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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

Dopoledne . 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   

Vede Natálie Turková 
Téma úkolu: „Období obtíží“ 

 společná píseň č.37 „Dnes díků zpěv zní“ 
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 Petr Bezděkovský 
společná píseň č.1 „Vzdávej čest Tvůrci“ (v sedě)  
Sborová oznámení 
společná píseň č.9 „Chci tobě, Bože, vzdávat chválu“ 
modlitba  
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
 
Příběh pro děti – Milan Müller 
varhaní hudba 

Čtení z Bible – 5 Moj 16,9-12. 26,1-11 – Natálie Turková 
tichá modlitba  
Kázání z Božího slova – Jiří Beneš 

 Téma: „svátek šavuót (svátek týdnů)“ 
 

chvíle ke ztišení - píseň – Barbora Bezděkovská a Barbora Loudová 
 společná píseň č.16 „Buď Bohu vzdána čest " 
 modlitba 

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

 
-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 

 
-Dnes 8.6. slovem z Písma budou sloužit br. Jiří Beneš 

 
-Příští sobotu 15.6. kázáním bude sloužit br. Miloslav Starý 

 
- Vzpomínková bohoslužba na s. Ruth Cardovou bude  

v sobotu 15.6. od 1400 hod v naší modlitebně 
 

-V sobotu 15.6. jste zváni na bohoslužbu křtu Hedy Frajové 

V Měňanech u Berouna od 1700 hod u Sotlových 
 

-V sobotu 22.6. budeme slavit Památku Večeře Páně, 
odpoledne od 1400 hod jste zváni na program DSŠ  

k ukončení školního roku s požehnáním 
 

- Chceme pozval děti na předtáborové setkání, které se uskuteční  
o víkendu 14.-16.6. v Měňanech u Berouna 

 
-V neděli 16.6. jste zváni na výlet TOMů „K rozhledně Skalka“  

 
-V pátek 21.6. jste zváni na bohoslužbu křtu  

Bianky Briššové a Barbory Bulejčíkové od 1800 hod v našem sboru 
 

-Sbírky z minulého týdne: sbor: Kč 9 946,-;  
 misie: Kč 2 313,-; Adra: Kč 200,-; FSP: Kč 0,-; BanglaKids: Kč 100,-;  

TVHope: Kč 0,-; APP: Kč 200,- 
 

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

 
- 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 9.-15.6.2019 oslaví narozeniny: 
 

Kroftová Lucie (9.6.); Pavlíková Božena (10.6.); Jetelina Bedřich (11.6.);  
Pučelíková Marie (13.6.); Chiminec Robert (13.6.); Srch Daniel (14.6.) 

 

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

 
 
 

 
 
 

 
 



VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA, … 
 

Předtáborové setkání 
Rád bych Vaše děti pozval na předtáborové setkání, které se uskuteční o 
víkendu 14. - 16. 6. v Měňanech u Berouna. Všechny potřebné informace včetně 
odkazu na přihlašovací formulář jsou uvedené zde:  
https://www.kp-penguins.cz/news/predtaborove-setkani-2019/.  
Přihlášky budeme sbírat do středy 12. 6. Více informací u vedoucích družin. 
 

                                                                                               Za organizační tým Jakub Fraj 

RADOSTNÉ OZNÁMENÍ  
Milé sestry a milí bratři, 
s radostí a vděčností Pánu Bohu mám tu čest informovat vás o dvou bohoslužbách křtu, 
při kterých bude naše smíchovská sborová rodina bohatší o tři nové sestry v Kristu. V 
sobotu 15. června od 17:00 hod bude na předtáborovce našich Pathfinderů pokřtěna 
u Sotlových Heda Frajová, kterou při rozhodnutí a přípravě ke křtu doprovázel bratr 
kazatel Josef Dvořák.  
A v pátek 21. června od 18:00 hod jste srdečně zváni do naší modlitebny, abychom se 
společně radovali ze křtu Bianky Briššové a Báry Bulejčíkové, kdy Bianku připravoval 
opět Josef Dvořák a s Bárou jsem měla tu čest se potkávat a hovořit já.  
Následující sobotu 22.6. budou v rámci bohoslužby Večeře Páně přivítány do našeho 
sborového společenství. Prosím modleme se jak za průběh obou bohoslužeb křtu, aby 
byly oslavou a svědectvím o našem nebeském Otci a modleme se také za Hedu, Bianku 
a Báru a buďme jim oporou i vděčnými příjemci Božího požehnání v podobě jejich darů 
a služby a “především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.” Ko 3,14 

