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   ročník 19/číslo 977 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

Dopoledne . 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   
Vede Jan Kubík 
Téma úkolu: „Boží povolání: smysl a načasování“ 

 společná píseň č.287 „Jen pojď a pohleď vzhůru“ 
modlitba  
studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
sbírka sobotní školy pro potřeby evangelizace 

 společná píseň č.339 „Vstaň, Páně žeň se blíží“ 
 modlitba  
 

1o,3o – 1o,45 hodin  
  Přestávka 

 

1o,45 hodin  
Dopolední pobožnost vede Marek Balcar 
společná píseň č.5 „Bůh je mezi námi“ (v sedě)  
Sborová oznámení 
společná píseň č.279 „Nejmilejší Ježíši“ 
modlitba  
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
Příběh pro děti – Barbora Bezděkovská 
Sborová píseň – Smíchovský pěvecký sbor 
 

Čtení z Bible – Žalm 105, 1-7 – Vilém Pícha 
tichá modlitba  
Kázání z Božího slova – Jiří Drejnar 

 Téma: „Jen jedno je potřebné: Nalézt Ježíše !“ 
 

chvíle ke ztišení – hudební přednes – Fides 
společná píseň č.143 „Přítele jsem našel svého…" 

 modlitba 
 závěrečná píseň č.284 „Kéž nás vede“ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

                    Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 - Smíchov 

         



Oznámení 
 

 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 
 

-Dnes 19.10. slovem z Písma budou sloužit br. Jiří Drejnar. 
Součástí soboty je sbírka pro Adru 

 

-Příští sobotu 26.10 bude sloužit slovem z Písma br. Václav Vondrášek 
 

-V sobotu 19.10. v podvečer od 1700 hod jste zváni na koncert pro  
Archu pomoci Praha se svátečním slovem  

Zazní skladby Ludwiga van Beethovena a Bedřicha Smetany.  
 

-V neděli 20.10. se uskuteční výlet TOMů „Senohrabskem po svých“ 

(více informací dále ve Zpravodaji) 
 

-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) 

 

-Blíží se termín „Múzičky 2019“, proběhne o víkendu 1.-3. 11.  
v Seleziánském divadle Praha Kobylisy 

 

- 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 

 

-Sbírky z minulého týdne:  
sbor: Kč 8 996,-; misie: Kč 3 935,-; Adra: Kč 500,-;  

FSP: Kč 300,-; BanglaKids: Kč 200,-; TVHope: Kč 300,-; APP: Kč 400,- 
 

-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 20.-26.10.2019 oslaví narozeniny: 
 

Januška Vladimír (21.10.); Fremuntová Soňa (23.10.); Kubík Tomáš (23.10.); 
Kubíková Věra (23.10.); Kocourková Iveta (24.10.);  

Boušková Anna (25.10.); Pícha Ladislav (25.10.) 
 

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

 

 
 



VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA, … 
 

Setkání Generace50plus a KD3 v sobotu 26. 10. 2019 
Milé sestry a bratři, členové Smíchovského sboru, 
dne 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 
 

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 
 
 

Pozvání na koncert pro Archu pomoci Praha 
Rádi bychom Vás pozvali na koncert sourozenců Jany Vonáškové 
– Novákové a Petra Nováka se svátečním slovem. Na housle a 
klavír zazní skladby Ludwiga van Beethovena a Bedřicha Smetany. 
Koncert doprovodí svým slovem herec Svatopluk Schuller a také 

pastor Václav Vondrášek. 
 

Koncert se svátečním slovem se uskuteční za účelem podpory činnosti Archy pomoci 
Praha. Ta pomáhá již od roku 2015 seniorům a osobám se zdravotním postižením. Jejím 
cílem je, aby senioři a osoby s postižením nezůstali v náročných a krizových situacích 
sami.  
Představme si např. seniorku Marii, která nemá rodinu a prodělala operaci kyčelního 
kloubu. Brzy se má vrátit domů, a tak bude potřebovat zajistit mechanický vozík, než se 
opět rozchodí. Paní Marie ale nemá internet a neví, kde by si mohla vozík vypůjčit. Doma 
bude potřebovat obstarat pomoc s úklidem, s nákupy a při dalších činnostech. 
Potřebovala by zajistit pomocnou ruku, ale nemá kontakty na pečovatelské služby. 
Z důchodu by si tuto službu nemohla dovolit, ale chtěla by si zažádat o příspěvek na péči. 
Jenže na úřad se nyní těžko sama dostane, a navíc si není jistá, jak formulář žádosti 
vyplnit. Při pravidelné rehabilitaci by se její pohyblivost zlepšila, ale netuší, že by k ní 
mohla docházet fyzioterapeutka z domácí zdravotní péče. Paní Marie však nemusí být 
bezradná. Právě pro takové a jinak potřebné seniory je tu Archa pomoci Praha. 
Seniorům pomáháme při vyřizování sociálních dávek, se zajištěním kompenzačních 
pomůcek, doprovázíme je a také vyřizujeme jejich záležitosti na úřadech a institucích. 
Zajišťujeme jim pomoc při řešení jejich bydlení, při návratu z nemocnice domů, při 
hledání sociálního zařízení a v mnoha dalších situacích.  



