
SMÍCHOVSKÝ ZPRAVODAJ 

 
 
 
 
 

 
.      
 
 
   ročník 19/číslo 972 
 

  

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

Dopoledne . 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   

Vede Jan Kubík 
Téma úkolu: „Život podle evangelia“ 

 společná píseň č.275 „Naše srdce radost naplňuje dnes“ 
modlitba  
studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
sbírka sobotní školy pro potřeby evangelizace 

 společná píseň č.140 „Lásku svou já dávám Tobě“ 
 modlitba  
 

1o,3o – 1o,45 hodin  
  Přestávka 

 

1o,45 hodin  
Dopolední pobožnost vede Petr Bezděkovský 
společná píseň č.68 „Ježíši Tvá spravedlnost“ (v sedě)  
Sborová oznámení 
společná píseň č.221 „Jak zní mile jméno Ježíš“ 
modlitba  
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
Příběh pro děti – František Kafka 
Zahájení školního roku s požehnáním – starší sboru 
Sborová píseň – „Vyznání“ - Smíchovský pěvecký sbor 
 

Čtení z Bible – Lukáš 15,17-32 – Robert Heczko 
tichá modlitba  
Kázání z Božího slova – Luděk Bouška 

 Téma: " Jaký byl Ježíš?" 
 

chvíle ke ztišení – hudební přednes – Lenka Říhová, Pavel Bláha, Jan Kubík 
společná píseň č.50 „Víc než svět je Pán Ježíš" 

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

 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 
 

-Dnes 7.9. slovem z Písma budou sloužit br. Luděk Bouška. 
Tuto sobotu se uskuteční v rámci dopolední pobožnosti  

„Zahájení školního roku s vyprošením požehnání“ 
 

- Zveme Vás na Sobotu pro ženy, která se uskuteční příští týden14.9. 
Program má téma Sny a cíle (více informací dále ve Zpravodaji) 

Kázáním bude sloužit s. Soňa Sílová  
 

-V sobotu 21.9. za dva týdny budeme slavit Památku Večeře Páně  

spojenou se slavnostní instalace nového kazatele sboru. 
Kázáním bude sloužit br. Vít Vurst.  

Po ukončení jste zváni na společné Agapé 
 

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

 

-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) 
 

-Ve čtvrtek 12.9. se uskuteční jednání Výboru sboru od 1830 hod 
 

-Sbírky z minulého týdne: sbor: Kč 9 114,-; misie: Kč 1 517,-;  
Adra: Kč 300,-; FSP: Kč 0,-; BanglaKids: Kč 50,-;  

TVHope: Kč 200,-; APP: Kč 100,- 
 

-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 8.-14.9.2019 oslaví narozeniny: 
 

Bláha Pavel (8.9.); Kubečka Daniel (10.9.); Mašková Helena (11.9.);  
Paříková Alena (12.9.); Bělíček Karel (13.9.); Gabrišová Natálie (13.9.);  

Miškovský Luboš (14.9.) 
 

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

 
 

 
 
 

 
 
 



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. 
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 
  

 

 

ADRAběh se stal již tradiční podzimní veřejnou akcí Adry, která je přitažlivá nejen pro 
ty, kteří více či méně běhají. Běh a doprovodný program zaujmou samy o sobě, letos 

jej ale obohatí i známé osobnosti ze světa sportu či kultury.  
Akce se zúčastní herec Saša Rašilov, biatlonisté Markéta Davidová a Ondřej Moravec, 

moderátorka Leila Abbasová a další. Věříme, že krásné nedělní dopoledne na 
Ladronce stráví jednotlivci, skupinky přátel i rodiny s dětmi. 

