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   ročník 19/číslo 978 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

Dopoledne . 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   
Vede Jan Slavíček 
Téma úkolu: „Tváří v tvář odporu“ 

 společná píseň č.299 „Mám v srdci plno radosti“ 
modlitba  
studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
sbírka sobotní školy pro potřeby evangelizace 

 společná píseň č.198 „Vstaň, křesťane, již“ 
 modlitba  
 

1o,3o – 1o,45 hodin  
  Přestávka 

 

1o,45 hodin  
Dopolední pobožnost vede Jaroslav Bartoš 
společná píseň č.28 „Veliká sláva září nám" (v sedě)  
Sborová oznámení 
společná píseň č.87 „Přijď k nám již Duchu pravdy“ 
modlitba  
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
Příběh pro děti – Jan Bezděkovský 
varhaní hudba 
 

Čtení z Bible – Žalm 139,23.24 – Samuel Müller 
tichá modlitba  
Kázání z Božího slova – Václav Vondrášek 

 Téma: „Když zemře bůh…“ 
 

chvíle ke ztišení – hudební přednes – Eva Lakomá 
společná píseň č.249 „Můj Bůh žije vím" 

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

 

 
 

 
 
 

 
 

                    Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 - Smíchov 

         



Oznámení 
 

 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 
 

-Dnes 26.10. slovem z Písma budou sloužit br. Václav Vondrášek 
 

-Příští sobotu 2.11 bude sloužit slovem z Písma br. Roman Jonczy, 
tuto sobotu začíná Modlitební týden  

 

-Dnes v sobotu 26.10. jste zváni na setkání  
Generace50plus a KD3 od 1400 hod (více informací dále ve Zpravodaji) 

 

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

 

-Příští týden proběhne o víkendu 1.-3.11. „Múzičky 2019“ 
v Seleziánském divadle Praha Kobylisy 

 

- Náš sbor Vás zve v sobotu 9.11. v 1700 hod na komponovaný pořad 
„Bible kralická – klenot české historie“  

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

-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 5 271,-; misie: Kč 1 791,-; Adra: Kč 1 259,-;  

FSP: Kč 0,-; BanglaKids: Kč 0,-; TVHope: Kč 0,-; APP: Kč 0,- 
 

-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 27.10.-2.11.2019 oslaví narozeniny: 
 

Bezděkovská Barbora (27.10.); Buha Nadiya (27.10.); Bouška Luděk (28.10.); 

Marušák Petr (29.10.); Tesař Jan (29.10.); Pokorná Zdeňka (29.10.); 
Frajová Heda (1.11.)  

 

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 
 

Oběžník k modlitebnímu týdnu 2019  
V Praze 23. října 2019  

„Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým 
služebníkům.“ (Am 3,7)  
Milé sestry, milí bratři a přátelé,  
Téma tohoto týdne modliteb zní „Boží poselství pro lidi“. V průběhu tohoto týdne 
budeme přemýšlet nad řadou důležitých otázek, které se týkají jedinečného daru 
proroctví: Proč Bůh posílal svoje proroky? Jaké jsou znaky pravého proroka? Jak bychom 
mohli vykládat prorocké slovo? Autoři Marcos a Claudia Blanco nás v důkladně 
promyšlených a inspirujících přednáškách povedou k přemyšlení o těchto důležitých 
otázkách. Závěrečná přednáška s názvem „Prorok pro lid doby konce“ je výběrem z knihy 
Ellen Whiteové. Je v ní zdůrazněno, že Bible je jediným pravidlem a kritériem víry a 
praktického života.  
Modlitební týden bude probíhat od 2. do 9. listopadu. V přednáškách se nezapomíná 
ani na naše děti. V druhé polovině materiálu najdete příběhy, které připravilo oddělení 
dětí při Generální konferenci.  
Přednášky jsou ke stažení na: http://www.advent-orion.cz/edokumenty/  
(Advent č. 8/2019).  
V sobotu 9. listopadu se bude konat sbírka pro celosvětové misijní projekty Generální 
konference.  
Přejeme Vám všem Boží požehnání, radost při studiu Božího slova i ze vzájemného 
společenství, které můžete prožít při modlitebních setkáních. 