Soňa Sílová, kazatelka sboru 
 

Informace  o studiu Markova evangelia 

Milé sestry, milí bratři, 
ráda bych Vás upozornila na jednorázovou změnu, týkající se našeho společného 
studia Markova evangelia. Naše schůzka se uskuteční ve středu 12. 6. 2019 od 
17 hodin v učebně Smíchovského sboru, Praha 5, Peroutkova 57. 
Jste srdečně zváni! 

Soňa Sílová 
 

Pohoštění pro návštěvu z Rumunska v sobotu 22.června 2019 
Milé sestry, milí bratři Smíchovského sboru, 
rádi bychom Vás přizvali k přípravě poledního pohoštění pro skupinu dětí a jejich 
doprovod z Rumunska - naše hosty na sobotní bohoslužbě 22. června 2019. Děti se 
aktivně zúčastní programu na ukončení školního roku v sobotu odpoledne v našem 
sboru. Pokud budete mít chuť a možnost, přivítáme Vaše příspěvky v podobě slaných a 
sladkých dobrot, případně jídel, speciálně upravených pro některé diety (např. 
bezlepkovou, bezlaktózovou a jiné). Prosíme všechny ochotné přispěvatele, aby si 
označili svým jménem nádoby, ve kterých jídla přinesou, a také aby zajistili finální 
úpravu všech pokrmů. Předem děkujeme za Vaši pomoc!  

Za organizátory pohoštění Jitka Michalcov 

https://www.kp-penguins.cz/news/predtaborove-setkani-2019/


OD NÁZORŮ K VÍŘE – STUDENTSKÁ BOHOSLUŽBA 
 
Vážené mi bohoslužebné shromáždění, sestry a bratři, studenti mi drazí 
 
             Budu hovořit jako ten, kdo do církve konvertoval z prostředí, v němž se Bůh 
Hospodin, Otec Ježíše, neoslovoval. Náboženství, i to křesťanství, se v mé původní 
rodině považovalo za tmářství. Své kořeny v tomto smyslu nikdy nezapřu a 
neodlepím od sebe.   
            Začnu shakespearovsky. Zaposlouchejme se do balkónové scény, do 
rozhovoru, do mluvy opravdové lásky Julie a Romea. Celou dobu mějme na 
paměti dvojí. 1. Julii je 13 či 14 let a Romeovi je 17 či 18 let. 2. Jejich rodiny se 
k smrti nenávidí, tomu navzdory oni dva se potají z lásky vezmou, sezdá je kněz 
Vavřinec.  
 
BALKONOVÁ SCÉNA (přel. prof. Martin Hilský): 
JULIE:  
Romeo! Romeo! Proč jsi Romeo? Zavrhni otce, odhoď svoje jméno, nebo když nechceš, 
přísahej mi lásku, a já se zřeknu rodu Kapuletů. 
… 
Vyměň jméno! Co je to jméno? To čemu se říká růže, pod jiným jménem vonělo by 
stejně. … Romeo, prosím, odhoď své jméno, na kráse ti to v ničem neubere. Vezmi si 
mně!  
 

