
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

   ročník 19/číslo 981 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

Dopoledne . 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   

Vede Natálija Balcarová 
Téma úkolu: „Náš odpouštějící Bůh“ 

 společná píseň č.288 „Svatá doba, Páně den“ 
modlitba  
studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
sbírka sobotní školy pro potřeby evangelizace 

 společná píseň č.115 „Pojď ke Kristu“ 
 modlitba  
 

1o,3o – 1o,45 hodin  
  Přestávka 

 

1o,45 hodin  
Dopolední pobožnost vede Marek Balcar 
společná píseň č.99 „Hledej v slově Božím" (v sedě)  
Sborová oznámení 
společná píseň č.87 „Přijď k nám již, Duchu pravdy“ 
modlitba  
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
Příběh pro děti – Bianka Briššová 
sborová píseň – Smíchovský pěvecký sbor 
 

Čtení z Bible – Žalm 85 – Natálija Balcarová 
tichá modlitba  
Kázání z Božího slova – Soňa Sílová 

 Téma: „Svoboda a pravda! Ale co s tím dnes? J 8,31-36“ 
 

chvíle ke ztišení – píseň – Barbora a Bianka Briššovy 
společná píseň č.246 „Kdo bude v stánku tvém“ 
modlitba  

 závěrečná píseň č.283 " Pane, dej nám požehnání " 
 

 
 

 
 
 

 
 

                    Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 - Smíchov 

  



Oznámení 
 
 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 
 

-Dnes 16.11. slovem z Písma budou sloužit s. Soňa Sílová  
 

-Příští sobotu 23.11. bude kázáním sloužit br. Miloslav Žalud 
 

-Dnes v sobotu 16.11. jste zváni na setkání KD3 a Generace50plus 
s hostem Soňou Sílovou od 1400 hod do učebny sboru  

 

-V neděli 17.11. se uskuteční výlet TOMů „Po stopách sametového R“ 
Sraz v 930 hod – Praha – Albertov (u budky veřejného telefonu) 

 

- BAD IS GOOD 2019 - badmintonový turnaj  

v neděli dopoledne 17.11. Budeme hrát 900-1100 hod. 
 

- V sobotu 23.11. od 1400hod se uskuteční schůzka oddělení KD1 
(více informací dále ve Zpravodaji nebo u vedoucího KD1 S. Dolejše) 

 

-V sobotu 30.11. jste zváni na rodinnou bohoslužbu oddělení KD 
„…A přišlo světlo z Betléma …“ 

Po ukončení se uskuteční členské shromáždění 
 

-V sobotu 7.12. se uskuteční setkání Klubu zdraví na téma  
„Dech a dýchání“ od 1400 hod v učebně 

 

-V sobotu 7.12. od 1700 hod jste zváni na Adventní koncert  
Smíchovského pěveckého sboru a jeho hostů se svátečním slovem 

 

-„Adventní scrapbooking s Jitkou“ v sobotu 14.12. od 1400 hod 
(více informací dále ve Zpravodaji nebo u J. Michalcové) 

 

-Sbírky z minulého týdne: sbor: Kč 5 345,-; misie: Kč 2 048,-;  
Adra: Kč 200,-; FSP: Kč 100,-; BanglaKids: Kč 100,-; TVHope: Kč 100,-;  

APP: Kč 100,-; Modlitební týden: Kč 4 500,- 
 

-Prosíme mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry, 

kteří jsou nemocni nebo prožívají různé nemilé životní situace. 
 

-Prosíme připojte se k nám a v měsíci listopadu mysleme na svých 
modlitbách na oddělení našeho sboru: Sobotní škola 

 

- 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 17.-23.11.2019 oslaví narozeniny: 
 

Prokopová Marta (22.11.); Gabriš Lukáš (23.11.) 
 

