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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

Dopoledne . 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   

Vede Samuel Ballangó 
Téma úkolu: „Jednomu z mých nepatrných bratří“ 

 společná píseň č.13 „Čest, chvála ti, Bože“ 
modlitba  
studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
sbírka sobotní školy pro potřeby evangelizace 

 společná píseň č.41 „Chci vždy Boha oslavovat“ 
 modlitba  
 

1o,3o – 1o,45 hodin  
  Přestávka 

 

1o,45 hodin  
Dopolední pobožnost vede Petr Bezděkovský 
společná píseň č.17 „Sláva“ (v sedě)  
Sborová oznámení 
Blahopřání k jubileu Věra Voženílková – kazatel, první diakon 
společná píseň č.37 „Dnes díků zpěv zní“ 
modlitba  
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
Příběh pro děti* 
Píseň, hudební přednes, varhaní hudba* 
 

Čtení z Bible – 1.Petr 1,22-25  – Marek Balcar 
tichá modlitba  
Kázání z Božího slova – Josef Cepl 

 Téma: "Odměna, na kterou nemáme nárok" 
 

chvíle ke ztišení – píseň – Vlaďka Nohejlová  
společná píseň č.11 „Vzdávejte chválu" 

 modlitba 
 závěrečná píseň č.282 „Prosbu naši, Bože, slyš“ 
 
 

 
 
 
 

 
 

*označené hvězdičkou během prázdninového režimu sboru nemusí v programu být realizováno 

  Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 - Smíchov 

          24. srpen 2019 
 

 
 



Oznámení 
 

 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 
 

-Dnes 24.8. slovem z Písma budou sloužit náš kazatel br. Josef Cepl 
 

-Příští sobotu 31.8. kázáním bude sloužit br. Jan Bezděkovský 
 

-„Člověk vidí správně pouze srdcem“ My to vidíme na svatbu! 
V neděli 1.9. v 1100 hodin jste zváni na svatební bohoslužbu  

Natálie Turkové a Lukáše Gabriše v našem sboru 
 

-V sobotu 7.9. se uskuteční setkání Klubu zdraví na téma  
„Otužování a imunita“ od 1400 hod v učebně 

 
- Zveme Vás na Sobotu pro ženy, která se uskuteční 14.9. ve sboru. 

Program má téma Sny a cíle (více informací dále ve Zpravodaji) 
 

-V neděli 15.9. se uskuteční první poprázdninový výlet TOMů  
„Senohrabskem po svých“ 

 
-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 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA, … 
 

Pozvání na Sobotu pro ženy 14. září 2019 
 

Milé sestry,  
srdečně Vás zvu na Sobotu pro ženy, která se uskuteční v sobotu 14. září 2019 ve sboru 
Praha – Smíchov. Program má téma Sny a cíle a celý realizační tým Služby žen se na Vás 
těší. Dopolední bohoslužba chval a kázání sestry Soni Sílové, společné stolování při 
obědě, tradiční cukrárna a odpolední přednáška Markéty Jonczy s debatní chvilkou – 
to vše je pro Vás připraveno. 

V období 25.-31.8.2019 oslaví narozeniny: 
 

Bezděkovský Jan (25.8.); Hanousek Alexandr (30.8.); Komárková Marie (31.8.);  
Košínová Květoslava (31.8.); Srch Karel (31.8.) 

 

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

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



Zároveň s pozváním připojuji i prosbu: pokud máte tu možnost a chuť, přineste, prosím, 
s sebou sladký příspěvek do cukrárny. Za tuto laskavost a ochotu Vám již předem 
děkuji. 
Za oddělení Služby žen při Smíchovském sboru CASD a organizační tým 

Alena Heczková a Jitka Michalcová  
 

Pozdrav od KD2 
 

Milí bratři a sestry, od 10. do 16.8. jsme trávili dovolenou na Slapské přehradě. Na 
výletě na Drtinovu rozhlednu nás bylo 21 a měli jsme se krásně. Zdravíme milý 
smíchovský sbor! Užili jsme si dny plné aktivit, které okolí nabízelo, pěší turistiku, 
cyklo výlety, lanový park, koně i vodu, pohodu a legraci. Budeme rádi, když se k 
nám připojíte příště na hory, v termínu 16.-23.2. 2020.  

Informace u Mariany Skálové. 
 

 

Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion Praha 
 

• Další číslo časopisu Advent ještě reflektuje poslední konferencí (Slovenské 
sdružení) a také konferenční slavnostní bohoslužbu. Nechybí pokračování seriálu 



Jana Vojvodíka o spiritualitě ani pravidelné okénko do zdravého životního stylu z 
pera MUDr. Jany Krynské. Kromě zpráv z uskutečněných akcí jsou v časopise také 
pozvánky na připravované aktivity. 

• Již minule jsme upozorňovali na nový Kalendář 2020. Pro zopakování: nese podtitul 
Touha po věčnosti. Má „původní“ – menší formát (33 × 23,5 cm), fotografie jsou 
námětem více pestré. Cena zůstala zachována. 

• V sobotní škole během posledního letošního čtvrtletí budeme probírat téma 
biblických knih Ezdráš a Nehemjáš. Lekce s názvem Evangelium podle Ezdráše a 
Nehemjáše připravil „náš“ Jiří Moskala, který nám ještě (na poslední chvíli) nabídl 
k vydání asi 130stránkový komentář, na jehož vydání pracujeme a rádi bychom jej 
dokončili během září tak, aby byl k dispozici pro učitele sobotní školy před začátkem 
října. 

