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   ročník 19/číslo 946 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY    
  

Dopoledne . 

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

Téma úkolu: „Věčné evangelium“ 
 společná píseň č.3 „Tebe, Boha, chválíme“ 

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

 společná píseň č.100 „Tvé slovo, Bože“ 
 modlitba  
 

10,3o – 10,45 hodin  
  Přestávka 

 

10,45 hodin  

Dopolední pobožnost vede Milan Müller 
společná píseň č.11 „Vzdávejte chválu“ (v sedě)  
Sborová oznámení 
společná píseň č.272 „Otče v nebi“ 
modlitba - Jakub Hudeček 
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
Příběh pro děti – Jan Kubík 
sborová píseň - Smíchovský pěvecký sbor 
 

Čtení z Bible - Iz 65,17-25 – Samuel Ballangó 
tichá modlitba  
Kázání z Božího slova – Robert Řehák 

 Téma: „Jak překonat zlo podle Joba“ 
 

chvíle ke ztišení - hudební přednes – Jan Bezděkovský 
 společná píseň č.237 „Pán je světlo mé" 
 modlitba 
 závěrečná píseň č.280 „Králi věčný , žehnej nám“ 
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Oznámení 
 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 
 

-Dnes kázáním z Písma bude sloužit br. Robert Řehák 
hebraista, někdejší předseda Společnosti Židů a křesťanů a diplomat. 

 

-Příští sobotu 16.3. se v našem sboru uskuteční další ročník  
mládežnické akce „Anděl 19 - Faceit“ s řečníkem Václavem Vondráškem 

Tato akce je spojena se začátkem Modlitebního týdne mládeže 
 

- V sobotu 16.3. jste zváni na setkání Generace 50plus a KD3 
Tato akce je otevřená pro všechny zájemce  

(více informací dále ve Zpravodaji) 
 

-V neděli 17.3. se uskuteční výlet TOMů „Do Stromovky !!!“, 
tento výlet je vhodný pro všechny včetně dětí, vozíčkářů, kočárkářů  

 a pejskařů (více informací dále ve Zpravodaji) 
 

-Ve čtvrtek 14.3. se uskuteční jednání Výboru sboru od 1830 hod 
 

-Zveme Vás na Školní akademii školy Elijáš, ve čtvrtek 14.3. v 1730 hod.  
Do sboru na Malvazinkách 

 

-V termínu 21.-24.3. bude v Malenovicích probíhat Konference ČSU 
 

-Sbírky z minulého týdne:  
sbor: Kč 7 230,-; misie: Kč 1 893,-; Adra: Kč 300,-;  

FSP: Kč 0,-; BanglaKids: Kč 100,-; TVHope: Kč 100,-; APP: Kč 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 březnu a mysleme na svých 
modlitbách na oddělení našeho sboru: oddělení Služba žen 

 

- 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 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

V období 10.-16.3.2019 oslaví narozeniny: 
 

Havlíčková Ivana (10.3.); Slavíček Jan (10.3.); Ceplová Květoslava (12.3.);  
Balcarová Jana (13.3.); Dragounová Jaroslava (13.3.); Schovánek Petr (13.3.); 

Říhová Lenka (14.3.); Zelenka Radomír (14.3.);  
Havlíček Martin (16.3.) 

 

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

 

 
 
 

 
 



VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA, … 
 

Prosba o spolupráci na akci Anděl 19 
 

Rok se s rokem sešel, a jak již jistě víte, za týden 16.3. se bude v prostorách naší 
modlitebny konat Akce Anděl, kam přijedou mládežníci ze všech koutů České republiky. 
Kromě duchovní stravy bychom jim ale rádi nabídli i něco do žaludku a s tímto bychom 
se rádi obrátili na Vás.  
Budeme moc vděční, když nás podpoříte touto formou a napečete nebo uděláte něco 
dobrého k snědku . 
Vaše dobroty prosím přineste do sborové kuchyňky v dopoledních hodinách v den 
konání akce. 
Předem moc děkujeme za Vaši ochotu a vstřícnost 

Za organizační tým Bianka Briššová 

Když je bad good... 
 