Spolu s těmito aktivitami obstaráváme pro seniory také dobrovolníky k pravidelným 
návštěvám. 
Pomoc Archy pomoci Praha je seniorům a osobám se zdravotním postižením zajišťována 
zdarma. Archa pomoci Praha chce být i nadále pomocí všem potřebným seniorům, kteří 
nemají rodinu, nebo jim jejich rodina a blízcí sami pomoci nemohou. I proto bude v rámci 
koncertu se svátečním slovem možné podpořit činnost Archy pomoci Praha. 
Koncert se svátečním slovem se bude konat 19. října 2019 v 17.00 hod. v modlitebně 
sboru Církve adventistů sedmého dne, Peroutkova 57, Praha 5. 

Archa pomoci Praha www.archapomoci.eu  
 

Ohlédnutí za Pracovem…(první otázka) 
Jak jsem slíbil, rád bych Vás seznámil s výsledky sobotní dopolední diskuze na 
Pracově. Na otázku PROČ NÁM BŮH DAL DUCHOVNÍ DARY většina z Vás 
odpověděla: “pro službu druhým“, „dát najevo vděčnost Bohu“, „abychom je 
rozvíjeli“, „k budování církve“, „k růstu jednotlivců i společenství“, „k usměrňování 
jeden druhého a vedení Jeho těla“, „abychom měli z Jeho darů radost a zároveň měli 
radost z radosti druhých“, „aby rozvíjel naší vděčnost“, „abychom byli šťastní“, 
„abychom potřebovali jeden druhého“, „pro službu našemu okolí“, „k oslavě Boží“, 
„abychom pochopili, že je něco lepšího než materiální věci“, „aby všechno nestálo jen 
na jednom člověku.“ 
Jedna skupinka citovala známý verš: „KDO UMÍ DOBRÉ ČINIT A NEČINÍ, MÁ HŘÍCH“ 
– také zajímavý postoj v této souvislosti. Když bychom tento verš otočili, tak z něho 
vyplyne třeba toto: „KDO NEUMÍ ČINIT DOBRÉ A ČINÍ TO, TEN ŽIJE SMYSLUPLNNĚ.“ 
Na první pohled to zní trošku zvláštně, ale ten, kdo TO umí, většinou ani Pána Boha 
nepotřebuje a vystačí si se svým umem a talentem sám. Přitom právě „nezávislost 
na Bohu“ je základem hříchu… Kéž bychom se znovu a znovu Pána ptali, jestli TO, 
jak Bohu sloužíme, je TO, co od nás čeká a jestli TO děláme tak, aby měl z naší služby 
našimi dary radost. S takovou pokorou ve svém „NEUMĚTELSTVÍ NEUŽITEČNÝCH 
SLUŽEBNÍKŮ“ (jak zmiňuje Pavel) pořád zůstáváme na Pánu Bohu závislí, chceme 
sloužit dobře a modlíme se o to. TO je potřeba dělat, pak bude prostor pro hledání a 
závislost na Bohu. Člověk bude pokorný, bude podpírat druhé a oni zase jeho, 
protože pokud nemáme každý všechny dary, tak se navzájem potřebujeme k 
„doplňování se“. Jedině ve společenství budeme o něco kompletnější, než o samotě 
a jedině takový život bude opakem hříšného života, který se „minul svého cíle“ 
(prvotní význam slova “hřích“ hebrejsky). Pak bude ŽIVOT SMYSLUPLNÝ, a jak 
budeme společně růst do podoby našeho Pána, bude STÁLE SMYSLUPLNNĚJŠÍ. 
Přemýšlej, jak moc „TO“ umíš, případně jak moc potřebuješ ke své službě Pána Boha 
a proč… Jak moc potřebuješ ke svému životu společenství, spoluvěřící a proč? 
Za týden budeme pokračovat druhou otázkou…    

