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   ročník 19/číslo 943 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY    
  

Dopoledne . 

9,3o hodin 
Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   
Vede Samuel Müller 

Téma úkolu: „Sedm polnic“ 
 společná píseň č.152 „Když mír jako proud“ 

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

 společná píseň č.110 „Pastýře slyšte“ 
 modlitba  
 

10,3o – 10,45 hodin  
  Přestávka 

 

10,45 hodin  
Dopolední pobožnost vede Jaroslav Bartoš 
společná píseň č.43 „Jak vzácná milost“ (v sedě)  
Sborová oznámení 
společná píseň č.121 „Jdu k Tobě, Pane můj“ 
modlitba 
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
Příběh pro děti – Pavel Bláha 
varhanní hudba 
Čtení z Bible –  Žalm 91,1-4 – Nikol Turoňová 
tichá modlitba  
Kázání z Božího slova – Luděk Svrček 

 Téma: „Žalm 73“ 
 
chvíle ke ztišení – píseň – Nikol Turoňová 

 společná píseň č.183 „Jistota vzácná " 
 modlitba 
 závěrečná píseň č.282 „Prosbu naši, Bože, slyš“ 
 
 
 
 
 

 

 

                    Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 - Smíchov 

      16. únor 2019 



Oznámení 

 
-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 

 
-Dnes kázáním z Písma bude sloužit br. Luděk Svrček  

 
-Dnes se rozloučíme během vzpomínkové bohoslužby se  

s. Janou Huškovou v modlitebně v 1530 hod 
Dnes bude jídelna k dispozici pouze do 1400 hod. Děkujeme za pochopení 

 
-Příští sobotu 23.2. z Božího slova bude sloužit s. Soňa Sílová  

 
- Tuto sobotu 16.2 plánované setkání Generace 50+ a KD se ruší. 

Náhradní termín bude třetí sobota v březnu to je 16.3. 
(více informací dále ve Zpravodaji) 

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

(více informací dále ve Zpravodaji) 
 

-V sobotu 2.3. jste zváni na setkání Klubu zdraví na téma  
„Jak vyzrát na stáří, aby bylo přívětivé“ 

 
-Sbírky z minulých týdnů 2.2 a 9.2.:  

sbor: Kč 7 460,-/5 378,-; misie: Kč 1 939,-/2 263,-; Adra: Kč 200,-/0,-;  
FSP: Kč 0,-/0,-; BanglaKids: Kč 0,-/0,-; TVHope: Kč 0,-/0,-; APP: Kč 200,-/0,- 

 
-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 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
l 

V období 17.-23.2.2019 oslaví narozeniny: 
 

Bláhová Jana (17.2.); Havlíček Petr (18.2.); Doskočilová Jaroslava (19.2.); 
Nowaková Dana (20.2.); Říha Jaromír (20.2.); Heczková Alena (21.2.);  

Hušek Pavel (22.2.) 
 

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

 

 
 
 

 
 
 

 
 



VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA, … 
 

 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 Cep 
 

Pražští studenti na návštěvě u dětí a seniorů 
 

V rámci projektového týdne 
s podtitulem „Umění žít pro sebe 
i pro druhé” navštívili studenti 

Arcibiskupského gymnázia v Praze několik zařízení 
a institucí, se kterými dlouhodobě spolupracuje 
Dobrovolnické centrum ADRA Praha. Celkem 60 
studentů, rozdělených do několika skupin, navštívilo 
domovy pro seniory ve Štěrboholech, v Radlicích, 
pacienty Nemocnice Na Františku a Dětský domov 
Charlotty Masarykové. 
Mládež si pro klienty domovů pro seniory připravila program se společným 
zpíváním populárních i lidových písní. Pro děti z dětského domova si pak 
připravili herní odpoledne. Senioři i děti byli mladými lidmi a jejich společností 
nadšeni. Babičky v domově seniorů okouzlil mladý student svou karetní show, jiná 
dáma – absolventka anglické školy, zase ocenila konverzaci v angličtině. Silným 
momentem bylo také společné zpívání studentské hymny Gaudeamus Igitur. Děti se 
zase pořádně vyřádily s novými mladými kamarády. Při loučení se zaleskla slza 
v nejednom oku. 
Přes svou vytíženost studenti s nadšením přislíbili, že svou návštěvu 

u osamělých lidí zopakují. S dětským 
domovem zase vzniká spolupráce na 
zajišťování pravidelného kreativního 
a zábavného programu pro děti. 
 

