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16.3.2019 – Praha - Smíchov 



Oznámení 
 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 
 

-Dnes . 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 
 

-Příští sobotu 23.3 kázáním z Písma bude sloužit s. Natalie Turková 
 

-Za dva týdny v sobotu 30.3. budeme slavit Památku večeře Páně  
spojené s Agapé, zamyšlením bude sloužit br. Josef Cepl. 

Této bohoslužby, včetně přijímání symbolů VP, zpěvu písní a hudebního 
přednesu v jejich podání, se budou s námi účastnit  

i členové akademického pěveckého sboru a kapely z USA 
 

- Tuto 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) 
 

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

-Sbírky z minulého týdne:  
sbor: Kč 13 584,-; misie: Kč 5 381,-; Adra: Kč 200,-;  

FSP: Kč 100,-; BanglaKids: Kč 100,-; TVHope: Kč 100,-; APP: Kč 100,- 
 

-Prosíme mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry, 
kteří jsou nemocni nebo prožívají různé nemilé životní situace. 

Jmenovitě za manželé Zdeňku a Jiřího Pokorný 
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 17.-23.3.2019 oslaví narozeniny: 
 

Voleská Jana (19.3.); Špinarová Zuzana (20.3.); Klíma Richard (21.3.);  
Kubík Jan jun. (21.3.); Kohútová Zora (22.3.); Ferčíková Eva (23.3.);  

Hanzálek Ondřej (23.3.) 
 

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

 
 
 

 
 



VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA, … 
 

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 

 
 
 

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 

®

mailto:archapomoci@seznam.cz
http://www.archapomoci.eu/
http://www.casdsmichov.cz/


  www.zivotazdravi.cz            Praha Smíchov   
                              

Vás srdečně zve na seminář  
 

 

Enzymy – kvašené zdraví 
 

 
Jak fungují enzymy v našem těle? 

Znáte „kimči“? Jak si ho levně můžeme připravit sami? 
Imunitu můžete udržet na výši po celý rok. 

Přijďte ochutnat a naučit se přípravu 😊. 

 

 
přednáší  

 

RNDr. Luděk Bouška 
vedoucí Klubu Zdraví 

 
 

sobota 6. 4. 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  17.3.2019 
 “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/