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

 
 
 

 
 



VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA, … 
 

Schůzka oddělení KD1 
V sobotu 23.11.2019 od 14 hod v našem sboru proběhne schůzka oddělení KD1. 
Skupina lidí, která si je něčím blízká, je v našem sboru velká a vnímáme potřebu ji 
restartovat, oživit, nakopnout, někam posunout. 
Hlavním cílem setkání bude společné sdílení se nad našimi potřebami, smyslem být 
součástí nějaké skupiny, ochoty něco udělat pro druhé a také se společně ztišit nad 
Božím slovem a modlit se. 
Při dobrém jídle v jakékoliv podobě se povídá nejlépe, tudíž dobrovolným 
přispěvatelům se omezení nekladou. 

Více informací u Sama Dolejše, 792 326 028 
Těšíme se na setkání.   

Klub Zdraví 17.11.2019 
Chceme vás pozvat na další akci, která má co do činění se zdravím. Kdo můžete, 
přidejte se k nám na BAD IS GOOD 2019 - badmintonový turnaj, který bude v 
neděli dopoledne 17.11.2019. Budeme hrát 9:00-11:00.  Dejte mi vědět, zda se 
chystáte si zahrát, nejlépe osobně nebo ludek@bouska.info nebo 777243007.  
 

Luděk Bouška 
 

VI. Poslední ohlédnutí se za Pracovem CO JSEM OCHOTEN UDĚLAT JÁ?  
To že jsme největším sborem našeho sdružení je nejen předností, ale také „nic moc 
fantem“, protože je to možnost se tak nějak ukrýt v tom množství ostatních, kde může 
být jasná dělící čára mezi tím kde jsou „ONI“ a kde jsem „JÁ.“ Přitom podle Bible platí 
že jsme jedno jediné „MY“ jako tělo Kristovo… Pochopit srdcem – a nejen rozumem 
tuto myšlenku znamená přijmout osobní zodpovědnost za všechny radosti i starosti 
NAŠEHO společného sboru. A díky tomu se nejen lidsky přiblížit jeden druhému, ale 
také se více přiblížit „HLAVĚ“, našemu Pánu. A lépe pochopit, jak nás musel – a musí i 
dnes milovat, mít s námi trpělivost, snášet naše člověčiny… Bez tohoto prožitku nikdo 
déle v církvi v jakékoliv službě nevydrží… Anebo vydrží tělem, ale jeho srdce už je dávno 
někde jinde… A tělo bude zakrátko srdce následovat s nějakou malichernou výmluvou, 
jak je ta církev hrozná a nevděčná… 
Na toto téma byla i poslední pracovská otázka: „CO JSEM OCHOTEN UDĚLAT PRO 
ZLEPŠENÍ?“ Co jste po diskuzi ve skupinkách napsali? Tady jsou Vaše odpovědi: více se 
modlit za sbor i přes týden, zlepšit duchovní úroveň sboru, povzbuzovat druhé, , 
reagovat na Boží hlas, věnovat sboru (Pánu) více času, nevzdat hledání kudy dál – 
otevřeně mluvit o problémech, vychovávat si nástupce, přemýšlet o potřebách 
druhých, všímat si lidí kolem, zlepšovat co je dobré, prosit o duchovní dary abych uměl 
ty mně svěřené použít, založit kolem sebe ve sboru skupinu stejně smýšlejících a začít 
se scházet, na výzvu ohledně čtvrtletního rozpisu odpovědět ANO a rychle – a ne se 
zpožděním a opakovaných urgencích… 
A nakonec jsem si nechal: “V pondělí přijít v 18,30 k Bartošům, abych druhé lépe 
poznal.“ Sice bylo v to pondělí v rámci MT setkání u nás – ale byla to naprosto konkrétní 
reakce – i tak to může vypadat, když se „slovo stane tělem“ (J 1,14.). Díky Bohu se tento 

mailto:ludek@bouska.info


zázrak nestal jen kdysi v podobě Ježíše mezi námi, ale může se stávat stále znovu právě 
skrze Tebe, co jsi dočetl až sem… 

      Vašek Vondrášek 

Kdo obdržel za hrdinství Cenu Michala Velíška 2019? 
Cenu Michala Velíška ve středu 6. listopadu 
obdržel Ladislav Bezděk, který se v srpnu v Praze 
zastal napadené ženy. Sám skončil vážně 
pobodaný v nemocnici. Hlasující veřejnost vybírala 
také mezi podobným příběhem muže, který se 
zastal žen napadených vandalem, a třemi 
zdravotními sestrami, jež odzbrojily pacienta s 
pistolí. 