"Bad" je naše zkratka pro badminton. Tedy jsme se opět sešli a zahráli si. A tentokrát 
opravdově, byl to turnaj! Bylo nás osm, z toho dvě ženy. Hráli jsme systémem každý s 
každým. A to bylo pro všechny zajímavé, mohli jsme zjistit, jak se proti komu hraje. I když 
je hlavním smyslem radost, pohyb a to, že jsme se sešli spolu, tak i ta snaha něco ze sebe 
dostat je důležitá. Muži proti ženám dostali "handycap" ve velikosti hřiště. 
V mužích vyhrál Robert, druhý byl Adam, třetí Luděk. V ženách první Marcela, druhá 
Jana. Ale vyhráli všichni, tedy i Přemek a oba Samuelové. Dost lidí se omluvilo, tak zůstali 
bez pohybu a bez hořké čokolády, kterou nám vítězové rozlámali. 
A jak se turnaj bude příště jmenovat? Tenis má krásný název Smíchov Open, co kdyby 
badminton byl Bad Smile? Pro badminton český výraz nemáme a jako smíchováci se 
určitě rádi usmíváme. My po dvou hodinách badmintonu všichni :) 

Luděk Bouška 

Společné  AGAPÉ  v sobotu 30. 3. 2019 
 

Milé  séstry, milí  bratr i Smí chovské ho sboru, 
ra di bychom Va s pr izvali k pr í pravé  agapé, ktéré  sé uskutéc ní  po slavnostní  
bohosluz bé  Pama tky Véc ér é Pa né  v sobotu 30. března 2019 v nas ém sboru. Pokud 
budété mí t chuť a moz nost sé agapé  aktivné  zu c astnit, pr iví ta mé Vas é pr í spé vky v 
podobé  slany ch a sladky ch dobrot, pr í padné  jí dél, spécia lné  upravény ch pro né ktéré  
diéty (napr . bézlépkovou, bézlakto zovou a jiné ). Prosí mé vs échny ochotné  
pr ispé vatélé, aby si oznac ili svy m jmé ném na doby, vé ktéry ch jí dla pr inésou, a také  
aby zajistili fina lní  u pravu vs éch pokrmu . Pr édém dé kujémé za Vas i pomoc! Té s í mé 
sé na spoléc né  chví lé. 

Organizátorky  pohoštění Alena Heczková a Jitka Michalcová 
 

Pomoc pro seniory 
 

Potřebujete pomoci vyřídit věci na úřadech a institucích, zajistit 
vhodnou sociální službu, doprovod při vyřizování svých záležitostí, 
nebo třeba pomoc při péči o sebe a o svoji domácnost? 
 

Neváhejte se na nás obrátit o pomoc či radu, rádi Vám pomůžeme. 



 

Stejně tak vy, kteří o někoho pečujete, nemusíte zůstávat na péči o své blízké sami. 
Kontaktovat nás můžete na tel. čísle: 737 385 530 či e-mailem: 
archapomoci@seznam.cz. Informace najdete také na webových stránkách: 
www.archapomoci.eu. 

Za Archu pomoci Praha Jana Bláhová, koordinátorka 
 

www.casdsmichov.cz                                sbor Praha Smíchov 

 
 
KD2 pozvánka na letní dovolenou a 
ohlédnutí za zimou 
 

Milí bratři, milé séstry, srdéčně Vás zvémé na létní dovolénou s KD2, ktérá proběhné 
v térmínu 10.-16.8.2019 v Luhu u Čími. K dispozici jé vélký dům s pozémkém asi     
2 ha, místo sé nachází v blízkosti Slapské přéhrady a jé tam opravdu krásně. Těšímé 
sé na koupání, na výléty na kolé a na spoléčné zážitky! 
 

S řadou rodin z našého sboru jsmé prožili spoléčný týdén také létos v únoru v 
Jizérských horách. Lyžovali jsmé, trávili jsmé čas i spolu i každý sé svou rodinou, 
povídali jsmé si, hráli hry. Každý dén jsmé spoléčně povéčéřéli, náslédoval véčérní 
program. Zpívámé, pak jé prostor pro příběh pro děti, modlitbu a zamyšléní pro 
dospělé. Létos jsmé sé zamýšléli nad podobénstvími a nad přédnáškami vydanými 
při příléžitosti Národního týdné manžélství pod názvém Zabijáci manžélství a jak sé 
jim bránit. V páték nás potěšil návštěvou Radék Jonczy, védoucí odděléní 
křésťanského domova čésko-slovénské unié naší církvé. Radék přivézl 
dvanáctistrunku, promluvil k dětém a obdaroval jé vajíčky od Ptáka Pépého :-)              
V části pro dospělé jsmé sé snažili uzavřít témata z oblasti zabijáků manžélství, alé 
jsou to věci tak živé a aktuální, žé jsmé jé spíšé dálé otévírali, sdíléli a povzbuzovali 
sé. Poznali jsmé sé zasé o něco blíž. V sobotu sé scházímé k bohoslužbě, ktérá začíná 
sobotní školou. Po obědě jsmé jéli na výlét a procházkou jsmé došli na Čérnou 
Studnici. Z rozhlédny jé krásně vidět do krajé.  
Budémé rádi, když za rok zasé spoléčně vyjédémé na hory!  
Budé to v térmínu 16.-23.2.2020.  
 