 



POZVÁNKA - Cyklojízda Králů 15.9.2019 
Přátelé a kamarádi,  
přijďte si zavzpomínat na našeho kamaráda a 
nadšeného cyklistu Mirka Krále, kterého nečekaně 
skolila zákeřná chřipka v předjaří tohoto roku. Mirek byl 
jedinečný nejen profesně ale i lidsky. Rádi bychom 
zachovali vzpomínku na něj a jeho odkaz pro nás a to 
svým vztahem k Bohu, pozitivním přístupem k životu a 
k lidem.  Protáhneme si nožky v oblasti, kterou měl 
velice rád, tj. oblast lesů mezi Mníškem pod Brdy a 
Dobříší.  
Pokud by někdo nechtěl jet na kole, jsou zde možnosti krásných pěších túr zejména 
v okolí barokního areálu Skalka.  

Start: Mníšek pod Brdy v 10:00 hod z parkoviště u zámku a tam se také vrátíme 
Trasa povede přes Kytín, dále po cyklotrasách 8131, 8129, přes Knížecí studánky, 
kolem obory na okraj Dobříše, kde je možné se občerstvit v místní zahradní 
restauraci. Dále pokračovat kousek po 308 a pak po modré, napojit se na 8131 a přes 



Chouzavou dojet na paralelní starou silnicí vedle dálnice, po níž sjedeme zpět do 
Mníšku. Je to krásná trasa převážně lesy. Těšíme se na vaši účast.  

Královi 
PS. V případě velmi špatného počasí jízdu z neděle 15.9. přesuneme na jindy. 

 
Co nového na síti 

 

Výbor únie reaguje na žiadosť GK a EUD o vysvetlenie k 

rozhodnutiu únijnej konferencie 
Na poslednom výbore Generálnej konferencie v Battle Creek bol prijatý „Dokument o 

rešpektovaní a praktickom uplatnení rozhodnutí výboru a zasadnutí Generálnej 

konferencie“.  Obsahuje návrh na postup pri riešení nesúladu medzi cirkevnými 

predpismi a praxou jednotlivých organizačných zložiek cirkvi. Je reakciou na nesúlad 

predovšetkým v otázkach ordinácie ako sa k nej niektoré z únií celosvetovej cirkvi 

postavili po rozhodnutí delegátov v San Antoniu v roku 2015. 

Delegáti konferencie Česko-Slovenskej únie v marci väčšinou hlasov rozhodli, že ženy 

kazateľky v našej únii môžu byť ordinované do plnej kazateľskej služby. Generálna 

konferencia na toto rozhodnutie reagovala tým, že sa zaujíma o bližšie detaily 

uvedeného hlasovania. Administrátori Intereurópskej divízie nás preto požiadali, aby 

sme im poskytli stanovisko a spoločne hľadali riešenie na dodržanie požadovaného 

súladu. Predstavitelia únie a výbor únie sa spoločne zhodli na tomto stanovisku, ktoré v 

písomnej podobe zaslali predsedovi Intereuropskej divízie Mariovi Britovi. 

  

Milý brat Brito, 

po porade s najbližšími spolupracovníkmi vo vedení Česko-Slovenskej únie, 

s predsedami združení a výborom únie posielam odpoveď na Tvoju žiadosť zo dňa 

19.7.2019 o vyjadrenie k rozhodnutiu delegátov konferencie Česko-Slovenskej únie 

o ordinácii žien do kazateľskej služby. 

V Česko-Slovenskej únii si obetavú službu žien v cirkvi vážime a oceňujeme. V súlade 

s celosvetovou cirkvou im otvárame možnosti štúdia aj na našom teologickom inštitúte 

a povolávame ich do kazateľskej práce. Niekoľko z nich aktívne pracuje na zboroch vo 

všetkých troch združeniach a ich služba je pre cirkev aj spoločnosť požehnaním. 

V posledných rokoch je čoraz ťažšie predovšetkým mladšej generácii členov vysvetliť, 

prečo nie je možné, aby mali v cirkvi pokiaľ ide o kazateľskú zodpovednosť a povolanie 

rovnaké postavenie ako muži. Zamietavé stanovisko delegátov GK v San Antoniu 

k ordinácii žien diskusiu o ich postavení a rovnoprávnosti v Česko-Slovenskej únii ešte 

zintenzívnilo a  prehĺbilo. Opakované odvolávanie sa na poslušnosť a autoritu cirkvi 

zvlášť v otázke, kde nie je jasne dané biblické stanovisko veľkej časti cirkvi ako 

argument nestačí. 

