
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   ročník 20/číslo 989 

 

SBOR CASD PRAHA SMÍCHOV VÁS ZVE NA  
 

11. ledna 2020 od 14:00 hod  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

modlitebna CASD Praha Smíchov, Peroutkova 57 

„Jak dobře je těm, co u Tebe bydlí, mohou ti zpívat,  
stále tě chválit…“ 

Žalm 84, 5 
 

 

                    Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 - Smíchov 

 



PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY   
 

 Dopoledne . 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   
Vede Natalija Balcarová 
Téma úkolu: „Z Jeruzaléma do Babylónu“ 

 společná píseň č.366 „Harfu svoji nech zazníti“ 
modlitba  
studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
sbírka sobotní školy pro potřeby evangelizace 

 společná píseň č.244 „Pán vůdce můj“ 
 modlitba  
 

1o,3o – 1o,45 hodin  
  Přestávka 

 

1o,45 hodin  
Dopolední pobožnost vede Milan Müller 
společná píseň č.40 „Slavme Pána s radostí" (v sedě)  
Sborová oznámení 
společná píseň č.149 „Ztiš srdce mé“ 
modlitba  
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

Příběh pro děti – František Kafka 
sborová píseň „Slyšte zpívat“ – Smíchovský pěvecký sbor  
 
Čtení z Bible – Ef 3,14.-17a – Rozálie Schvarczová 
tichá modlitba  
Kázání z Božího slova – Václav Vondrášek 

 Téma: „PF apoštola Pavla“ 
 
chvíle ke ztišení – píseň – Barbora Loudová, Barbora Bezděkovská 
společná píseň č.235 „Svou záchranu“ 
modlitba  

 závěrečná píseň č.391 "Dosud nám vždy pomáhal" 
 
 



Oznámení 
 

 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 
 

-Dnes 11.1. kázáním z Písma bude sloužit br. Václav Vondrášek. 
Odpoledne od 1400 hod jste zváni na novoroční program „Síla zpěvu“ 

 s rozdáváním novoročních veršů 
 

-Příští sobotu 18.1. bude z Božího slova sloužit s. Soňa Sílová 
 

-V neděli 19.1. jste zváni na výlet TOMu „Šáreckým údolím“ 
 

-Sbírky z minulého týdne: sbor: Kč 10 317,-;  
misie: Kč 1 962,-; Adra: Kč 600,-; FSP: Kč 100,-; BanglaKids: Kč 800,-;  

TVHope: Kč 100,-; APP: Kč 200,-; KC Petrklíč: Kč 100,- 
 

-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 lednu mysleme na svých 
modlitbách na oddělení našeho sboru: Oddělení zdraví 

 

- 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 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA, … 
 

Pozdrav od sestry Voženílkové 
Milé sestry a bratři, 

ráda bych Vám vyřídila pozdrav od sestry Věry Voženílkové, která byla tento týden 

přesunuta z nemocnice, kde prodělala operaci, na rehabilitační kliniku. Pokud byste ji 

chtěli navštívit, ráda Vám sdělím bližší informace. 
 

Jana Bláhová 

koordinátorka Archy pomoci Praha 

737 385 530 

------------------- 

Milé sestry a bratři, 

děkuji Vám za Vaše pozdravy a za modlitby. I já se za Vás modlím a těším se, až se uvidíme 

ve sboru. Nyní mě čeká rehabilitační pobyt. 

Věra Voženílková 

V období 12.-18.1.2020 oslaví narozeniny: 
 

Poldauf Petr (10.1.); Kafková Dana (13.1.); Vytlačil Josef (15.1.);  
Hanousková Patricie (16.1.); Mervartová Hana (17.1.);  

Müller Milan (18.1.); Havel Jan (18.1.) 
 

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

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



Poděkování 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat Marušce Komárkové za praktickou pomoc, jako 
jsou nákupy, úklid apod. Janě Bláhové za vyřizování všeho s úřady a všem kteří na nás 
myslí ve svých modlitbách nebo praktickou pomocí. Děkujeme. 

Zdeňka a Jiří Pokorný 

 

 

Lidé dne, snad více než kdykoli v minulosti potřebují bezpodmínečné přijetí. Potřebují se 
setkat s opravdovým a trvalým zájmem o člověka a nalézt prostor ke sdílení svých radostí 
a starostí ve skupince lidí, kterým mohou důvěřovat. A přitom se setkat s Boží uzdravující 
a pečující mocí. 
 

