
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   ročník 19/číslo 979 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

Dopoledne . 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   
Vede Daniel Kubečka 
Téma úkolu: „Nespravedlnost pod pláštěm zbožnosti“ 

 společná píseň č.293 „Další týden vedl nás“ 
modlitba  
studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
sbírka sobotní školy pro potřeby evangelizace 

 společná píseň č.151 „Hvězda moje jasná“ 
 modlitba  
 

1o,3o – 1o,45 hodin  
  Přestávka 

 

1o,45 hodin  
Dopolední pobožnost vede Robert Heczko 
společná píseň č31 „Vše stvořil Otec můj" (v sedě)  
Sborová oznámení 
společná píseň č.129 „Slyš Otče prosby hlas“ 
modlitba  
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
Příběh pro děti – Jan Kubík 
sborová píseň – Smíchovský pěvecký sbor 
 

Čtení z Bible – Matouš 23,37 – Lenka Chimincová 
tichá modlitba  
Kázání z Božího slova – Roman Jonczy 

 Téma: „Zeptej se Hospodina, snad ti odpoví“ 
 

chvíle ke ztišení – hudební přednes – Vilém Pícha 
Modlitební chvíle 

  

 závěrečná píseň č.282 "Prosbu naši, Bože, slyš" 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

                    Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 - Smíchov 

    



Oznámení 
 

 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 
 

-Dnes 2.11. slovem z Písma budou sloužit br. Roman Jonczy  
 

-Příští sobotu 9.11. bude kázáním sloužit náš kazatel br. Václav Vondrášek, 
tuto sobotu ukončíme Modlitební týden  

 

-Dnes v sobotu 2.11. jste zváni na seminář Klubu zdraví od 1400 hod 
s Jitkou Michalcovou (více informací dále ve Zpravodaji) 

 

- O tomto víkendu 1.-3.11. proběhne „Múzička 2019“ 
v Seleziánském divadle Praha Kobylisy 

 

- V sobotu 9.11. od 1700 hod Vás zveme na komponovaný pořad 
„Bible kralická – klenot české historie“  

(více informací dále ve Zpravodaji nebo u vedoucího evangelizace P. Bláhy) 
 

-V neděli 17.11. se uskuteční výlet TOMů. Cíl bude znám příští týden 
 

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

 

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

 

-V pátek 15.11. od 1900 hod jste v rámci programu Besement zváni 
na „Sametovou bohoslužbu – 30 let náboženské svobody“ 

na Londýnskou 30, Praha 1 
 

-Sbírky z minulého týdne:  
sbor: Kč 6 913,-; misie: Kč 1 067,-; Adra: Kč 300,-;  

FSP: Kč 200,-; BanglaKids: Kč 0,-; TVHope: Kč 0,-; APP: Kč 100,-;  
APP koncert: Kč 26 389,- 

 

-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 3.-9.11.2019 oslaví narozeniny: 
 

Ceplová Alena (4.11.); Kubík Jan st. (6.11.); Zelenková Eliška (6.11.) 
 

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

 
 
 

 
 



Modlitební týden 2. - 9. 11. 2019 
 

Dopis k modlitebnímu týdnu 2019  
 

Milé sestry, milí bratři a přátelé,  
tuto sobotu začíná Modlitební týden, který je nedílnou součástí naší 
církve.  
Vnímáme tento týden jako příležitost k vzájemnému setkávání našich společenství, jako 
příležitost k zastavení se, příležitost k modlitbám. 

• Chceme vás vyzvat k modlitbám za naše sbory. Aby naše sbory byly společenstvími, 
kde se lidé mohou setkat s Bohem, kde mohou zažít vztahy přijetí, kam může přijít 
každý.  

• Chceme vás vyzvat k modlitbám za osobní spiritualitu každého z nás, za duchovní 
směřování našich společenství.  