 

Informace pro pokladníky sborů: 
Sbírka pro celosvětové misijní projekty bude v sobotu 9. 11. a má samostatný variabilní 

symbol 100 + číslo sboru 
 

 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 

Petr Čík                        Mikuláš Pavlík                     Marek Škrla 
                    tajemník                         předseda                              hospodář 

 

       

 



Boží poselství pro lidi Přednášky modlitebního týdne  
 

Boží poselství pro lidi Bůh vždy toužil po 
tom, aby mohl komunikovat se 
stvořenými bytostmi. Dříve než svět 
zachvátil hřích, Bůh se osobně setkával a 
komunikoval s Adamem a Evou v 
zahradě Eden. Po pádu do hříchu to už 
nebylo možné, protože hříšní lidé by 
nesnesli jeho svatou přítomnost. 
Protože nás Bůh nechtěl opustit, 
připravil další způsob, jak svému lidu 
předávat své rady, varování, pokárání a 
poselství lásky – prostřednictvím 
prorockého daru. Boží proroci jsou velmi 
důležití: „Ovšem, Panovník Hospodin 
nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství 
prorokům, svým služebníkům“ (Am 3,7).  

Téma tohoto týdne modliteb zní „Boží 
poselství pro lidi“. V průběhu tohoto 
týdne budeme přemýšlet nad řadou 
důležitých otázek, které se týkají 
jedinečného daru proroctví: Proč Bůh 
posílal svoje proroky? Jaké jsou znaky 
pravého proroka? Jak bychom měli 
vykládat prorocké slovo? Autoři Marcos 
a Claudia Blanco nás v důkladně 
promyšlených a inspirujících přednáš-

kách povedou k přemýšlení o těchto 
důležitých otázkách. Závěrečná před-
náška s názvem „Prorok pro lid doby 
konce“ je výběrem z knihy Ellen 
Whiteové. Je v ní zdůrazněno, že Bible je 
jediným pravidlem a kritériem víry a 
praktického života.  

Chci vás vyzvat, abyste si během tohoto 
zvláštního týdne modliteb vyhradili 
každý den určitý čas na studium a na 
modlitby. Jsem si jistý, že když se jako 
celosvětová rodina církve budeme takto 
setkávat a v našem očekávání Kristova 
brzkého návratu se zaměříme na toto 
téma, Pán nám bohatě požehná.  

Ted Wilson, předseda Generální konference Církve adventistů sedmého dne 
 

Zpráva ke sbírce Modlitebního týdne 2019  
 

Už téměř 100 let vybíráme prostředky ve spojitosti s modlitebním týdnem na podporu 

misijního díla. Při této příležitosti bych rád poděkoval všem těm, kdo svými modlitbami 

a dary celé roky a desetiletí věrně podporovali toto dílo. V minulém roce se na území 

spadajícím pod EUD podařilo vybrat téměř 900 000 euro a zaslat je na misijní projekty 

na Generální konferenci.  

Při použití těchto peněz se zaměřujeme na země na Blízkém východě a v severní Africe. 

Tyto země představují velkou misionářskou výzvu. Kvůli nedostatku náboženské 

svobody musí „misionáři“ svůj styl práce přizpůsobit práci s malými skupinkami nebo 

malým společenstvím. Naneštěstí není možné zveřejňovat zprávy o této práci, abychom 

nepřivedli do nebezpečí lidi, kterých se to týká. Kromě toho tyto prostředky pokryjí 

náklady některých z 2 500 průkopníků misie po celém světě. Od roku 1990 bylo 

založeno 11 000 nových sborů. Také v EUD podporujeme a motivujeme k projektům 



týkajícím se zakládání nových sborů na našem území. Na to dostáváme od Generální 

konference roční příspěvek na spolufinancování ve výši 250 000 euro.  

Abychom byli schopni v této práci pokračovat, potřebujeme i vaši finanční podporu. 

Když apoštol Pavel vyzýval sbor v Korintu, aby udělal sbírku na chudé věřící v 

Jeruzalémě (viz 2 K 8), řekl jim o zkušenosti, kterou dříve prožil ve sborech v 

Makedonii. Štědrost tamějších věřících a jejich radost podílet se na sbírce Pavla 

překvapily. Klíč k této štědrosti viděl Pavel v odevzdání se: Dali „sami sebe předně 

Pánu a z vůle Boží také nám“. Odevzdat se znamená mít silný vztah, věřit něčemu. V 

důvěře k Bohu viděl Pavel základ k ochotě dávat. Modlitební týden je velkou příležitostí 

k obnově našeho odevzdání se a k prohloubení našeho vztahu k Bohu.  