Vašek Vondrášek 

ADRA 
Milé sestry a bratři, 
v říjnu se ve všech sborech v České republice koná sbírka na podporu 
dobrovolnictví. Proč je to důležité? Dobrovolník je člověk, který bez nároku na 
finanční odměnu věnuje svůj volný čas, energii, vědomosti, dovednosti 1 až 2 hodiny 
týdně někomu, kdo je často sám a je velmi rád za takovou pozornost a zájem. 

http://www.archapomoci.eu/


Dobrovolníci přicházejí ke klientům do nemocnic, domovů pro seniory, dětských 
domovů, ústavů sociální péče, hospiců a do domácího prostředí. Smyslem práce 
dobrovolníků není nahradit zaměstnance zařízení v ošetřovatelské péči, ale přesto 
se jejich přínos projeví lepším zdravotním i psychickým stavem klientů. 
Profesionální péči o dobrovolníky má v současnosti na starosti 15 
dobrovolnických center ADRA.  
Protože dobrovolníci v organizacích musí být odborně proškoleni a ze zákona 
pojištěni na svou ochranu, ochranu klienta i zdravotnického zařízení, je potřeba na 
tyto výdaje získat zdroje. Řada dobrovolnických center proto provozuje také 
charitativní obchůdky, aby z jejich zisku mohla dobrovolníky do organizací vysílat. 
Dnešní sbírka přispívá na tyto výdaje.  
A dobrovolníků není málo – v roce 2019 je zapojeno pod hlavičkou organizace 
ADRA více než 2 500 dobrovolníků, z toho 90 % jsou lidé mimo naši církev, kteří 
však cítí křesťanskou potřebu sloužit. Docházejí za lidmi do 160 zdravotnických a 
sociálních zařízení.  
Dnešní sbírkou tedy přispějeme na tuto službu člověka člověku. Dobrovolníci sami 
říkají: “Dobrovolnictví je úplně normální. Dobrovolnictví pomáhá. Dobrovolnictví 
uzdravuje. Dobrovolnictví více dává než bere!”  
Upřímně děkujeme za Vaši ochotu a štědrost! 
 

 
GALAVEČER PRO BANGLAKIDS 
Posíláte děti do školy již 20 let  
Program adresné podpory dětí v Bangladéši BanglaKids slaví 20 let. Dárci za tu dobu 
poslali do školy přes 7200 dětí, kterým tak dali šanci na lepší život. A to je důvod k 
oslavě! Rádi bychom, abyste u toho byli s námi.                                                           
KDY: 26. října 2019 od 18 hod. 
KDE: kino Dlabačov, Praha (Bělohorská 125/24, Břevnov, 169 01) 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-AQ-0Pmc1kIDwoBTf6yxR4j0APau4_pbBu1qO9o7fQc3Kxg/viewform


PROGRAM: 
• promítání krátkého filmu 
• vystoupení hostů a představení 20 let BanglaKids 
• benefiční módní přehlídka sárí – deset známých žen předvede v rámci 
dobročinné módní přehlídky tradiční bangladéšský oděv. Uvidíte známé osobnosti, 
jak je ještě neznáte. Sárí předvede např. zpěvačka Leona Machálková, hereč-
ka Barbora Šporclová Kodetová, sopranistka Jana Šrejma Kačírková, moderá-
torka ČT Barbora Kroužková a další skvělé osobnosti, které tak podpoří program 
BanglaKids. 

Večerem nás provede sportovní moderátorka ČT Barbora Černošková.  
Vstup na akci je dobrovolný. Po skončení programu ve 20 hod. se neformálně 
setkáme u drobného občerstvení v přilehlé kavárně kina. Akci udělil záštitu radní 
hlavního města Prahy Adam Zábranský. 
Na akci se prosím předem registrujte na www.adra.cz. Těšíme se na Vás! Pozvěte na 
akci i své přátele!  
                                                                                                         Za odd. ADRA Mirka Žaludová 

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 

Modlitební týden 2. - 9. 11. 2019 
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 
 

https://www.banglakids.cz/cz/sekce/leona-machalkova-75/
https://www.banglakids.cz/cz/sekce/barbora-sporclova-kodetova-76/
https://www.banglakids.cz/cz/sekce/jana-srejma-kacirkova-78/
https://www.banglakids.cz/cz/sekce/barbora-krouzkova-77/
https://www.banglakids.cz/cz/sekce/zname-osobnosti-71/
https://www.banglakids.cz/cz/sekce/barbora-cernoskova-80/


 



               



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
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/


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 

 



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/