A Romeo odpovídá: 
ROMEO: 
Řekni mi: „Lásko“. Tím mně znovu pokřtíš. Už nejsem Romeo. Chci být tvá láska. … Já 
nemám jméno a vůbec nevím, jak ti říct, kdo jsem… neboť mé jméno je tvůj nepřítel… 
… 
Já nejsem nic, co nelíbí se tobě. 
… 
Abych byl s tebou, jsem sám proti sobě. Nemám se rád, když nelíbím se tobě. 
… 
(Podotkněme, že obdobně prožíváme svůj vztah k Bohu.) 
Na jiném místě tragédie se Romeo obrátí na otce Vavřince a říká: 
Otče, řekněte mi, kde mám to jméno, abych ho mohl ze sebe vyrvat.  
 
– Romeo chce ze sebe vyrvat Romea. Proč? Touží svou identitu prolnout s identitou 
nejmilovanější. I Adam zvolal dnešním jazykem – ona je mé já – když se setkal 
s Evou. 
 
               Nyní se vynořme se ze světa, kde jsou jen oni dva. Co jsme o světě milujících 
se nahlédli? Když máte někoho moc rádi, vytvoříte si vlastní svět. Ten vám 
vynahrazuje např. neúspěchy ve světě vnějším, nebo ty radosti světa vnějšího 
znásobuje.  

Snad namítnete: „Kde to jsem? V divadle, nebo pod kazatelnou, na 
bohoslužbě?“ Zajisté. Na bohoslužbě. Na mládežnické, studentské bohoslužbě. 
Víte, Romeo s Julii nám v tuto chvíli vytvořili atmosféru pro nasvícení jednoho 



detailu Písně písní. A připomeňme si, že judaismus i křesťanství čte tu Píseň 
lásky jako příběh mladého páru, tak také jako příběh vtahu Boha s člověkem. 
V Písni písní si ON i ONA něco vyznávají, a to shodně: 
 
ON (Pís 6,3): 
„Já k milé mé a milý můj ke mně.“ 
Hebrejsky to zní překrásně, jako melodie: „Aní ledódí v dódí lí.“ 
ONA (Pís 7,11): 
„Já k milému mému a ke mně dychtění jeho.“ 
Hebrejsky to zní překrásně: „Aní ledódí vealí…“ 
 
Oba, jeden druhému řekli – aní ledódí = já k milé mé/k milému mému – směřují 
k sobě! 
 
                Vraťme se k Rómeovi. Ten o lásce jen žvaní, dokud opravdovou lásku 
neprožije s Julií. I o víře lze žvanit, dokud nezačneme mít Boha rádi. Pak na 
otázku – proč věříš? – lze odpovídat třeba takto: Věřím = spoléhám na Boha 
(Krista Pána) proto, protože se máme rádi. A nyní docházíme k tomu, čím chce 
být tato promluva. Nikoli kázáním v pravém slova smyslu, nýbrž vyznáním. 
 
               Setkání s mladými lidmi, se studenty, mi je též setkáním s opravdovou, 
hlubokou, prozápasenou láskou k Bohu. Vždy v jedinečném osobním příběhu a 
v řetězci hodnotových a vztahových rozhodnutích. Mluvím o studentech, jejichž 
životním kompasem je Bůh sám.  

Jednou jsem se zeptal člověka, který prožíval těžkou životní situaci. Přišel 
o milované zaměstnání a rozpadla se mu rodina. Na otázku – „co to udělalo s Tvou 
vírou?“ – mi odpověděl: „Odstranilo to z ní to, co tam nepatří.“ Již dvě desetiletí ve 
mně ta odpověď rezonuje a přesahuje mne. 

Obdobně vzpomínám na ženu, která jako matka prožila tu nejkrutější a 
nejhlubší možnou ztrátu. Na otázku – „proč ses vrátila k modlitbě, k Písmu, 
k duchovní hudbě, pod kazatelnu?“ – odpověděla: „Když jsem viděla, jak se k Bohu 
otáčí zády má rodina, bylo mi Ho líto. Nechtěla jsem Boha nechat samotného.“
  

Ovšem rovněž u mladých lidí jsem poznal oddanost Bohu, lásku 
k Bohu, která má obdobnou inspirativní moc a působnost, jako těch životem 
okopaných dospělých. A dnes je tu několik studentů, kteří navzdory profesním i 
životním úspěchům, ale i troskotáním, neponechali Boha samotného.  