Ellen G. Whiteová poukazuje na další důležitý prvek, který by měl povzbudit sbory ke 

štědrosti v misijních projektech v cizích zemích tím, že ukážeme na spojitost mezi 

misijním dílem na zdejším poli a v cizích zemích. Píše: „Projevit štědrého a 

nesobeckého ducha pro úspěch zahraniční misie je jistá cesta k pokroku domácího 

misijního díla; neboť úspěch domácího misijního díla záleží kromě Boha z velké části 

na zpětném působení vlivu misijního díla ve vzdálených zemích.“ (Gospel Workers 465, 

1915)  

Zpočátku se tato slova mohou jevit jako nelogická, neboť by se mohlo argumentovat 

tím, že prostředky „přečerpané“ do jiné oblasti nebudou dostupné pro místní misijní 

dílo. Ale jak tomu často bývá, tento způsob uvažování neodpovídá Boží logice.  

Ellen G. Whiteová pokračuje: „Tím, že se snažíme naplnit nutné potřeby druhých, se 

naše duše dostávají do styku se Zdrojem veškeré moci. Pán pozorně vnímá každé misijní 

nadšení, které jeho lid projeví ve prospěch zahraniční misie. Je jeho záměrem, aby se v 

každém domově, v každém sboru a na všech místech, kde se dílo soustředí, projevoval 

duch štědrosti tím, že pošleme pomoc na zahraniční misijní pole, kde pracovníci zápolí 

s velkými nesnázemi, aby přinesli světlo těm, kteří jsou v temnotě. Dary, které jsou 

přineseny, aby započaly dílo na jednom místě, nakonec posílí dílo na místech 

ostatních.“ (Gospel Workers 465–466, 1915)  

Zde znovu vidíme jeden ze základních Božích principů: Tam, kde pomáháme jiným, se 

zpětně vrací požehnání k nám. V podstatě zde následujeme Ježíšův příklad. 

Nezaměřoval se na vlastní blahobyt, ale na blaho lidstva. Následováním jeho příkladu 

„se dostáváme do kontaktu se Zdrojem vší moci“. Díky tomuto spojení a nesobecké 

aktivitě může Bůh zvláštním způsobem požehnat naše misijní dílo. Toto spojení 

prožívané s Bohem formuje základ celého misijního díla ať už doma, nebo ve 

vzdálených zemích.  

Bůh vám žehnej!  

Norbert Zens  

hospodář Interevropské divize Církve adventistů sedmého dne Bern, Švýcarsko 

 

VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA, … 
 

III. Ohlédnutí za Pracovem… 
 

Pokračujeme, jak víte dalším ohlédnutím za Pracovem. Druhá otázka sobotního 

dopoledne byla už osobnější, totiž zněla: “Jakým duchovným darem jsem byl obdařen 

já?“ Po daru Boží milosti jsou dary jednotlivých členů naší sborové rodiny rodinným 



stříbrem našeho sboru, kde se můžeme navzájem doplňovat, tvarovat, obohacovat, 

podepírat… A odpovědi? Dar učitelství, evangelizace, dělání nástěnky, vůdcovství, 

naslouchání, vedení dětí, fyzické práce, života ve stylu služby, vítání, zájmu o druhé, 

modlitby, víry, dotahovat věci do konce, srdečný vztah k lidem, zodpovědnosti, 

skromnosti (???), laskavosti, starostlivosti, naděje, poznání, rozdávání, povzbuzení, 

rozlišování duchů, učení, empatie, osvobozování od zlého, dar usmiřování a diplomacie, 

praktické pomoci, hudby, pohostinnosti, štědrosti…     Určitě si budete představovat za 

každým darem konkrétní tváře, nebo zkuste přemýšlet a zeptat se: “Byl jsi to ty s tím a 

s tím darem?“ 

Osobně jsem přesvědčený, že znát svůj duchovní dar je mnohem důležitější než znát 

své číslo bot, svou krevní skupinu, datum narozenin manželky nebo znát své alergie… 

A nejen znát své duchovní dary, ale také je používat a učit se je používat stále 

efektivněji, protože to přináší do života radost a pocit užitečnosti, že tu nejsem – 

nejsme zbytečně. I o tom je přece naše křesťanství… 

 

Pokud by někdo z Vás měl pocit, že jeho dar není využitý – nebo byste tápali jaký 

vlastně máte duchovní dar, velmi rád se s Vámi setkám a můžeme společně hledat. To 

je na práci kazatele jedna z nejkrásnějších chvil, když může lidem kolem sebe pomoci 

prožít radost ze služby… Budu se těšit na naše případná setkání… 

     Vašek Vondrášek 

Zpráva z jednání výboru sboru 10. října 2019 
 

Jednání výboru sboru bylo zahájeno zamyšlením z Božího slova Filip 2,5, kterým 
posloužil bratr Václav Vondrášek a modlitební chvílí. 