• Chceme vás vyzvat k modlitbám za naše města, za obyvatele měst, ve kterých jako 
církev sloužíme. Chceme, aby co nejvíce lidí bylo osloveno a zachráněno Kristem. 

• Chceme vás vyzvat k modlitbám za to, aby nám Bůh ukázal příležitosti, jak tu být 
pro druhé, jak oslovit současnou společnost. 

• Chceme se modlit i za České sdružení, sbory a skupiny v Českém sdružení, za 
kazatele, starší/vedoucí sboru. 

• Děkujeme i za modlitby za nás – představitelé Českého sdružení. 
 

Jako kancelář Českého sdružení se budeme každý den potkávat v 9 hodin ráno k 
modlitebnímu ztišení. Budeme rádi za Vaše podněty pro naše modlitby. 
 

Můžeme sáhodlouze diskutovat o přednáškách, ale daleko důležitější je být s Bohem a 
spolu navzájem. Někteří lidé se domnívají, že je církev na kolenou, že církev neroste, 
nemá co říct, nemá co předat. Myslíme si, že církev, která je na kolenou, která se modlí, 
která hledá Boží vůli, která se pod Božím vlivem mění a je otevřená, je to nejlepší, čím 
může být a jak žít. 
 

Přejeme Vám Boží požehnání nejenom v příštím týdnu. 
Vít Vurst, David Čančík, Jiří Komárek

 

 SEZNAM SKUPINEK PRO MODLITEBNÍ TÝDEN 2. - 9. 11. 2019 
 

DATUM ČAS RODINA ADRESA 

03.11.2019 17:30 Heczkovi U Svornosti 7a, Praha-Dolní Měcholupy 

04.11.2019 18:30 Vondráškovi Peroutkova 2482/57, Praha 5 

05.11.2019 17:00 J. Dvořák – jídelna Peroutkova 2482/57, Praha 5 

05.11.2019 18:00 Heczkovi U Svornosti 7a, Praha-Dolní Měcholupy 

06.11.2019 18:00 Bartošovi Peroutkova 2482/57, Praha 5 

07.11.2019 16:30 Poldaufovi Kyjevská 12, Praha 6 

08.11.2019 17:30 Balcarovi Nad Okrouhlíkem 7, Praha 8 



VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA, … 
 

Když se řekne sobotní škola na Smíchově… 
… musím vždy znovu a znovu chválit našeho Pána a děkovat mu: 

- za ochotné učitele 
- za pilné „studenty“, kteří přicházejí do sobotní školy připraveni sdílet to, 

co v týdnu ve své Bibli objevili 
- za naše kazatele, kteří slouží ve třídách ochotně pokaždé, kdy přicházejí 

do našeho sboru 
- za vedení oddělení sobotní školy v naší unii, že důsledně připravují lekce 

tak, aby hlavním byl vždy biblický text 
- tvůrce témat, kteří, možná i provokují tím, jak pojímají téma a vedou nás 

k jeho promýšlení 
Díky Bohu za to, že naše církev má tak skvělé zřízení – sobotní školu, která dává 
příležitost vzájemného sdílení poznatků získaných s otevřené Bible. (Kázající, 
nechť laskavě prominou: žádné kázání nenahradí sobotní školu.) 
Děkujme Bohu za Jeho dary! 

Jan Kubík 

Schůzka oddělení KD1 
V sobotu 23.11.2019 od 14hod 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.   