 
(Navečer 23. srpna 2019 se 
v pražských Stodůlkách vracel 
z práce jednašedesátiletý Ladislav 
Bezděk. V parčíku si všiml mladého 
muže a  asi padesátileté ženy. 
Domníval se, že paní má zdravotní 
problémy. Šel proto blíž, aby dvojici 
nabídl pomoc. Zjistil však, že 
mladík ženu škrtí, a proto ho rázně 
vyzval, aby toho nechal. Násilník 

sice již bezvládnou ženu pustil, ale začal ji surově kopat do hlavy. Pan Bezděk si proto 
stoupl mezi ně a mladíka opět vyzval k ukončení násilí. Ten přestal a po chvíli odešel. 
Zachránce se poté snažil ještě s kolemjdoucí ženou poskytnout oběti první pomoc 
a zavolat záchranku. Násilník se však vrátil s nožem a nejprve se jím snažil bodnout ležící 
ženu do hlavy. Pan Bezděk se mu znovu postavil do cesty. Násilník tedy nůž vrazil do krku 
jemu a další bodnutí mu zasadil do zad. Poté pobodal i ženu v bezvědomí. To se ale už 
objevili další lidé a agresor utekl. Nebýt pomoci pana Bezděka, žena by brutální útok 
nepřežila. Nato již dorazili záchranáři a oba velmi těžce zraněné odvezli do nemocnic. 
Mezitím policie s pomocí svědka našla nedaleko stále ozbrojeného násilníka, který při 
zatýkání kladl značný odpor. Ukázalo se, že je to osmnáctiletý cizinec.) 
„Nevím, jestli bych dokázal vstoupit do místnosti, za jejímiž dveřmi se střílí nebo se 
pustit do fyzického střetu s vandalem. Ocenění patří všem,“ řekl po předání ceny pan 
Bezděk. Svůj vlastní čin nepovažuje za hrdinství. „Žijte celý život s tím, že půl metru od 
vás někdo zabil ženu a vy jste proti tomu nic neudělali,“ dodal. 
Veřejnost letos navrhla 103 příběhů, 16 navržených byly děti. Ocenění získala například 
šestiletá Martina, která po pádu do studně zachránila sebe i tříletého bratra. 
Organizátoři vyzdvihli také příběhy dětí, které například pomohly topícím se, přivolaly 
první pomoc nebo pomáhaly při nehodě školního autobusu. Ocenění jim předávala 
Eliška Sommerová, kterou v roce 2005 zachránil Michal Velíšek. 
Trojici finálových příběhů dospělých vybrala porota. O nositeli ceny rozhodovali svými 
hlasy lidé na internetu, jejich medailonky odvysílala 27. října televize Nova v pořadu 
Střepiny. Ocenění letos Nadace ADRA a televize Nova udělily počtrnácté, a to jako vždy 

https://zpravy.aktualne.cz/cena-michala-veliska/r~42b6889200a011ea9b40ac1f6b220ee8/r~d1b3f2b400a011eaac60ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/cena-michala-veliska/r~42b6889200a011ea9b40ac1f6b220ee8/r~d1b3f2b400a011eaac60ac1f6b220ee8/


za přítomnosti paní Ivy Velíškové, zástupců ministerstva školství, pražského magistrátu, 
hasičů i policie. 