• Výbor sboru sestavil a odsouhlasil rozpočet sboru na rok 2020 v celkové výši 450 
tis. Kč. V rámci rozpočtu schválil podporu pro Archu pomoci ve výši 15 tis. Kč a 
podporu pro Petrklíč ve výši 25 tis. Kč. 

• Br. Müller informoval výbor sboru o přípravě nových pravidel ze strany Českého 
sdružení pro čerpání příspěvku na evangelizaci v rámci 3% z odvedených desátků. 

• Br. Petr Bezděkovský připraví projekt na obnovu techniky pro bohoslužby online 
do konce listopadu. 

• Výbor sboru se věnoval otázce ochrany osobních údajů (tzv. GDPR) v našem sboru 
v souvislosti se závěry auditní zprávy, kterou jsme obdrželi z Českého sdružení.  

• Příprava na modlitební týden, který se letos koná od 2.11. do 9.11. byla již 
zahájena. V sobotu 26.10. bude ve zpravodaji zveřejněn seznam míst, kde se 
v rámci modlitebního týdne budeme moci setkávat. Také program první i druhé 
soboty bude věnován tématům modlitebního týdne. 

• Br. M. Müller informoval výbor sboru o záměru vzešlém z rady starších motivovat 
sbor k podpůrným modlitbám. Ve zpravodaji bude vždy zveřejněna informace o 
činnosti oddělení, za které se budeme v daném měsíci modlit. 

• Při tvorbě ročního plánu akcí sboru na rok 2020 bude zohledněn požadavek, aby 
se akce Pathfinderu nepřekrývaly s termíny pro konání památky večeře Páně. 



• Výbor sboru souhlasí se jmenováním ses. E. Bartošové jako diakonky sálu do 
voleb sboru. 

• Br. Bartoš upozornil na nutnost připravit včas podklady pro „Výroční zprávu“ o 
činnosti sboru za rok 2019. Starší sboru vyzvou jednotlivé vedoucí oddělení k 
přípravě podkladů do „Výroční zprávu“. 

Zapsala Anna Boušková 
 

Setkání Generace50plus a KD3 v sobotu 26. 10. 2019 
 

Milé sestry a bratři, členové Smíchovského sboru, 
dnes 26. 10. 2019 ve 14. hod. se společně setkáme v sobotním odpoledni v 
učebně sboru Praha – Smíchov.  
Rádi bychom si popovídali, co vše jsme za léto prožili a společně se podělili o svých 
zkušenostech s Pánem. Připravme se na diskuzi, na to, co nás zajímá, čím chceme 
sami sebe a shromáždění sboru obohatit. 
Chceme si popovídat také o tom, co by mělo být naším programem na schůzkách. 
Posezení u čaje a něčeho dobrého, necháme na Vás, co kdo přinese. 
Setkání je pro všechny, kteří mají chuť se sejít.  
 

Těšíme se na Vás Josef Prokop a manželé Kapounkovi 
 

 

Vážení příznivci našeho oddílu, 
 

blíží se nám dvě důležité akce – Múzička a přespání pro mladší Kolibříky. 
Múzička je letos koncipovaná jako víkendová akce, která proběhne 1. - 3. listopadu. 
Jako oddíl se jí budeme účastnit, i když bychom nevystupovali (resp. účastnit se můžou 
i ti, kteří nebudou zpívat).  Kromě zážitku na pódiu prožijeme bojovku v Praze a v neděli 
se půjdeme koupat. Téma letošního ročníku je SVOBODA. 
Přespání pro mladší Kolibříky (děti ve věku 6 až 11 let) proběhne ze soboty 23. na neděli 
24. listopadu. Sejdeme se v sobotu večer, zahrajeme si hry a pustíme si film. V neděli 
nás pak čeká výlet :-) 
Zarezervujte si tato data a brzy očekávejte e-maily s podrobnějšími informacemi a 
přihláškami. 