IV. Ohlédnutí za Pracovem… 
Dneska se již počtvrté chceme ohlédnout nad společně diskutovanými otázkami na 
Pracově, Vaše další odpovědi byly na téma: “Jaké duchovní dary má nás sbor Praha 
Smíchov?“ Svým způsobem je to otázka mírně zavádějící, protože „sbor“ je vždycky 
společenství jednotlivých věřících, kteří jej tvoří – na druhou stranu každý sbor má – 
podobně jako každý z nás v něčem díky svým různě obdarovaným členům „přisypáno“, 
nebo zase možný deficit…Takže jaké byly Vaše odpovědi? Jako sbor máme dar/y: 
poznání, učení, mediální gramotnosti, pohostinnosti, diakonie, služby v nouzi věřícím i 
nevěřícím, dar zkušených kazatelů (zároveň dar mnoha ochotných lajků ke kázání), dar 
učitelů sobotní školy (kteří to dělají rádi), hudby a zpěvu (málokde se daří udržet tak 
krásný pěvecký sbor), organizace (kolektiv výrazně obdarovaných starších s vedoucím 
sboru + aktivní výbor sboru) , starosti o děti – dar je aktuálně oslovit křesťanským 
poselstvím + aktivity skvěle šlapajícího Patfinderu který slouží nejen dětem z našeho 
sboru, starost o mladé lidi a lidé kteří mají mladé mezi námi rádi, mnoho osobností víry, 
svobodné prostředí (pochopení pro odlišnosti), kvalitní bohoslužby (řádné vedení 
bohoslužeb + důstojné prostředí k bohoslužbě), zájmu o druhé, dar rodinného ducha 



sboru, internetové evangelizace (tzn. sloužíme a sdružujeme další „sbor“ internetových 
posluchačů), dar anonymity, dar mnoha rodin které se mohou setkávat, podobně dar 
společenství seniorů které se může setkávat, dar společné víry, tolerance, sociální 
pomoci, dar mnoha empatických lidí, dar toho že každý když bude chtít může si najít 
své místo a nebo může zůstat v anonymitě… 

Není toho málo, co nám bylo společně dáno – je velký prostor k vděčnosti… Co by za 
to mnoho menších sborů dalo, kdyby měli tak pestrou škálu darů, které skrze své členy 
mají… Kdy jsi naposledy děkoval za „svůj“ – za „náš“ sbor?  Díky Bohu za každého z Vás, 
kteří tyto řádky čtete – právě i skrze Tebe chce Pán nám všem požehnat. A vlastně chce 
požehnat i Tobě samotnému, protože kdo chce, jakkoliv sloužit, potřebuje k Tomu 
stále znovu dar lásky k lidem a stále novou motivaci od Boha. Pane, tady jsem – tady 
jsme…      

S vděčností Vašek Vondrášek 

Klub Zdraví 2.11.2019 
Co máte raději – dostat dárek nebo jej darovat? 
 

Přijďte se naučit, jak dát připravit dárek, který potěší. Lektorkou nám bude Jitka, 
která má s výrobou dárků velké zkušenosti. Naučila to mnoho lidí, přijďte se také 
poučit a něco nového zařadit do svého života! A proč vyrábět dárky na Klubu 
Zdraví? Jedná se o naši mentální, duševní hygienu – tím, že myslíme na druhé, 
nezůstáváme jen sami u sebe. 
Co je to vlastně dárek? Dárek je něco mnohem menšího než dar. Dary dáváme k 
výročí, k narozeninám, ke svátkům. Dárek může být ale "úplně mimo". Tedy i 
tehdy, když to druhý nečeká. Dárek je malou osobní pozorností. Malá – nestojí nás 
moc peněz, ale o to více času a vymýšlení. Dárek nedáváme "z jiného", z toho, co 
vyrobil někdo jiný a my za to jen zaplatíme. Dárek dáváme "ze svého", z toho, co 
nic nestojí, ale co má největší hodnotu. Jednak čas. Ale ještě více pozornost. 
Přijmout druhého a dát mu znát, že na něj myslíme, to je hlavním obsahem dárku. 
A to dnešní svět i naše společenství i naši blízcí potřebují nejvíc. Dnes je běžné 
spíše držet si bezpečný odstup.  
Zkuste proto přemýšlet více o druhých a naučte se s námi připravit dárky, které 
potěší :) 
Pak chceme pozvat na další akci, která má co do činění se zdravím. KD 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 