Za odd. ADRA Mirka Žaludová 
 

V Praze vzniká Studentský dobrovolnický klub ADRA! 
Co to vlastně je? 
Jedná se o partu mladých lidí – středoškoláků či vysokoškoláků, kterým není lhostejný 
svět a lidi okolo nás. Vnímají, že kolem nás žijí lidé, kteří nemají tolik štěstí jako my – ať 
už je to nedostatek zdraví, stáří, osamělost, zdravotní handicap, nefungující rodinné 
prostředí… Všem těm můžeme pomoci. Jak? 
Na pravidelných schůzkách plánujeme, kam bychom mohli zajít, a co nabídnout. V Praze 
je spousta domovů pro seniory, domovů pro osoby s postižením či dětských domovů, 
kde budou za návštěvu „zvenku“ moc rádi. Někdy můžeme společně zpívat, jindy 
připravit pro seniory kvíz na témata z jejich mládí, pro děti můžeme nachystat hry 
a soutěže apod. 
Zaujalo Tě to? Chtěl bys to zkusit? Budeme moc rádi, když se sám, nebo i se svými 
kamarády přidáš do naší party. Pro více informací nás kontaktuj na 
mailu barbora.bezdekovska@adra.cz, nebo tel. čísle 739 605 899. Jsme i na FB -
Dobrovolnické centrum ADRA Praha. 
       

 

BOHOSLUŽBOU POSLOUŽÍ ODDĚLENÍ KD NAŠEHO SBORU 

mailto:barora.bezdekovska@adra.cz,
https://www.facebook.com/Dobrovolnick%C3%A9-centrum-ADRA-Praha-688297841566550/


 
 
 
 
 

 

V SOBOTU 14. PROSINCE 2019 OD 14 HODIN 
VÁNOČNÍ PŘÁNÍČKA, CEDULKY, OBRÁZKY, SVÍCNY 

TO VŠE Z PAPÍRU! 
SEJDEME SE V JÍDELNĚ, ÚČAST DĚTÍ VÍTÁNA. 

Těší se na Vás Jitka Michalcová 





 

  www.zivotazdravi.cz            Praha Smíchov   
                              

Vás srdečně zve na seminář  
 

Dech a dýchání 
 

Umíte správně dýchat? 
Jak se pozná správný dech? 

A víte, že pomocí dechu můžeme ovlivňovat  
naše prožívání i emoce?  

Přijďte si vyzkoušet některé dechové techniky 😊. 

 

 
přednáší  

RNDr. Luděk Bouška 
Vedoucí KZ Praha Smíchov 

 
 

sobota 7. 12. 2019 od 14:00 hodin 
 

Peroutkova 57, Praha 5 

v učebně sboru CASD 

bus č. 137, zastávka Urbanova, 
vstup bočním vchodem 

 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.zivotazdravi.cz                          Praha Smíchov                              

Vás srdečně zve na 

BAD IS GOOD 2019 

badmintonový turnaj 
 

neděli dopoledne 17.11.2019 
hrací doba 9:00-11:00 hod 

Badminton Aréna Skalka (budova OC Tesco) Přetlucká 3295/50; Strašnice 

 
 
 
 

www.casdsmichov.cz                                sbor Praha Smíchov 

 
 

 

 

v našem sboru proběhne schůzka oddělení KD1 
 

Hlavním cílem setkání bude společné sdílení se nad našimi potřebami, 
smyslem být součástí nějaké skupiny, ochoty něco udělat pro druhé a také 

se společně ztišit nad Božím slovem a modlit se. 
 

Více informací u Sama Dolejše, 792 326 028 
 

 

Dejte mi vědět, zda se chystáte si zahrát, nejlépe osobně 
nebo ludek@bouska.info nebo 777243007 

 

 

 

®

http://www.zivotazdravi.cz/
http://www.casdsmichov.cz/
mailto:ludek@bouska.info


Před třiceti lety… (k výročí sametové revoluce) 
 

A byla to radost! Závěr celostátní konference církve, 
poslední v čase totality, nás v sobotu 25. listopadu roku 

1989 vrhnul přímo do ulic Prahy naplněných osmi sty 
tisíci demonstranty, vracejícími se z Letné. I v dalších 

českých a slovenských městech se lidé spontánně 

shromažďovali a ani chlad podzimního času z nich 
nedokázal vytěsnit radost, které byli plni, a my se jejich 

radostí nechali rádi strhnout. Všechna jejich krásná 
slova, tak blízká slovům Písma, jež rozeznívala naše srdce i v čase nejhrubší 

nesvobody, získávala najednou jasnější obrysy a rezonovala v každém, kdo 
tenkrát kráčel ulicemi měst. Ano, víra, naděje i láska probudila v tom 

neopakovatelném čase radost v srdcích většiny z nás. 