Za oddíl Pengiuns Jakub Fraj 
 
 

Finálové příběhy Ceny Michala Velíška 2019  
v neděli 27. října v pořadu TV Nova Střepiny 
 

9. října výbor Ceny Michala Velíška posoudil víc jak 100 
zaslaných nominací a vybral z nich 3 do finále. Ty musí co nejvíce odrážet podstatu 
činu Michala Velíška. 
Mezi letošními nominacemi bylo 13 příběhů, kdy se zachránci – neprofesionálové 
– postavili fyzickému násilí, v 19 případech poskytli první pomoc, 12krát 
zachránili lidi z ohně či vody, 8krát pomohli člověku při dopravních haváriích 
(auto, vlak…), v 16 případech byly zachránci děti do 15 let, 18 nominací nesplnilo 
statut atd. Zachránci byli ze všech tří generací, zachraňovali v malých obcích, 



městech i v Praze, pomáhali v noci na opuštěném místě i uprostřed dne na rušné 
ulici a bohužel velmi často za nečinnosti přihlížejících. Nejmladšího a nejstaršího 
zachránce oddělovalo neuvěřitelných 78 let. 

Při výběru finálových nominací jde o to, aby daný čin odpovídal statutu ceny 
a zakládal se na pravdě. Výbor proto spolupracuje se složkami integrovaného 
záchranného systému, které se vyjadřují k vylíčeným událostem. 

Co spojuje letošní finálové příběhy? Staly se v Praze a zachránci čelili brutálnímu 
násilí. Více se o nich dozvíte v neděli 27. října 2019 v pořadu TV Nova Střepiny 
od 22,45 hod. Poté bude zahájeno online hlasování do 3. listopadu na 
www.nadace-adra.cz.  

Zájemci se tamtéž mohou registrovat na seminář „Odvaha být jiný” (od 9.30 
hod.) a na slavnostní vyhlášení Ceny Michala Velíška 2019 (od 13 hod.). Obě 
akce se konají 6. listopadu v Primátorské rezidenci, Praha 1.  

Všichni jste srdečně zváni! Za odd. ADRA Mirka Žaludová 
 

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 

Poděkování Generace 50 PLUS. 
 

Již potřetí jsme mohli prožít společně s vámi první sobotní říjnovou sobotu dopoledne 

a odpoledne mít vlastní program u příležitosti Mezinárodního dne senoirů. Osobně jsme 

za tuto možnost vděční. Chceme poděkovat všem, kteří se nám jakýmkoliv způsobem 

věnovali. 

Spolupráce s vašimi činovníky je vždy velmi vstřícná. Vzhledem k reakcím mnohých 

vašich členů, kteří zůstávají na odpolední program  a podle jejich vyjádření, že by rádi 

prožili náš program opět v příštím roce, ptáme se, zda by bylo možné termín  3.10.2020 

pro nás rezervovat. Děkujeme za vaši odpověď a těšíme se na spolupráci a vzájemné 

obohacení. 

Za aktivity GENERACE 50 PLUS     Miroslav Starý 
 

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.  

http://www.nadace-adra.cz/


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 
 

Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion Praha 
 

• Časopis Advent ve svém nejnovějším čísle shrnuje některé akce, které se odehrály 

o prázdninách (Biblický týden v Českém sdružení, akce Mladí pro Ježíše na 

Slovensku). Poté představuje zahraniční cesty br. Slowíka a také zajímavý popis 

Pavla Kostečky z vykopávek dinosaurů v USA, jichž se jako první adventista z ČR 

zúčastnil. Neměli bychom zapomenout na minulé události, které formovaly tvář naší 

církve: proto je v Adventu článek br. Chlebka o 100 letech Československé unie. V 

tomto čísle také najdete zajímavou odpověď na otázku, které slovo patří v Bibli k 

těm nejdůležitějším. Poutavým způsobem nás Jerry (J. Šlosárek) provede celou 

činností Klubu Pathfinder a přináší informace, které bychom měli všichni znát. Další 

kamínek do nevšední mozaiky našeho duchovního života přináší J. Vojvodík – 

tentokrát se věnuje samotě. Spousta fotek z Camporee v Portugalsku, představení 

dalšího učitele na ATI (P. Čík) a zprávy z ADRY, to vše tvoří bohatou nabídku 

událostí, informací, myšlenek a fotografií, které byste neměli „propásnout”. A 

nakonec? Pozvánka k tomu, co nás čeká: výročí Banglakids a Výzvy lásky. 
 

• Radomír Socha –odborník na říši hub (vydal řadu odborných publikací na toto téma) 

napsal příběhy, jejichž hrdiny je hmyz, který zřejmě nebývá předmětem pozornosti: 

ploštice. Kromě morálního poučení kniha rozšíří znalosti malých čtenářů právě v 

oblasti tohoto zajímavého „broučka“. Ilustrace jsou od Zdeňky Študlarové. Kniha je 

určena pro dětí předškolního a mladšího školního věku. 

https://forms.gle/y6UJnWkKSo94Dxi19


 



 







 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
 

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/