Na oba térmíny sé prosím přihlašujté už téď Marianě. Océnímé také vašé doporučéní 
na místa k pobytu. Děkujémé srdéčně, přéjémé vám požéhnané dny,  
 

Mariana a Jarda Skálovi 
 

Děkujeme Vám také, že jste na svých modlitbách mysleli a myslíte na všechna 
oddělení KD našeho sboru!  
 
 

 

®
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www.casdsmichov.cz                                sbor Praha Smíchov 

 
 
 

Setkání 50+ a KD3 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 
 

®
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Co nového na síti  

 

Jak na spiritualitu? (1. část) 

Spiritualita představuje výzvu. Spiritualita jednotlivců však může být lékem na mnohé 

choroby církve. Právě spiritualita, osobní zbožnost, skutečná zbožnost – tedy prodat to 

„všechno“ ilustrativní a koupit pole s pokladem (důvěru Bohu) a využít k tomu 

plánovaně, cílevědomě a efektivně ty hodiny, dny, týdny a léta života, který máme k 

dispozici – je ingrediencí, která se ve všech církvích bez výjimky vyskytuje v množství 

menším než malém. Díky Bohu za výjimky, které pro nás představují výzvu, motivaci a 

výtku. 

Zkusím tu (někdy více, jindy méně doslovně) převyprávět v krátkém seriálu, v několika 

částech, to, co jsem se dočetl a doposlouchal u Bruna Vertalliera, Daniela Dudy, Dallase 

Willarda, Johna Ortberga, Richarda Fostera, Donalda Whitneyho a dalších autorů. 

Převyprávět to pro nás – pro ty, kdo našli na poli evangelia poklad a zvažují, jak „jít, 

prodat, co mají, a koupit to pole“. To jediné, co nás může proměnit, je Boží moc – ale 

jako lidé k tomu můžeme připravit ve svém životě podmínky. Aktivně, plánovaně a 

cílevědomě nastavit patici žárovky našeho života tak, aby do ní lépe zapadly kontakty 

zásuvky, jíž náš Bůh propojí náš život se svým Životem – abychom se mohli rozsvítit do 

svého okolí. 

Zbožnost totiž nepřichází sama od sebe – ne v tomto světě a v tomto těle. My obvykle 

chceme více úspěchů, více věcí, více jistoty, více přitažlivosti, více obdivu, více potěšení 

– ale to, po čem naše duše doopravdy touží, je, aby Boží království překonalo všechny 

překážky a všechen hřích a proměnilo nás v člověka, kterým Bůh chtěl, abychom byli, 

když nás stvořil. A to jediné, co naši duši skutečně uspokojí, je, že se tak stane – že 

nebeské věci vstoupí do našeho dnešního života tady a teď. To by měla být naše VIZE 

pro duchovní život. 

Proměna života Boží mocí zahrnuje na naší (lidské) straně tři základní předpoklady – že 

máme VIZI, že se ROZHODNEME tuto vizi realizovat a že v PRAXI uplatníme nástroje 

a metody, jimiž realizaci této vize v našem životě podpoříme, umožníme. 

1. VIZE 

2. ROZHODNUTÍ 

3. PRAXE 

Všechny tyto tři lidské prvky jsou potřebné k naší proměně, k naší skutečné zbožnosti – 

ale každý z nich hraje jedinečnou roli. 

Ukažme si to na příkladu učení se cizímu jazyku. Porovnejme lidi, kteří se učí cizí jazyk 

v Číně a v USA. Kde se více lidí učí cizí jazyk – v Číně, nebo v USA? V Číně. A kde 

najdete více dostupných metod a možností učení se cizímu jazyku – v Číně, nebo v USA? 

V USA. A přesto se více lidí učí cizí jazyk v Číně! Proč? Mají vizi! Pokud se naučí cizí 

jazyk (nejčastěji angličtinu), jejich život se změní – otevře jim to dveře k lepšímu 

zaměstnání, lepšímu vzdělání, dalším příležitostem. Je to tedy velice silná vize. A pokud 

je vize dostatečně silná, lidé udělají všechno možné, aby našli a uplatnili metody k jejímu 

uskutečnění. Pokud je vize dostatečně silná, není to tak, že my máme vizi, ale že vize má 

nás. 

https://www.casd.cz/jak-na-spiritualitu-1-cast/
https://www.casd.cz/jak-na-spiritualitu-1-cast/


Když máš VIZI, nutně musí následovat ROZHODNUTÍ, nemá-li vize skončit v koutě, 

v koši, protéct mezi prsty společně s dny, týdny, měsíci a roky tvého života. Rozhodnutí 

– to není přání, je to závazek. Jediná osoba, která se za tebe může rozhodnout, jsi ty. 

