkáně až Na Krejcárek.  
Cíl stanice MHD Ohrada v ulici Koněvova 

 
Délka trasy je cca 10km, na několika místech jsou v blízkosti zastávky MHD  

a výlet lze krátit. Náročnější chodci mohou jít až na Vítkov. 
 

 

 

Délka trasy cca 9,8 km 
 

 
 
 
 

Na procházku Vás zvou František Kafka s Radkem Zelenkou  

 

 

 

 



Kreslený příběh Ježíše Krista 

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 informace naleznete  na internetových stránkách sboru – www.casdsmichov.cz 

http://www.casdsmichov.cz/