Svědčím o mladých lidech, o jejich lásce k Bohu. Svědčím o studentech, 
kteří se rozhodli utvářet svůj život jako směřování k Němu, k Bohu našemu skrze 
Krista Pána. A to trojím způsobem: 1. Mají Boha rádi. Říkáváme si, milovat nestačí 
je třeba i naslouchat. 2. Bohu osobně naslouchají. Navzdory vší nenávisti a 
troskotání světa dospělých. 3. Bohu obětavě slouží (z podnětu Božího povolání). 
A tím jsou mi, nám i našim dětem překrásnou, živou směrovkou k Bohu 
samému. 

Amen 
1. 6. 2019 Praha – Smíchov 

J. Dvořák 



 

 

 
 

Radimovice u Želče 118,  390 02 Tábor 

 

Zotavovna Pracov je rekreační středisko které nabízí svým 
hostům ubytování ve dvou až čtyřlůžkových pokojích a dvou 
apartmánech o šesti a osmi lůžkách s vlastním sociálním 
zařízením. Stravování s plnou penzí, přímo v areálu. K dispozici 
nám bude školící místnost s prezentační technikou, krytý 
bazén, sauna, fitcentrum, tělocvična, dvoudráhová 
automatická kuželna, kulečníkový a biliárový stůl, tenisové a 
víceúčelové kurty s umělým povrchem, fotbalové hřiště a 
tábornické ohniště. Parkování uvnitř oploceného areálu. V 
okolí je možno provozovat cykloturistiku, rybaření, houbaření, 
pěší turistiku, výlety na hrady a zámky apod. 
  

  
 

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 Václava Vondráška  
a jeho rodinu. 

 

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

Těšíme se na společné chvíle.  
 

Za organizační tým Marek Balcar, Vladěna Nohejlová a Robert Heczko 
 

Zmíněný termín se blíží, a proto nastala doba pro výběr nevratné zálohy. Vybrané finanční 
prostředky budou použity na úhradu zálohy, kterou od nás požaduje uhradit provozovatel zařízení. 
 

Pro úhradu zálohy ve výši 700,- Kč/osoba (děti zálohu neplatí) můžete zvolit jednu ze dvou variant: 
1. osobní předání Františkovi Nohejlovi 
2. bankovním převodem na účet sboru (5053339/0800) pod var. symbolem 092019. 
 

Do zprávy pro příjemce prosím nezapomeňte uvést jméno osob/y, za které zálohu platíte! 
V případě dotazů jsem k dispozici na e-mailu: balcar@hotmail.cz 

mailto:balcar@hotmail.cz


       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

Výlet  TOMu  16.6.2019 
 “K rozhledně Skalka” 

 

Sraz: v 8:30 hod – stanice metra Háje 
Odjezd bus č.381/8:45 hod 

 

Trasa:  
Ze metra Háje autobusem č 381 do Kostelce nad Černými lesy – náměstístart po čevené 
TZ kolem kostela sv. Jana Křtitelena, rozcestí Bílá hlína a rozcestí Šemrincova lávka ke 
kostelu sv. Jiří (Aldašín), rozcestí bývalý hotel2 k pomníku prof. Zd. Poleno na rozcestí 

Vyžlovský rybík3, (vše po NS Voděradské bučiny) odtud na červenou TZ rozcestí V 
Chatách k Lichtenštejnkému památníku na Žernovka rozcestí, dale po zelené TZ k 

rozhledně Skalka4 a pak na ulici Pražská autobusová zastávka Vyžlovkacíl a dále do 
Prahy stanice Háje (bus č 387/14:25 hod; č.381/14:55 hod; č.381/15:25 hod) 

 
 
 

 

Délka trasy cca 15,5 km 
 

 
 
 
 

Na procházku Vás zve Radek Zelenka 
 



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/