• Jan Dymáček patří k oněm „zaneprázdněným“ důchodcům, kteří kromě výpomoci 
v kazatelské práci dokážou také dobře zúročit své koníčky. V tomto případě se jedná 
o vztah k dějinám reformace. Pro své aktivity průvodce po stopách (nejen české) 
reformace si připravil vlastní materiál, který ocení nejen účastníci poznávacích 
zájezdů, které vede. Knížečka Procházky reformací si neklade za cíl být odbornou 
publikací, ale může posloužit také jako dobrý materiál pro získání základního 
přehledu o těchto kapitolách dějin. 

 

Křesťanská škola Elijáš hledá učitele/učitelku mateřské školy.  
 

Jedná se o práci na plný úvazek (což je 30 hodin přímé pedagogické činnosti a 10 
hodin na přípravu). 
Hledáme člověka, který má rád děti (3–6 let), baví ho s nimi pracovat, je kreativní 
a samostatný. 
Potřebujeme, aby tento člověk byl duchovně zaměřený, spolehlivý, měl minimálně 
středoškolské vzdělání zakončené maturitou a chuť se v pedagogice dále 
vzdělávat. 
Nabízíme přátelský kolektiv, pestrou a smysluplnou práci, možnost vzdělávání a 8 
týdnů dovolené. 
Životopisy s krátkým motivačním dopisem zasílejte prosím na 
adresu: reditel@elijas.cz; na této adrese zodpovíme i případné dotazy. 
 

Barbora Klodová manager školy, statutární zástupce 
Křesťanská střední škola, základní škola a mateřská škola Elijáš, Praha 4 - Michle 

Baarova 360 140 00 Praha 4 - Michle 
IČ: 71340904 

www.elijas.cz; tel. 734 366 214 
 

 

 

 

 

mailto:reditel@elijas.cz
http://www.elijas.cz/


 

Vážení podporovatelé, milí přátelé, 
léto vrcholí a s ním i přípravy na nejočekávanější adří akci - ADRAběh! Máme pro Vás 
čerstvé informace k tomuto oblíbenému závodu. 

Poběžíte s námi za lepší svět?  
Ať jste aktivní sportovci nebo jen trávíte rádi čas na čerstvém vzduchu, přijďte 22. září 
na pražskou Ladronku a prožijte s Adrou příjemnou zářijovou neděli!  

Letos neběžíme pro nic menšího, než pro lepší svět.  
Konkrétně za šest Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), 
které k pozitivní změně v našem světě přispívají. 
Svou účastí na ADRAběhu podpoříte udržitelnou 
pomoc ADRA v krizových oblastech.  
 

Vyberte si jedno ze šesti témat, které vnímáte jako 
nejpalčivější a za které proběhnete cílovou páskou. 
Prvních 300 registrovaných závodníků totiž na akci 
obdrží vkusné tričko, na které si speciální fixou bude 
moci vepsat číslo vybraného Cíle udržitelného 
rozvoje, stejně jako to udělalo našich šest 
ambasadorů, kteří letos akci podpořili. Na startu se 
tak možná potkáte se Sašou Rašilovem, který běží 
za Rovnost mužů a žen či s Ondřejem Moravcem, 
který se proběhne za Zdraví a kvalitní život. 

 
 

A na co se ještě můžete těšit?  
Na krásné trasy v parku Ladronka, doprovodný program pro děti i dospělé, malé 
občerstvení a limonády od F. H. Prager či novinku letošního ADRAběhu: MINI SDG 
RACE. A především skvělou, nezapomenutelnou atmosféru!  
 
Těším se na Vás na startovní 

 
Za ADRAtým, 

Anežka Slavotínková 
koordinátorka ADRAběhu 

http://adrabeh.cz/
http://adrabeh.cz/
https://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/
http://adrabeh.cz/
http://adrabeh.cz/
http://adrabeh.cz/
https://www.adra.cz/oddeleni-vzdelavani/komiksova-soutez/cil-5-rovnost-muzu-a-zen
https://www.adra.cz/oddeleni-vzdelavani/komiksova-soutez/cil-3-zdravi-a-kvalitni-zivot
http://adrabeh.cz/
http://adrabeh.cz/


       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

Výlet  TOMu  15.9.2019 
 “Senohrabskem po svých” 

 

Sraz: v 8:45 hod – Praha hlavní nádraží  
Odjezd vlak os.2525 / 9:05 hod 

 

Trasa:  
Senohraby nádraží 9:49 hodstart ulicí Pod nádražím na modrou TZ Hrušov2  

odtud po červené TZ  ke Šmejkalce. Z rozcestí Na Šmejkalce3 do Ondřejova   
(hvězdárna, sochy, Lípa u křížku v Ondřejově...)5,6,7 dále po modré TZ  

Na výhledu - vyhlídkové místo až na Lensedly 8k Lípě u křížku v Lensedlích.  
Po zelené TZ do Hrušova a modré TZ na nádraží Senohrabycíl. 

 
Odjezdy vlaků směr Praha hl.n. každou ½ hod. 

 
 

 

Délka trasy cca 10,8 km 
 

 
 
 
 

Na procházku Vás zve Radek Zelenka 
 

Design ® Jaroslav Bartoš 

 



 



Poznej a vybarvi 
 

 

 

 

 

 
 

 

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/