Ohlédnutí za koncertem pro Archu pomoci Praha 
 

V sobotu 19. října 2019 se v našem sboru uskutečnil koncert 
pro Archu pomoci Praha spojený se svátečním slovem našeho 
kazatele Václava Vondráška.  
Zazněly skladby Ludwiga van Beethovena a Bedřicha Smetany 

v podání Jany Vonáškové – Novákové a Petra Nováka. Výjimečná hudba se 
prolínala se slovem, které přednesl neobyčejným způsobem Svatopluk Schuller. 

mailto:ludek@bouska.info


Koncert oslovil hudbou i krásnými myšlenkami návštěvníky z řad členů pražských 
sborů, jejich přátel i lidí, kteří přijali pozvání např. z radničního časopisu „Pětka“ 
místní městské části. 
Během koncertu byla představena činnost Archy pomoci Praha a proběhla také 
sbírka na podporu jejích aktivit. V rámci ní se vybralo 26.389,- Kč. Prostředky ze 
sbírky budou použity na poskytování terénní sociální práce pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením, kteří jsou jejím prostřednictvím podporováni v tom, aby 
mohli zůstat žít co nejdéle ve svém domově a také na rozvoj dobrovolnických 
návštěv pro ně. Všem štědrým dárcům mnohokrát děkujeme. 

Za Archu pomoci Praha Jana Bláhová, koordinátorka 
 

Informace o studiu Markova evangelia 
Milé sestry, milí bratři, členové Smíchovského sboru, 
ráda bych Vás informovala o schůzkách nad Markovým evangeliem. Po delší 
přestávce se naše první schůzka uskuteční ve středu 6. 11. 2019 od 17 hodin v 
učebně Smíchovského sboru, Praha 5, Peroutkova 57. 
Jste srdečně zváni!                                                                                                 

      Soňa Sílová 

Milí kazatelé sborů, sestry a bratři 
Konference ČSU, která proběhla v tomto roce, mimo jiné vyjádřila své odhodlání 
"něco" udělat s nastavením modelu řízení církve. Konkrétně si vytkla za cíl do dvou 
let najít případně vhodnější efektivní model řízení církve. VČSU, se proto rozhodl 
k tomuto tématu svolat své mimořádné zasedání a to na neděli 9.2.2020. Protože 
to byl původně návrh, který vzešel z ČS, domníváme se, že by bylo vhodné, 
abychom pro toto zasedání připravili návrh možného řešení.  
Rádi bychom proto každého, koho toto téma zajímá a má co k němu říci, pozvali na 
setkání do Prahy. Bude se jednat o brainstorming na toto téma. Tedy s cílem 
posbírat co nejvíce nápadů a pohledů, které budeme zároveň diskutovat. Výstup z 
tohoto setkání chceme předložit prosincovému VČS a ten by za naše sdružení 
podal případný návrh na již zmíněný výbor ČSU. 
 
  

Kdy:    středa   20. 11. 2019   (17-20 hodin) 
Kde:   modlitebna CASD, Praha Smíchov (Peroutkova 57) 
  

Případně je možné jen poslat písemně svůj podnět / návrh. O to Vás prosíme 
nejpozději do neděle 17.11., abychom případné podněty mohli mít na tuto schůzku 
k dispozici.Abychom setkání mohli připravit, prosíme o zaslání informace od Vás, 
pakliže se na něm chcete jakkoli podílet. Vyplňte prosím do 31.10. formulář 
zde: https://forms.gle/y6UJnWkKSo94Dxi19 
 Děkujeme, že se do této diskuse (hledání cest), aktivně zapojíte ať už osobní účastí 
nebo písemně. 
  