ADRA otevřela 15. dobrovolnické 

centrum 
 

Dne 30. 1. bylo slavnostně otevřeno 15. 
dobrovolnické centrum ADRA v České 

republice. Kde? Tentokrát v Břeclavi. Počet dobrovolnických center ADRA a hlavně 
koncept dobrovolnictví se v České republice zdárně rozvíjí. V loňském roce vyslala 
ADRA do domovů pro seniory, nemocnic a dalších zařízení přes 2,5 tisíce 
dobrovolníků. V letošním roce se k nim přidají i dobrovolníci v Břeclavi. 
Na otevření přijel ředitel organizace ADRA, o.p.s. Radomír Špinka, ředitel Domova 
seniorů David Malinkovič, kazatel Jiří Gomola a za oddělení sociálních věcí 
města Břeclav Jaroslav Kolda. Nechyběl ani kulturní program a dobré občerstvení. 

https://www.adra.cz/public/uploads/images/2019/02/edit/4a01b58c546b877e0eb5758e866c3fcd8c5c3a3b.jpg


 

Setkání 50+ a KD v sobotu dne 16. 3. 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. 3. 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 termí nu 27. - 29. za r í  2019 pla nujeme spolec ny  sborovy  vy let, do Zotavovny 
Ve zen ske  Sluz by C R v Pracove  u Ta bora (stejne  mí sto jako pr ed 2 lety). Je to 
pr í lez itost k prohlubova ní  nas eho vztahu s Hospodinem, ale take  se sestrami, bratry, 
mla dez í  a pr a teli nas eho sboru. V ra mci sborove ho vy letu bychom se take  ra di 
rozlouc ili s nas í m kazatelem Josefem Ceplem a jeho manz elkou a te z  pr iví tali nove ho 
kazatele a jeho rodinu (jme no zatí m nezna me). Budeme proto ra di, kdyz  se 
zu c astní te v hojne m poc tu. V ra mci pla nova ní  te to akce bychom chte li zna t 
neza vazne  pr ibliz ny  poc et za jemcu . Chceme proto poz a dat vs echny za jemce, aby se 
zapsali na pr ipraveny  formula r , ktery  jiz  nyní  visí  na sborove  na ste nce. 
 
Cena celkem – ubytova ní  na ví kend + plna  penze: 

- dospe lí             1.488,- Kc  
- de ti 4 – 12 let  1.180,- Kc  
- de ti do 4 let           300,- Kc  
 

Ví ce informací  se dozví te v ne ktere m z pr í s tí ch zpravodaju  a take  u Marka Balcara  
(balcar@hotmail.com). 
 

Te s í me se na spolec ne  chví le.  
 

Za organizační tým  
Marek Balcar, Vladěna Nohejlová a Robert Heczko 

 
 



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/ 

• 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/ 

https://ceskesdruzeni.cz/krestansky-domov/manzelsky-vikend/mv_2019_03/


K A Z A T E L N A 
 

MANŽELSTVÍ JAKO ZRCADLO VÍRY 
Kázání ze soboty 9.2.2019 – br. Michal Balcar 

 

Začíná Národní týden manželství a my jsme se s vedoucími oddělení křesťanského 
domova domluvili, že dnešní bohoslužba bude věnována manželství.  
To zní pro kazatele jako jasné zadání: Kaž o manželství. Jenže ono to tak snadné není. 
Totiž, jeden možný přístup k věci by bylo představit nějaký vzorné biblické 
manželství a říct: takhle to dělejte. Problém je v tom, že v Bibli moc vzorových 
manželství není. Vlastně žádné (snad s výjimkou Josefa s Marií, ale o nich vlastně nic 
nevíme). V Bibli jsou jen manželství bojující a problematická, občas šťastná a občas 
nefunkční - jako ta naše. Bible je velmi realistická kniha. Druhý možný přístup by byl 
vzít nějaké teoretické rady do manželství a aplikovat je na nás. A jediný, kdo takové 
rady nabízí, je apoštol Pavel. Jenže s tím mám trochu problém. Jak nám může radit 
do manželství někdo, kdo neví, jaké to je? Ano, vím, že člověk nemusí na vlastní kůži 
prožít všechno, aby o tom mohl mluvit, ale v tomhle případě je to pro mne trochu 
problém.  
A přesto je v Bibli mnoho textů o manželství, které o něm však mluví trochu jinak. 
Partnerský vztah je totiž prominentní metaforou aplikovanou na vztah mezi Bohem 
a člověkem. Ale ono je něco víc než metafora. Partnerský vztah je zrcadlem vztahu 
mezi námi a Bohem. Turbulence, láska, štěstí, bolest, zranění, odpuštění i krach jsou 
součástí víry i manželství. V manželství a ve víře prožíváme podobně věci. Naše 
emoce v manželství jsou emoce Boží. Naše manželství nám říká něco o Bohu a nás. 
Pojďme tedy společně projít několik textů, které o tom mluví:  
 

