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   ročník 19/číslo 975 
 

PROGRAM SOBOTY V PRACOVĚ 
 

  Dopoledne . 

9,3o hodin 

vede Jaroslav Bartoš 
 

společná píseň „Díky, za toto krásné ráno, Spěchej domů“ 
modlitba 
 

Sobotní škola – Alena Heczková 
Téma ve skupinkách: „Duchovní dary“ 
Dětská sobotní škola – vede Barbora Bezděkovská  
společná píseň „Apoštolská“ 
modlitba 
 

Přestávka - 15 minut 
 

společná píseň č.327 „Pojď k Spasiteli“  
modlitba 
sborová oznámení – Jaroslav Bartoš 
Příběh pro děti – Kristýna Čamborová 
 

Promluva z Písma – Václav Vondrášek 
společná píseň č.261 „Krásnou vlast připravil“ 
modlitba 
 

12,3o – 13,3o hodin 

  Oběd - v restauraci 
 

  Odpoledne - večer . 
 

 14,oo – 16,oo hodin 

  Aktivity dle vlastní volby – Klub zdraví, bazén, fitness, sauna … 
 

 16,oo - 18,oo hodin 

  vede Milan Muller  
  Křeslo pro kazatelé – konferenční sál 

společná píseň „Má v tvém srdci místo Ježíš“  
moderovaná diskuze s kazateli   
společná píseň č.283 „Pane dej nám požehnání“  

 

 18,3o – 20,oo hodin 
  Večeře – grilování ve venkovním altánu 
 
 

 

                    Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 - Smíchov 

         



Oznámení 
 

 
-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 

 
-Dnes 28.9. prožijeme sobotu v Pracově,  

kde máme možnost oslavit Boha, ale i vzájemně se sdílet. 
Promluvou z Písma bude sloužit br. Václav Vondrášek 

 
-Příští sobotu 5.10. se uskuteční v našem sboru bohoslužba  

oddělení Generace 50plus. Slovem bude sloužit br. Pavel Šimek. 
Odpoledne program pokračuje od 1400 hod 

 
-První schůzka mladších pathfinderů – družiny Kolibříků  

bude v úterý 1.10. od 1715 hod. 
 

-V sobotu 19.10. od 1700 hod jste zváni na koncert pro  
Archu pomoci Praha se svátečním slovem pastora Václava Vondráška 

Zazní skladby Ludwiga van Beethovena a Bedřicha Smetany.  
 

-V neděli 20.10. se uskuteční výlet TOMů „Senohrabskem po svých“ 
(více informací dále ve Zpravodaji) 

 
-Listopadovou neděli 17.11. pořádá Klub Zdraví „Pohybem ke zdraví!!!“ 

turnaj v Badmintonu  
(více informací dále ve Zpravodaji nebo u vedoucího KZ L. Boušky) 

 
-Sbírky z minulého týdne: sbor: Kč 9 226,-; misie: Kč 0,-;  

Adra: Kč 0,-; FSP: Kč 0,-; BanglaKids: Kč 0,-;  
TVHope: Kč 0,-; APP: Kč 0,-; 13. sobota: Kč 7 500,- 

 
-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 29.9.-5.10.2019 oslaví narozeniny: 
 

Macháň František (29.9.); Raška Pavel (29.9.); Srchová Daniela (29.9.);  
Marušák Martin (30.9.); Černá Michaela (2.10.); Kolorenčová Marcela (2.10.); 

Vytlačilová Marie (2.10.) 
 

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

 
 

 
 
 

 



VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA, … 
 

Klub Zdraví – Pohybem ke zdraví!!! 
Turnaj v Badmintonu bude 17.11.2019 - neděle od 10:00. Natrénujete, co je ještě 
možné a pak přijďte, i když nebudete v optimální formě. Nejde o vítězství – z toho se 
vždy raduje jen jeden, ale o účast a společenství, a to mnohem více lidiček a více radosti 
než jenom vyhrát! 
 