PS: Více než stoletá historie církve na našem území zaznamenala různé formy svého 
řízení, některé byly vynuceny okolnostmi, jiné byli rozhodnutím církve upravit model 
podle aktuálních potřeb. Doba, ve které žijeme, technické možnosti, to vše se mění. Je 
proto legitimní přemýšlet nikoli o nutnosti, ale o možnosti upravit nastavení církve 
tak, aby odpovídala současným potřebám, tak aby byla ve svém řízení co možná 
nejefektivnější.  

S pozdravem David Čančík tajemník ČS CASD 

https://forms.gle/y6UJnWkKSo94Dxi19


ADRA nabízí volnou pozici:  
 

Administrativní asistent/ka  
Máte organizační talent a dáváte věcem řád? Dokážete si utřídit priority a splnit úkoly 
včas? Ve svých emailech, schůzkách a telefonátech máte systematický pořádek? Rád/a 
komunikujete s různými lidmi? Hledáte smysluplnou práci? Pak potřebujeme právě 
Vás. Uplatněte své odborné dovednosti v humanitární organizaci ADRA na 
Administrativní asistent/ka.  
Součástí Vaší práce u nás bude: 

• administrativní podpora vedoucích dobrovolnických center  
(vč. kontroly formální správnosti grantových žádostí a rozpočtů) 

• asistence řediteli (schůzky, dokumentace, prezentace apod.) 

• komunikace s úřady a občasné pochůzky 

• správa a archivace smluvní dokumentace 

• další administrativní činnost 
Měl/a byste splňovat tyto požadavky: 

• min. SŠ vzdělání (ideálně ekonomického směru) 

• samostatnost, pečlivost, přesnost, systematičnost 

• skvělé komunikační a organizační schopnosti 

• bezchybný písemný projev 

• reprezentativní a vstřícné vystupování 

• komunikativní znalost anglického jazyka (slovem i písmem) 

• řidičský průkaz skupiny B (občas je potřeba něco vyzvednout po Praze) 

• nadšení pro poslání organizace ADRA 
Zaměstnání u nás Vám přinese: 

• 0,5 HPP (možnost rozšíření úvazku o účetnictví, příp. další pozici)  

• zajímavou práci v přátelském prostředí kolektivu lidí s chutí pomáhat 

• profesní rozvoj, účast na trénincích a školeních 

• zaměstnanecké benefity (flexibilní pracovní dobu, stravenky, teambuilding, 
Sick Days, a další) 

• nástupní plat: 12.000 Kč měsíčně (při 0,5 HPP) 
Předpokládaný nástup: ihned 
Své strukturované životopisy a motivační dopisy zasílejte do 30. listopadu 2019 na 
email kamil.kreutziger@adra.cz. A nezapomeňte prosím na motivační dopisy. Zajímáte 
nás. 
 

Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu životopisných dat adresovaných společnosti ADRA, 
o.p.s., dáváte souhlas pro zpracování těchto dat v souladu se zákonem §12 a §21 č. 101/2000 
Sb. ve znění pozdějších předpisů za účelem získání zaměstnání. 
 

javascript:;
mailto:kamil.kreutziger@adra.cz


 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.zivotazdravi.cz                          Praha Smíchov 

                             
Vás srdečně zve na seminář  

 

Přání, přáníčka 

a duševní hygiena 
 

Umíte vyrobit přání, které druhého potěší? 
Chcete se naučit, jak vyrobit netradiční přání? 

A navíc udělat něco pro svoji duševní hygienu? 
Přijďte se připravit na období Vánoc a nového roku!! 

 

 
předvede a naučí nás 

Jitka Michalcová 
Koordinátorka a lektorka klubu Rybička 

 
 

sobota 2. 11. 2019 od 14:00 hod 

Peroutkova 57, Praha 5 

v učebně sboru CASD 
 

bus č. 137, zastávka Urbanova, 
vstup bočním vchodem 

 
 

 
 

  

http://www.zivotazdravi.cz/


Kreslené příběhy Starého Zákona 

Pokračování příště 
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