Jak jsme přišli k nápadu malých učednických skupinek  
aneb trocha historie nikoho nezabije… 
V církvi existují různě veliká společenství. Od velkých bohoslužebných shromáždění, 
čítajících mnohdy stovky lidí, až po několikačlenná osobní, téměř intimní, společenství. 
Obecně platí, že aktivní křesťan pravidelně navštěvuje několik různých společenství: 
vedle bohoslužebného shromáždění to většinou bývá společenství vrstevníků, skupinka 
biblického studia, modlitební či sdílející skupinka. Všechna společenství jsou důležitá a 
mají svůj význam.  
 

V rané církvi měly z hlediska dalšího vývoje a pokračování Ježíšova učení mimořádný 
význam malé skupiny, ve kterých Ježíš předával své myšlenky nejbližším (dvanácti) 
učedníkům. Podobně se v malých skupinách (po domácnostech) scházela i 
prvokřesťanská církev a později v dějinách církve např. metodisté. Směle je můžeme 
označit jako "učednické skupinky".  
 



Vyznačují se následujícími rysy: 
• podporují duchovní růst jednotlivců 
• budují důvěru, upevňují vztahy 
• kladou důraz na osobní život s Kristem 
• jsou rovnostářské (všichni členové na jedné úrovni) 
• jsou otevřené vůči novým příchozím 
• usilují o multiplikaci (početní růst) 
• vedou k osobní zodpovědnosti 
• umožňují sdílení duchovních zápasů a životních břemen 

 

 „Učednické skupinky“ mají veliký význam i v dnešní církvi. O tuto formu skupinky nám 
půjde a na takový formát setkání vás zveme. 
 

Jak taková skupinka vypadá? 
Skupinka se schází jednou za dva týdny v termínu dle domluvy. Na skupinku dochází 
pravidelně asi 5 lidí. Buď jde o pět mužů anebo pět žen. Oddělení dle pohlaví vzniklo na 
základě zkušenosti. Bratři nebo sestry se mezi sebou sdílejí více důvěrněji než na 
smíšených setkáních, kde by ani hloubka sdílení nebyla zdravá. Setkání trvá asi 1,5-2 
hodiny a má tři části: Zaprvé sdílení účastníků a přímluvné modlitby – v této části je 
prostor pro každého sdílet svůj život s druhými a požádat ostatní o přímluvu. Druhá část 
je věnována sdílení toho, co ke každému z nás Pán promlouvá skrze Písmo. V závěrečné 
části společně diskutujeme nad tématy praktické teologie na základě četby jedné 
kapitoly zvoleného materiálu, na kterém se skupina dohodne. Otázky k diskusi jsou buď 
součástí tohoto materiálu nebo je připravuje vedoucí.  

 

ZÁVĚR  
Pokud zvažujete patřit do jedné z našich skupinek (aktuálně v našem sboru existují tři – 
dvě ženské a jedna mužská), a jste žena – kontaktujte Báru (stralczynska@gmail.com, 
776 768 103). Pokud jste muž, rádi bychom vás pozvali na diskusně-informativní setkání 
pro muže v pátek 24.1. od 19 hodin v klubovně sboru (suterén). Věříme, že tato nová 



služba bude pro vás i naše sborové společenství obohacující. Jedno upozornění na závěr: 
Skupinky nemají nahrazovat ani bohoslužbu ani biblické hodiny. Jsou určeny pro ty z vás, 
kdo chcete ještě více růst v následování Ježíše Krista. Skupinky „proměňujícího 
učednictví“ mají vést ke kvalitativnímu prohloubení poznání Krista a prohloubení 
vzájemných vztahů v naší sborové rodině. Ať platí slova apoštola Pavla z Kol 2,6-7: „Žijte 
v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte 
základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky.“
   

Barbora a Matěj Loudovi 😊 

Vážené sestry a bratři ze sboru Smíchov,  
postavili jsme v Sedlčanech novou modlitebnu a teď budeme mít evangelizační kampaň, 

tak se modlíme za naši službu lidem kolem nás. Od 18. do 25.1. budeme mít modlitby 

24/7, tzn., že je ve sboru vyčleněna jedna místnost, kam lidi přijdou a v ten čas, který se 

napsali do tabulky a modlí se. Přesněji stráví ten čas s Pánem Bohem, tj modlí se, nebo si 

čtou nějakou duchovní literaturu, nebo jinou formou rozmlouvají s Bohem, prostě jsou tu 

hodinu naladění na Pána Boha. 
 