Byl konec záměrné izolovanosti, diktované libůstkami mocných. Byl konec 
nesvobodě. Najednou jsme se směli stát rovnoprávnou součástí společnosti, ve 

které jsme žili, a my se té příležitosti v návalu radosti chopili. V tom roce na 
náměstích mnoha měst zazníval i náš hlas. Bez obav jsme sdíleli s ostatními 

naše vidění světa. „Ať svět konečně ví, kam směřuje naše víra, naděje a láska,“ 

říkali jsme si. Záhy jsme také pochopili, že slova sotva něco zmůžou, nejsou-li 
stvrzována činy. Navzdory tvrdým ranám minulého režimu, jenž si zlomyslně 

pohrával s osudy tisíců, jejichž životy byly spjaty s vírou, nadějí i láskou, a krutě 
limitoval jejich rozvoj, pustili se mnozí z nás v mezích svých možností a o to s 

větším odhodláním do práce pro společnost.  

Účastí v celospolečensky i občansky prospěšných aktivitách získala naše církev 
za posledních třicet let uznání a respekt. Máme obětavé lidi v kaplanských 

službách armády, nemocnicích i věznicích. Účinně poskytujeme pomoc v 
humanitární i sociální oblasti. Jsou mezi námi lékaři i vědečtí pracovníci. Dnes 

se už nikdo nevysmívá našemu důrazu na zdravý způsob života spojený nejen 
s úctou k lidskému tělu, ale i s citlivým přístupem k ekologickým problémům.  

Emancipační úsilí v rámci církve však přineslo i své negativní důsledky. Bez 

velkého úsilí a příliš snadno jsme se stali součástí hlavního směřování 
polistopadové společnosti, které je orientováno na spotřebovávání. 

Před spontánní radostí, jež je důsledkem života ve víře, naději a lásce, jsme dali 
přednost módně formulovanému receptu: „Udělej si radost.“ Není divu, že 

individualizace a zahleděnost do sebe sama, jež je důsledkem takového 

radování, destabilizuje mezilidské vztahy i v církvi. S pokorou vyznáváme, že 
jsme se vzdálili od prožívání skutečné radosti z cesty, jež je motivována vírou, 

nadějí a láskou.  
Nechť nás současné vzpomínání na dny nebývalých změn motivuje kromě 

vděčnosti k odvaze hledat cesty k porozumění skutečným potřebám bolestivě 
rozdělené společnosti. Že jde o cestu nesnadnou, je zřejmé. S tím, kterého jsme 

přijali vírou, čekáme jej s nadějí a žijeme jeho láskou, to však dokážeme, „… 

aby moje radost byla ve vás a vaše radost byla plná.“ Jan 15,11 
Mikuláš Pavlík 

Předseda Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne 

https://www.casd.cz/pred-triceti-lety-k-vyroci-sametove-revoluce/


       Turistický Oddíl  Malvazinky TOM 
 

Výlet  TOMu  17.11.2019 
“Po stopách sametového R” 

 

Sraz: v 9:30 hod - Praha - Albertov 
 

 

Trasa: Z Albertovastart do ulice Na Slupi vlevo pod železniční viadukt Přemyslovou  
k cihlové bráně – Kasamaty na Slavín2. Cca 300 metrů zpět do ulice Vratislavova  

vlevo do Vyšehradské na křižovatku s Plaveckou3 na Rašínovo nábřeží4 dále Masarykovo 
nábřeží do ulice Národní5 k pamětní desce 17. listopadu 19896 (možno zapálit svíčku).  

Dále Národní až na Jungmannovo náměstí přes Františkánskou zahradu pasáží do 
Vodičkové a na Václavské náměstí ke koni a pomníku J. Palacha a J. Zajíce6.  

Dále Václavským náměstím do ulic Na Můstku, Rytířskou, Melantrichovou na  
Staroměstské náměstí, Pařížskou, Čechův most, Letenskými sady na Letenskou pláň  

do ulice Milady Horákovécíl (zacinkáme klíči) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Délka trasy cca 7,5 km 
 

Na procházku se těší Radek Zelenka  

Design ® Jaroslav Bartoš 
 



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/