Zamilovanost  
Každý vztah začíná zamilovaností, první láskou. Každý si pamatujeme, jaké to bylo, 
když se nám rozbušilo srdce, jakmile jsme ho/ji viděli. Jak se nám klepal hlas, když 
jsme poprvé řekli: “miluji tě” ve strachu, že odpovědí bude: “Já tě mám taky ráda, ale 
zůstaneme kamarádi.” O tom mluví Jeremiáš 2,1-3, protože ve víře to přece bylo 
stejné:  
Stalo se ke mně slovo Hospodinovo: ”Jdi a provolávej v Jeruzalémě: Toto praví 
Hospodin: Připomínám ti zbožnost tvého mládí, tvou lásku před sňatkem, jak jsi za 
mnou chodila pouští, zemí neosívanou. Svatý byl Izrael Hospodinu, prvotina jeho 
úrody; všichni, kdo jej sžírají, se proviňují, dolehne na ně zlo, je výrok Hospodinův.“  
Ve víře to přece bylo stejné. Taky jsme žili jen myšlenkou na Boha. Chození je termín, 
který používáme pro dobu ve vztahu před svatbou a ne náhodou tak Bible popisuje 
víru.  
 

Svatba  
Pak přijde rozhodnutí. Chvíle, kdy jsme si jistí, že je to ten pravý/á a že s ním/ní 
chceme strávit celý život. A vezmeme se. To je veřejný závazek. Patřím jemu/jí a už 
nejsem k mání, říkáme svému okolí. O svatbě s Bohem mluví Ex 19:  
Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlích křídlech a přivedl vás 
k sobě. Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete 
mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země.  
I vztah k Bohu má právní závaznost, tak jako vztah k manželovi/manželce. 



 

Nevěra  
Jenže žádné zamilování netrvá věčně. Do každého vztahu se vloudí rutina a začnou 
ho válcovat starosti. A najednou se objeví pokušení. A nebuďme pokrytci - každý, 
kdo je ve vztahu déle než 5 let pokušení zažil. Je super, když jsme mu odolali, ale 
všichni víme, jaké to je. Proto se i ve víře o nevěře často mluví:  
„Proč se mnou vedete spor? Všichni jste mi byli nevěrní, je výrok Hospodinův.  
Nevěra má pro vztah ničivé důsledky a pro víru taky. A přece je tu rozdíl: Hospodin 
nám totiž zůstává věrný, i když my jsme mu nevěrní. Jsme-li nevěrní, on zůstává 
věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. (2 Tim 2,13). Kde na člověka není spolehnutí, 
tam na Boha spolehnutí je.  
 

Rozvod  
A jelikož je Bible realistická kniha, mluví o tom, že některé vztahy končí rozvodem. 
Třeba Iz 50,1.  
Toto praví Hospodin: „Kde je rozlukový lístek vaší matky, jímž jsem ji vyhostil? Anebo 
je tu někdo z mých věřitelů, jemuž jsem vás prodal? Hle, byli jste prodáni svou vlastní 
vinou, vaše matka byla vyhoštěna jen pro vaše nevěrnosti.  
 

Svatba  
Vrcholem všech manželských metafor je vize ze Zjevení 20,1-4, která popisuje Nový 
Jeruzalém jako nevěstu ozdobenou pro svého ženicha. Právě jsem vylíčil všechny 
vztahové peripetie a kotrmelce, které s námi - svým lidem - Hospodin zažíval a 
zažívá a přesto na konci k němu církev přichází jako nevěsta, krásná a čistá. Jak to? 
Protože u Hospodina to prostě funguje jinak. On nás vidí stále zamilovanýma očima, 
stále očima plnýma milosti, stále s ochotou odpouštět. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

   
www.zivotazdravi.cz            Praha Smíchov   
                              

Vás srdečně zve na seminář  
 

Jak vyzrát na stáří,  

aby bylo přívětivé 
 
 

Jak se nenechat zaskočit ubýváním sil? 
Jak zvládnout stáří finančně? 

Které sociální služby, dávky a pomůcky lze využít?  
Jak zvládnout péči o své blízké a jak při ní „hořet“ a „nevyhořet“? 

 

 
přednáší  

Mgr. Jana Bláhová, DiS.  
sociální pracovnice a koordinátorka sociální pomoci pro seniory 

 
 

sobota 2. 3. 2019 od 14:00 hodin 
Peroutkova 57, Praha 5 

v učebně sboru CASD 

 

bus č. 137, zastávka Urbanova, 
vstup bočním vchodem 

 
 

 

 
 

 

 

 



 



 

 
 
 
 



 

       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/