Protože máme v Praze přátele, v pondělí 20.1. je tahle modlitební místnost otevřena v 

Bethany, aby i lidé z Prahy se mohli připojit k modlitbám za službu na Sedlčansku. Tak 

pokud by se chtěl někdo z Vás v Bethany připojit, máte možnost zapsat se do tabulky…  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17keL_2OdooRo0tKjQ47RAoWvUuQS07ZlQ

KgW_gyCUx0/edit#gid=1104501841 
  

s díky za Vaše modlitby (i mimo projekt 24/7) Pavel Smolka, kazatel Sedlčany 
 

Pozvánka  
Milé sestry, milí bratři, 
srdečně Vás zvu na pokračování studia Evangelia podle Marka. Na pravidelných 
setkáních  společně otevřeme tuto knihu a budeme přemýšlet o jejím poselství. V 
novém roce 2020 se poprvé sejdeme ve středu 22. ledna od 17 hodin v učebně 
Smíchovského sboru, Praha 5, Peroutkova 57.  
 

Jste srdečně zváni! 
Soňa Sílová 

 

Zveme Vás na 17. ročník  

Běh Járy Krále v Jizerských horách 2020 
Termín: neděle 26.1.2020, sraz v 10,00 hod 
Budeme vyjíždět z parkoviště nad Hraběticemi. Je tam velkokapacitní placené 
parkoviště. Sníh v Jizerkách je, už jsme běžkovali. Snad trochu připadne, zatím ještě 
stopy neprotahovali rolbou. Věříme ale, že počasí bude dobré… 
 

Sraz: Sejdeme se na parkovišti nad Hraběticemi směrem k přehradě Josefův Důl, jedná 
se o východiště běžeckých stop. GPS: N50°46.959', E15°11.328'. 
 

Pěší trasa Půjdeme pěšky na rozhlednu Královka, kde je nová samoobslužná restaurace. 
Dá se tam chvilku posedět. Jde se po silnici, pohoda 😊. 
Běžkaři máme tentokrát jednu trasu 15 km. Kdo by chtěl více, může si přidat z množství 
okruhů v okolí. Vždy se s někým domluvte, budeme tvořit skupinky. 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17keL_2OdooRo0tKjQ47RAoWvUuQS07ZlQKgW_gyCUx0/edit#gid=1104501841
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17keL_2OdooRo0tKjQ47RAoWvUuQS07ZlQKgW_gyCUx0/edit#gid=1104501841


Trasa 15 km (modrá): Od přehrady pojedeme ke Kristiánovu, před ním doleva na Novou 
Louku. Tam je první možnost občerstvení. Pak na rozcestí „U buku“. Je třeba se 
orientovat podle ukazatelů, je tam více cest. Směřujte na Prezidentskou chatu a na 
Královku. Zde můžeme potkat pěší. Výběr jídel je dobrý. Z Královky už je to po vrstevnici 
k parkovišti asi 2,5 km. 
 

Vzpomínáme na Járu a nechce se nám věřit, že je to už tolik let. Jára 
miloval Boha, svou rodinu, miloval staré Peugeoty a pak miloval hory. 
Jsou lidé, kteří do našeho života přijdou a zanechají v něm velkou 
nesmazatelnou stopu. Tím pro každého z nás Jára jistě byl.  
Platí o něm slova bible: „Boj výborný bojoval jsem, běh jsem 
dokonal, víru jsem zachoval.” (2Tim 4,6)  

Za pořadatele: Královi, Bouškovi 
 

Oběžník z Č-S unie CASD -  10 dnu modliteb 2020 
Praha 16. prosince 2019 

„Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem 
svatým a s odvahou mluvili slovo Boží.“  
Sk 4,31 (ČEP) 
 

Milé sestry, milí bratři a přátelé, 
ve dnech 8. až 18. ledna 2020 pořádá naše církev po celém světě Deset dnů modliteb 
za vylití Ducha svatého. Tématem setkávání v průběhu těchto dnů je „Hledání Božího 
Ducha“. 
Kromě studia zmíněného tématu se můžete v rámci modlitebních setkání zaměřit také 
na přímluvné modlitby ohledně Vašich osobních i sborových potřeb. Společně s tímto 
dopisem dostáváte materiál, který zpracovává témata na každý den, a také pokyny pro 
vedoucí skupinek. Materiál v elektronické podobě a další potřebné informace najdete 
na stránkách církve www.casd.cz pod článkem s názvem „Deset dnů modliteb“. 
Závěrečná sobota 18. ledna může být vyjádřením vděčnosti za vše dobré, co přichází 
z Boží ruky jako odpověď na Vaše společné modlitby. Doufáme, že tyto podněty 
pomohou, aby se Deset dnů modliteb stalo hlubokou zkušeností pro Vaši modlitební 
skupinu či sborovou rodinu. 
  