Rozhodnout se, to znamená zavázat se, že vizi uskutečním. Je to jako přehodit výhybku. 

Začnete hledat PRAXI nezbytnou k dosažení cíle – metody, postupy, nástroje, procesy. 

Praxe neznamená snahu, ale cvičení. Snažit se, to je málo. Praxe je cvičení – tedy systém, 

ne pouhá snaha, tedy pokus. Cvičení, na rozdíl od snahy, používá plánovaně a cílevědomě 

metody, které ověřitelně vedou k cíli – protože k cíli dovedly zástupy jiných, když je 

plánovaně a cílevědomě praktikovali. 

V 1K 9,24–27 Pavel píše: „Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice 

všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali! Každý závodník se 

podrobuje všestranné kázni (cvičení). Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však 

pro věnec nepomíjitelný. Já tedy běžím ne jako bez cíle; bojuji ne tak, jako bych dával 

rány do prázdna. Ranami nutím se tělo ke kázni (cvičení), abych snad, když kážu jiným, 

sám neselhal.“ 

Mezi „snažením se o něco“ a mezi „cvičením, abychom něčeho dosáhli“ je obrovský 

rozdíl! Kolik z nás by bylo schopno uběhnout zítra odpoledne maratón, celých těch 

zhruba 42 kilometrů? A kolik z nás by ho bylo schopno zítra odpoledne uběhnout, kdyby 

se fakt hodně, hodně snažili? A kolik z nás by jej uběhlo, kdyby pět, deset, patnáct, dvacet 

let poctivě cvičili, trénovali, plnili tréninkový plán? Křesťanský filozof Dallas Willard 

měl pro cvičení definici: „Organizuji svůj život kolem činností, díky kterým získám 

schopnost dokázat to, co nyní nedokážu ani při té nejlepší snaze.“ Obecně v lidském 

životě platí, že přeceňujeme to, kolik můžeme dosáhnout pouhou upřímnou snahou, a 

podceňujeme to, kolik můžeme dosáhnout pravidelným, plánovaným a cílevědomým 

cvičením. Proměna ale vyžaduje cvičení, ne snahu. A platí to pro maratónský běh, pro 

učení se cizímu jazyku i pro hru třeba na klavír. A také pro duchovní život. 

Lidé si obvykle myslí, že cvičit desítky let stupnice je obtížný způsob, jak být schopen 

veřejně zahrát na klavír komplikované Bachovy skladby. Cvičit po desítky let ovšem není 

ten obtížný způsob, jak veřejně hrát na klavír Bachovu hudbu! Naopak! Je to ten snadný 

způsob! Obtížný způsob by totiž byl jiný: nikdy necvičit stupnice a prostě přijít ve fraku 

před nabitý sál, uklonit se, sednout ke klavírnímu křídlu – a pak se prostě pořádně, ale 

fakt pořádně a upřímně snažit. 

Proměna vyžaduje cvičení a cvičení vyžaduje metodu. A o metodách umožňujících 

proměnu si více řekneme příště. 

Jan Vojvodík (c168@seznam.cz) 

(Článek vyšel v časopisu Advent 1/2019) 

 

Citát 
Nechváľ sa zajtrajškom, lebo nevieš, čo deň zrodí. Nech ťa chváli iný, nie tvoje ústa, 

cudzí človek, nie tvoje pery!  

Príslovia 27,1.2 

  

Samochvála smrdí, aj keď je navoňaná.  

Neznámy autor 

 



 



       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

Výlet  TOMu  17.3.2019 
 “Do Stromovky !!!” 

 

Sraz: v 10:00 hod - stanice metra “A” Dejvická 
 

Trasa:  
Ze metra trasa A Dejvická ulicemi Roosveltova, Chittussiho, Českomalinská  

kolem bývalého nádraží Praha Bubeneč dale Goetheho, Mlýnská vpravo  
přes most kolem Malé říčky souběžně s ulicí Za Císařským mlýnem opět v parvo  

pod most cestou k sousoší Milenci k rybníkům nad Bubenečským tunelem Srpeček, 
Šestáček a Zelený rybník k dalšímu mostu kolem Šlechtovy restaurace.  

Následuje domek u Rudolfovy štoly, Místodržitelský letohrádek k bývalé myslivně  
do ulice Gothardská ke kostelu sv. Gothard ulicí Wolkrova ke kostelu sv. Ludmila. 

Sibiřským náměstím do ulice Štursova, Verdunská na Vítězné náměstí  
na stanici metra trasa A Dejvická 

 

Délka trasy cca 6,2 km 
 

 
 
 
 

Na procházku Vás zvou manželé Poldaufovi s Radkem Zelenkou 
Design ® Jaroslav Bartoš 



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/
http://www.casdsmichov.cz/