Je nám ľúto, že sa rozhodnutie delegátov Česko-Slovenskej únie vníma ako nesúladné 

s hlasovaním delegátov v San Antoniu. Je však prirodzeným dôsledkom 

zastupiteľského modelu cirkevnej organizácie a slobodnej vnútrocirkevnej diskusie 

„zdola“, reflexiou výsledkov teologickej študijnej komisie (TOSC) a biblickej 

bádateľskej komisie pri EUD, ale aj naším chápaním postavenia ženy v európskom 

kultúrnom a spoločenskom kontexte. 

https://www.casd.cz/vybor-unie-reaguje-na-ziadost-gk-a-eud-o-vysvetlenie-k-rozhodnutiu-unijnej-konferencie/
https://www.casd.cz/vybor-unie-reaguje-na-ziadost-gk-a-eud-o-vysvetlenie-k-rozhodnutiu-unijnej-konferencie/
https://www.casd.cz/vybor-generalni-konference-schvalil-dokument-jednotni-v-poslani/
https://www.casd.cz/vybor-generalni-konference-schvalil-dokument-jednotni-v-poslani/
https://www.casd.cz/vybor-generalni-konference-schvalil-dokument-jednotni-v-poslani/
https://www.casd.cz/rozhodnuti-konference-cesko-slovenske-unie/
https://www.casd.cz/rozhodnuti-konference-cesko-slovenske-unie/


Vedenie Česko-Slovenskej únie umožnilo a rešpektovalo slobodnú a otvorenú diskusiu 

o ordinácii žien a rešpektuje aj výsledok hlasovania delegátov únijnej konferencie, aj 

keď nie je v súlade s rozhodnutím delegátov celosvetovej cirkvi adventistov. Zároveň si 

uvedomujeme, že sme súčasťou globálnej cirkvi adventistov, cítime zodpovednosť za 

jej jednotu a neplánujeme konať nezávislé a svojvoľné kroky. Berieme do úvahy aj to, 

že delegáti Moravskosliezskeho a Slovenského združenia prijali na konferenciách 

združení konaných po únijnej konferencii rozhodnutia, že na svojom území nebudú 

zatiaľ dávať svojim výborom návrhy na ordináciu žien. 

Radi by sme požiadali administratívu EUD aj Generálnej konferencie, aby vedeniu 

a výboru Česko-Slovenskej únii poskytli dostatok času na ďalšiu diskusiu o aplikácii 

uvedeného rozhodnutia delegátov únijnej konferencie. Každý necitlivý administratívny 

či disciplinárny zásah do tohto procesu zvýši napätie medzi zainteresovanými 

organizačnými jednotkami, naruší dôveru členov k administratíve vyšších zložiek a 

podlomí jednotu cirkvi. 

Veríme, že vyššie organizačné zložky cirkvi na základe dokumentu o rešpektovaní 

rozhodnutí GK prejavia aktívny pastoračný záujem o dianie v Česko-Slovenskej únii. 

Radi privítame osobnú návštevu predstaviteľov GK alebo EUD a oboznámime vás 

s aktuálnou situáciou v tejto oblasti na našom území. Pozývame vás k spoločným 

osobným modlitbám a načúvaniu. Veríme, že to je jediná cesta k vzájomnému 

pochopeniu, rešpektu a skutočnej jednote Kristovho tela. 

S bratským pozdravom za vedenie a výbor Česko-Slovenskej únie 

Mikuláš Pavlík 

 
S R D E Č N Ě  V Á S  Z V E M E  N A  

16 .  ROČNÍK  

8. ZÁŘÍ 2019 
 



 
 
 

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 hodin 
 

Peroutkova 57, Praha 5 

v učebně sboru CASD 

bus č. 137, zastávka Urbanova, 
vstup bočním vchodem 

 
 

 

 

 



Kreslené příběhy Starého Zákona 
 

 

Úvodní 
informace 



Kreslené příběhy Starého Zákona 

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/