Trochu budu parafrázovat verše: Člověka neznečišťuje jen to, co do člověka vchází, ale i 
to, co vychází... (Matouš 15,11...) 
Nejenom to, co přijímáme, ale i to, co vydáváme činí člověka zdravým nebo nemocným. 
Ale i to, co z člověka vychází – především výdej energie nás činí zdravými! Není nic 
zdravějšího než pohyb. A to jak v tělesné, duševní i duchovní rovině. Běhejme s přáteli a 
choďme s Bohem :) 

Luděk Bouška 
 

Příprava sobotních polévek ve Smíchovském sboru 
Milé  séstry, milí  bratr i smí chovské ho sboru, 
ra da bych Va s pr izvala k pr í pravé  pravidélny ch polé vék pro séniory a potr ébné  v 
nas ém sboru. Tato aktivita jé jiz  né kolik lét souc a stí  nas ého sborové ho z ivota a 
néchcémé sé o ni pr ipravit. Poc í najé 12. r í jném 2019 budé dí ky né ktéry m z Va s 
polé vka opé t ví cémé né  pravidélné  na nas ém spoléc né m stolé. Pokud budété mí t 
chuť a moz nost, pr iví ta m vs échny ochotné  kuchar é a kuchar ky v ty mu.  
 

Pr édém Va m za Vas i ochotu dé kuji! 
Za organizátory  Jitka Michalcová  

 
 

POLÉVKOVÉ SEDMERO: 
1. Polé vka jé pr édnostné  urc éna pro nas é séniory. 
2. Pokud jé polé vky dostaték a poté , co jsou obslouz éni sénior i, jé 

polé vka vyda va na komukoli dals í mu – lidém v nouzi, na vs té va m, 
nébo té m, ktér í  chté jí  ochutnat. 

3. Polé vky jsou vyda va ny okamz ité  po skonc éní  poboz nosti. 
Réspéktujté prosí m, z é mnozí  z té ch, ktér í  pro va s polé vku 
pr ipravují , sé chté jí  u c astnit na cviku sborové ho zpé vu.  

4. Né ktéré  soboty nas é spoléc énství  navs té vujé ví cé lidí  néz  jindy, 
zohlédné té to prosí m v mnoz ství  c asu, ktéré  nad polé vkou v jí délné  
stra ví té, a umoz né té i ostatní m, aby sé mohli nají st. 

5. O tom, zda budé v sobotu polé vka zajis té na, rozhodujé védoucí  té to 
sluz ébnosti Jitka Michalcova  po dohodé  s kuchar i. Slédujté proto 
prosí m rozpis, ktéry  visí  v kuchyni. 

6. Pokud bysté ra di také  poslouz ili polé vkou c i jiny m obc érstvéní m 
pro séniory, obraťté sé védoucí  – Jitku Michalcovou. 

7. Polé vky pro va s pr ipravují  ochotní  amaté r i. Pokud va m néchutna , 
némusí té to da vat pr éhnané  najévo, stac í  kdyz  sé pr í s té  pr ihla sí té k 
var éní  vy :) 

 



Letní tábory KP v roce 2020 
Vážení přátelé a příznivci našeho oddílu, 
chtěl bych Vás informovat o našich plánech v nadcházející sezóně, abyste předem 
počítali s tím, na co se můžete těšit. Celkem budeme organizovat tři různé tábory, takže 
věříme, že si vyberete ☺ 

• Tábor ZS pro děti ve věku 6 až 15 let se bude konat 12. - 19. 7. 2020 na 
tábořišti KP v Raspenavě. 

• Tábor ZS Speciál pro děti a mládež ve věku 12 až 18 let se bude konat            
19. - 26. 7. 2020 na tábořišti KP v Raspenavě. 

• Příměstský tábor spoluorganizovaný oddílem Penguins pod záštitou 
Komunitního centra Petrklíč pro děti ve věku 6 až 11 let se bude konat          
10. - 14. 8. 2020 ve sboru CASD Praha Smíchov. 

Další informace o našich plánech a aktivitách najdete na našem oddílovém webu 
www.kp-penguins.cz a Facebooku, kde vytupujeme jako „Oddíl Penguins“. 

Za oddíl Penguins Jakub Fraj. 
 

Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion Praha 
• V září jako mimořádné číslo časopisu Advent 8/19 vycházéjí přédnášky 

pro modlitébní týdén, téntokrát s tématikou Boží poselství pro lidi 
• Autory jitřénky 2020 – … na Tebe s důvěrou čekáme! jsou kazatélé z 

Čéch, Moravy, Slézska a Slovénska. Zajímavá jé téntokrát koncépcé: Jédén 
biblický téxt jé po několik dní rozébírán z různých pohlédů a také i 
různými autory. Jak názév naznačujé, spoléčným tématém jé očékávání 
návratu našého Spasitélé 

• Néjén učitélům sobotní školy jé určéna publikacé, ktérá v podnadpisé nésé 
označéní tématu lékcí sobotní školy pro 4. čtvrtlétí létošního roku: Jiří 
Moskala: Příběhy Boží milosti – Evangelium podle Ezdráše a 
Nehemjáše. Brožura jé psána srozumitélnou formou a bézpochyby budé 
obohacéním při poctivém studiu zmíněných starozákonních knih. 

 

Modlitební týden 2. - 9. 11. 2015 
Milí členové a přátelé smíchovského sboru, 
Přibližně za měsíc začne celosvětový modlitební týden naší církve. Náš sbor se k němu 
v minulosti vždy připojil a stejně tak učiní i letos. Modlitební týden je příležitostí, která 
nás na chvíli zpomalí v našem každodenním životě. Za prvé, abychom si znovu uvědomili, 
za co můžeme být Pánu Bohu vděčni. Za druhé Mu můžeme na společných modlitbách 
říci, co nás tíží a trápí. Za třetí je to příležitost ke vzájemnému společenství a 
k prohloubení či navázání nových přátelství. 
V našem sboru se osvědčilo organizování míst ke scházení několika způsoby. Ten první 
byl v rámci svého oddělení (například K1 a mládež, KD3). Druhý způsob na základě místa 
svého bydliště (například sídliště). Tím třetím bylo setkání rodičů během schůzky dětí na 
Pathfinderu. I letos v tomto způsobu budeme rádi pokračovat. Proto vás prosíme, 
dohodněte se mezi sebou, zvolte si svého „tiskového mluvčího“ a nahlaste br. Markovi 
Balcarovi nejpozději do čtvrtku 24.10. kde a kdy se budou jednotlivé skupinky scházet.  
Doufáme, že s vaší pomocí zveřejníme do soboty 26.10. seznam míst ke scházení. 

                                                                                                 VS 

http://www.kp-penguins.cz/


Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

Výlet  TOMu  20.10.2019 
 “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 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.zivotazdravi.cz                          Praha Smíchov 

 

Klub Zdraví říjen 2019–leden 2020 
 

-V říjnu v našem pravidelném termínu bude  
ve sboru akce oddělení Generace 50plus, proto  

Klub Zdraví 5. 10. 2019 se neuskuteční.  
Tak trochu místo toho vám nabídneme  

Neděle 17. 11. 2019  
dopoledne sportovní turnaj v badmintonu. 

 

Sobota 2. 11. 2019 
 se můžeme těšit na Niku Dolejšovou,  

která nám představí „Projekt Petrklíč“ 
 

Sobota 7. 12. 2019  
seminář na téma „Vánoce“  

.  
V prosinci také zkusíme zorganizovat turnaj ve squashi. 

 

Sobota 4. 1. 2020 
seminář na téma „Dýchání a naše emoce“  

přednáší Luděk Bouška  
 

Těšíme se na vás všechny na našich akcích, věříme, že tam 
najdou něco pro sebe starší i ti mladší :) 

 

                                                    Za tým KZ Luděk, Anna, Nika 
 

 

http://www.zivotazdravi.cz/


 

¨ 
Sbor Církve adventistů sedmého dne Praha – Smíchov 

Vás zve na 

koncert pro  

Archu pomoci Praha 
se svátečním slovem 

 

Koncert se uskuteční za účelem podpory činnosti Archy pomoci Praha,  
která poskytuje sociální pomoc seniorům a osobám  

se zdravotním postižením. 
 

Vystoupí  
houslistka Jana Vonášková – Nováková,  

klavírista Petr Novák  
a herec Svatopluk Schuller.  

Zazní skladby Ludwiga van Beethovena a Bedřicha Smetany.  
Součástí koncertu bude sváteční slovo pastora Václava Vondráška. 

 

sobota 19. října 2019 v 17 hodin 
 

modlitebna Církve adventistů s.d., 

Peroutkova 57, Praha 5 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
www.casdsmichov.cz                        www.archapomoci.eu 

Spojení: metro trasa B – stanice Anděl, bus č. 137 - stanice Urbanova 
 

http://www.casdsmichov.cz/
http://www.archapomoci.eu/


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/