Peter Čík                 Mikuláš Pavlík                Marek Škrla 
                               tajemník                    předseda                       hospodář 
 



K A Z A T E L N A 
 

 

CO MÁME OBĚTOVAT BOHU? 
Kázání ze soboty 16.3.2019 – br. Michal Balcar 

Úvod  

Před námi je nejvýznamnější obřad celé křesťanské víry – Večeře Páně. A tak nijak 

nepřekvapí, že se jedná o obřad, který je předmětem mnoha sporů. Proto bych se rád bych 

v tomto kázání zaměřil na rozdíly mezi transubstanciací, konsubstanciací a remanencí… 

To je vtip. Je přece jasné, že ten rozdíl všichni znají. Fakt ovšem je, že o smyslu a obsahu 

Večeře Páně (eucharistie, mše) jsme se vždycky hádali. A jedním ze sporných témat je 

otázka, zda jde o obětování. Naši římští bratři totiž mají za to, že se jedná o tzv. nekrvavou 

oběť. My naproti tomu tvrdíme, že oběť byla jediná – oběť Ježíše Krista na Golgotě 

během Velikonoc někdy kolem roku 30.  
 

Milosrdenství chci  

Dnes budu mluvit o tom, že Večeře Páně s obětí úzce souvisí a chci se držet dvou slavných 

veršů, které nicméně na první pohled zní velmi protikladně. První je z Ozeáše 6,6: 

“Milosrdentsví chci, ne oběť. Poznání Boha je nad zápaly.” Ten výrok později cituje 

Ježíše a potvrzuje tak jeho platnost i v novozákonní době. A já tenhle výrok mám rád, 

protože vlastně nemám moc rád oběti.  
 

Starozákonní obětní systém se mi zprotivil, když jsem se ho musel učit na zkoušku. 

Všechny ty komplikované a suchopráné výčty různých druhů obětí a různých příležitostí, 

při kterých se přinášely, mě totálně ubíjely. A navíc – jaké to asi muselo být pro 

útlocitného člověka 21. století. Všude samá krev, nesnesitelný puch – jak vzdálený musel 

být svět obětí. Jeho naturalistická i symbolická podoba jsou nám vzdáleny. Navíc 

vždycky sváděly ke kšeftu. Já ti dám oběť, ty mi dáš požehnání – odpuštění.  
 

Ozeáš ale říká, že to co Bůh chce je milosrdenství. Hebrejsky chesed znamená soucit, 

sounáležitost, pospolitost. Chesed je to, co nás drží pohromadě jako církev i jako lidské 

bytosti.  
 

Přinášejte sami sebe jako živou oběť  

Oběti zmizely v propadlišti dějin. Teologicky s nimi skoncoval Ježíš a prakticky římské 

legie. My křesťané žijeme v době milosrdenství. To je mnohem snazší než doba 

starozákonní. Nebo ne?  
 

Apoštol Pavel je autorem druhého verše mého kázání: “Vybízím vás, bratří, pro Boží 

milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je 

vaše pravá bohoslužba.” (Ř 12,1). Tedy oběti stále platí. Bůh je chce. Jen to nejsou oběti 

zvířat, ale jsou to oběti nás samotných. Co teď máme obětovat Bohu? Jednoduše řečeno 

– vše. Celého sebe. Svůj čas. Své schopnosti. A jak obětovat? Skrze lásku. Na vztah mezi 

láskou a obětí upozornil Josef Dvořák ve své dizertaci, když jasně ukázal, že oběť a láska 

jsou v Bibli neoddělitelné.  
 

Dokonalé oběti  

Při tématice obětí mě vždy popouzelo, že chrámové prostředí vyřazovalo vše poškozené 

– kněží, oběti museli být dokonalí. Jaké oběti jsme tedy my? Dokonalé? Bez vady? Vůbec 

si tak nepřipadám, a přesto je Hospodin ochotný mne přijmout, protože on mne vidí jinak. 

