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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

Dopoledne . 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   

Vede Natalija Balcarová 
Téma úkolu: „Služba v novozákonní církvi“ 

 společná píseň č.39 „Pojď, chceme zpívat s radostí“ 
modlitba  
studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
sbírka sobotní školy pro potřeby evangelizace 

 společná píseň č.1 „Vzdávej čest Tvůrci“ 
 modlitba  
 

1o,3o – 1o,45 hodin  
  Přestávka 

 

1o,45 hodin  
Dopolední pobožnost vede Marek Balcar 
společná píseň č.181 „Jak zřídlo vody živé“ (v sedě)  
Sborová oznámení 
společná píseň č.218 „Kdo boží vůli poznat touží“ 
modlitba Lenka Říhová 
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
Příběh pro děti – Barbora Bezděkovská 
Píseň, hudební přednes, varhaní hudba* 
 

Čtení z Bible – Jan 1, 35-50  – Veronika Dolejšová 
tichá modlitba  
Kázání z Božího slova – Jan Bezděkovský 

 Téma: " Síla setkání " 
 

chvíle ke ztišení – hudební přednes – Natalija Balcarová 
společná píseň č.134 „Více o Pánu chtěl bych znát" 

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

 
 
 
 

 
 

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

  Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 - Smíchov 

          31. srpen 2019 
 

 
 



Oznámení 
 

 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 
 

-Dnes 31.8. slovem z Písma budou sloužit br. Jan Bezděkovský 
 

-Příští sobotu 7.9. kázáním bude sloužit br. Luděk Bouška 
 

-V sobotu 7.9. se uskuteční v rámci dopolední pobožnosti  
„Zahájení školního roku s vyprošením požehnání“ 

 

-„Člověk vidí správně pouze srdcem“ My to vidíme na svatbu! 
Tuto 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) 

 

-POZOR změna trasy výletu 
V neděli 15.9. se uskuteční první poprázdninový výlet TOMů  

„Kolem Petřínské rozhledny“ 
tento výlet je vhodný pro všechny včetně dětí, vozíčkářů, kočárkářů  

 a pejskařů (více informací dále ve Zpravodaji) 
 

-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, … 
 

Nabídka prodeje piana:  
Burn diplom 1888, E. Hájek Soehne Wien, šířka 145 cm, délka 200 cm.  
Cena 3 000 - 5 000 Kč.  

 Jana Prokopčáková  

V období 1.-7.9.2019 oslaví narozeniny: 
 

Beková Gabriela (1.9.); Drejnar Jiří (1.9.); Pavlík Josef (1.9.);  
Charvátová Lenka (2.9.); Skálová Mariana (2.9.); Chánová Jana (3.9.);  

Kubečka Samuel (3.9.); Trněná Naděžda (3.9.);  
Fraj Vladimír (4.9.); Mika Jozef (6.9.);  

 

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

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



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. 
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  

 

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!  

http://adrabeh.cz/
http://adrabeh.cz/
https://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/
http://adrabeh.cz/
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/


SBOROVÝ VÝLET  

 
 
 

Informace pro účastníky 
Termín a místo: 27. – 29. 9. 2019, Zotavovna Pracov 
 

Sborový výlet se pomalu blíží a již za necelý měsíc společně strávíme víkend v Zotavovně Pracov 
v hojném počtu cca 110 účastníků. 
Prosíme proto účastníky, aby doplatili zbývající částku za ubytování a stravu do 20. 9. 2019. 
Pro úhradu doplatku ve výši: dospělí – 788,- Kč, děti 4 až 12 let – 1 180,- Kč, děti do  
4 let – 300,- Kč  
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 napište jméno osoby či osob, za které doplatek platíte. 
 
V neděli dopoledne je pro zájemce mimo jiné aktivity plánována v nedalekém Sezimově Ústí 
prohlídka vily Hany a Edvarda Benešových. Prohlídka včetně dopravy potrvá přibližně jednu 
hodinu. Prohlídka je zdarma, nicméně je zapotřebí učinit rezervaci. Zájemci se mohou do 
14. 9. 2019 přihlásit prostřednictvím emailu na adresu heczko.robert@gmail.com – uveďte 
jména zájemců a do předmětu: „Prohlídka vily E.B“ 
 

Program sborového víkendu 
  

PÁTEK 
příjezd a registrace na recepci  17:00 – 19:00  
večeře     18:30 – 19:30 
zahájení soboty / sborového výletu  20:00 – 21:00 
 

SOBOTA 
snídaně     8:00   –   9:15 
zahájení bohoslužby/sobotní škola  9:30   – 10:15 
kázání z Božího slova   10:30 – 11:30 
oběd     12:30 – 13:30 
volný čas (procházka, koupání)  14:00 – 16:00  
křeslo pro kazatele s Vaškem V.  
a rozloučení s Josefem C.   16:00 – 18:00 
večeře (společné venkovní grilování) 18:30 – 20:00 
  

NEDĚLE 
snídaně     8:00   –   9:15 
ranní zamyšlení    9:15   –   9:45 
aktivity (Prohlídky vily E.B.,  
procházka, hra)    10:00 – 12:00  
oběd     12:30 – 13:30 
odjezd     14:00 
 
 

mailto:heczko.robert@gmail.com


       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

Výlet  TOMu  15.9.2019 
 “Kolem Petřínské rozhledny” 

 

Sraz: v 9:30 hod – tram. zastávka Pražský hrad (č.22,23) 
 

Trasa:  
tram. zastávka Pražský hrad start ulicí Mariánské hradby ke zpívající fontáně2  

a Letohrádku královny Anny (Belveder) odtud Královskou zahradou do ulice  
U Prašného mostu, Hradčanské náměstí kolem Salmovského paláce3 Úvozem na 

promenádu R. Wallenberga ke studánce Petřínka5 parkem k rozhledně Petřín6 dále 

kolem Strahovské knihovny, Dlabačova, Pohořelce na Loretánské náměstí 8 

Kapucínskou9 na Nový svět10 ulicí U Brusnice a Jelení do ulic U Prašného mostu a 
Milady Horákové  

k památníku V. Morávkacíl. 

Délka trasy cca 6,1 km 
 

 
 
 
 

Na procházku Vás zve Jarda Bartoš a Radek Zelenka 
Design ® Jaroslav Bartoš 



 



 

  www.zivotazdravi.cz            Praha Smíchov   
                              

Vás srdečně zve na seminář  
 

Otužování a imunita 
 

 
Proti čemu všemu pomáhá otužování? 

Jak se připravíme na podzimní plískanice a na zimu? 
Můžeme mít imunitu, která vás ochrání před nachlazením,  

chřipkou a podobnými nepříjemnostmi? ANO! 😊. 

 

 
přednáší  

 

Ing. Jan Slavíček 
člen otužileckého klubu 1.PKO 

 
 

sobota 7. 9. 2019 od 14:00 
Peroutkova 57, Praha 5 

v učebně sboru CASD 

bus č. 137, zastávka Urbanova, 
vstup bočním vchodem 

 
 

 

 

 



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/