My se vidíme jako poškozené, on nás vidí jako dokonalé.  
 



On se nejprve obětoval za nás  

Proč bychom se měli obětovat Bohu? Protože on se nejprve obětoval nám. Oběť Bohu 

není ukončení života, nýbrž jeho naplnění. My jsme živá oběť. To je to, o čem mluví 

Ježíš, když říká, že ten, kdo ztratí svůj život pro něj, získá jej. 

 

 

Jistota vzácná 
A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má 

život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna 

Božího, abyste věděli, že máte věčný život. 1. Janův 5‚11–13 
 

Text neříká, že nám Bůh jednoho dne dá věčný život, že jej jednou možná dostanu a do 

té doby musím žít v napětí, jestli ano, anebo ne. Jan píše, že Bůh nám dal věčný život, že 

už ho mám – anebo nemám. 
 

V jedné bajce káže houser husám: „Husy, vy nejste obyčejné husy, vy jste divoké husy. 

A já vám říkám, že můžete létat.“ A husy souhlasně: „Ga, ga, ga.“ Houser: „Dnes vám 

říkám, že můžete zabrat křídly a letět, dívat se na zem z výšky, vznést se až nad mraky… 

Už dnes, už dnes můžete létat.“ A husy: „Ga, ga, ga.“ Houser ještě chvíli kázal, ale 

všechny husy se po jeho kázání zase odkolébaly na svých nožkách domů. 
 

Jan píše: „Máš¬li Krista, máš život věčný!“ A já se pohrouženě odeberu do dnešního dne? 

Ne! Dnes chci létat! Ježíš mi dnes říká: „Přijal jsi mě, a proto chci, abys věděl, že máš 

život věčný.“ Už dnes vím, že mám život věčný a nikdo mě o něj nepřipraví. Mít Krista 

na své straně a mít život věčný, to je důvod k tomu, abych dnešní den „lítal v oblacích“. 

Děkuji Ti za dar společenství s Ježíšem a za dar věčného života. 

Tomáš Harastej 

https://www.casd.cz/zamysleni/jistota-vzacna/


 
 
 
 
 
 

www.zivotazdravi.cz            Praha Smíchov 
                              

Vás srdečně zve na seminář  
 

Preventivní prohlídky 
a prevence ve zdravotnictví 

 
Preventivní prohlídky hrazené zdravotní pojišťovnou dle vyhlášek.  

Jaká je jejich frekvence a náplň? 
Preventivní péče v systému zdravotnictví. 

Preventabilní onemocnění a jejich záchyt v primární zdravotní péči. 
Přehled očkování dospělých 

Jak jste na tom s prevencí vy? 😊. 

 
o tématu pohovoří 

 

MUDr. Drahomíra Miškovská 
praktický lékař pro dospělé 

 

sobota 1. 2. 2020 od 14:00 hodin 

Peroutkova 57, Praha 5 

v učebně sboru CASD 

bus č. 137, zastávka Urbanova, 
vstup bočním vchodem 

 
 
 
 

 



       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

Výlet  TOMu  19.1.2020 
“Šáreckým údolím” 

 

Sraz: v 10:00 hod - stanice metra A Nádraží Veleslavín 
 

 
Trasa: 

Stanice metra A Nádraží Veleslavínstart, odsud kousek po ulici Evropská  
odbočíme do nízké zástavby u Litovickáho potoka2 a zamíříme do Šáreckého  

údolí přes Evropskou3 na CT A163 a podél potoka ke koupališti dále ulicí  
Divoká Šárka4 na rozcestí, odkud budeme pokračovat po CT A166  

k rozcestníku Kemping k vodní nádrži Džbán a k bývalému Koospolu dnes Cube5  
dále kolem kapličky k Vokovickému rybníku6 ulicí Ke dvoru na Evropskou  

k výchozímu bodu výletu stanice metra A Nádraží Veleslavíncíl. 

 
 

Délka trasy cca 7 km 
 

 
 

Na procházku se těší Standa Mašek a Radek Zelenka  

 
Design ® Jaroslav Bartoš 

 



Kreslené příběhy Starého Zákona 

Pokračování příště 
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Odpovědný redaktor Jaroslav Bartoš. Vychází každý týden v sobotu v nákladu 130 ks. Případné změny v programu jsou vyhrazeny. 
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