
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   ročník 20/číslo 991 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY   
 

  Dopoledne . 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   
vede Zuzana Klímová 
Téma úkolu: „Z ohnivé pece do paláce“ 

 společná píseň č.39 „Pojď, chceme zpívat s radostí“ 
modlitba  
studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
sbírka sobotní školy pro potřeby evangelizace 

 společná píseň č.261 „Krásnou vlast připravil“ 
 modlitba  
 

1o,3o – 1o,45 hodin  
  Přestávka 

 

1o,45 hodin  
Dopolední pobožnost vede Marek Balcar 
společná píseň č.86 „Přijď k nám, ó Duchu" (v sedě)  
Sborová oznámení 
společná píseň č.99 „Hledej v slově Božím“ 
modlitba  
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
Příběh pro děti – Barbora Loudová 
sborová píseň – Smíchovský pěvecký sbor  
 
Čtení z Bible –  Zjevení 3,14-17 – Barbora Bulejčíková 
tichá modlitba  
Kázání z Božího slova – Václav Vondrášek 

 Téma: „Požehnání bezmocnosti“ 
 
chvíle ke ztišení – hudební přednes – Dana Nowaková 
společná píseň č.235 „Svou záchranu v Ježíši mám“ 
modlitba  
závěrečná píseň č.282 "Prosbu naši, Bože, slyš" 
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Oznámení 

 
 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 
 

-Dnes 25.1. kázáním z Písma bude sloužit br. Václav Vondrášek  
 

-Příští sobotu 1.2. bude z Božího slova sloužit s. Natálie Gabrišová 
 

-V sobotu 1.2. jste zváni na setkání Klubu zdraví od 1400 hod 
 

-V pátek 14.2. od 1800 hod jste zváni na setkání 
„Velikonoce v Ježíšových stopách“ (více informací dále ve Zpravodaji) 

 

-Setkání KD3+Generace 50plus se uskuteční v sobotu 15.2. od 1400 hod 
 

-V neděli 26.1. proběhne již 17. ročník Běhu Járy Krále  
v Jizerských horách. Začátek v 1000 hod 

(více informací dále ve Zpravodaji nebo u manželů Bouškových) 
 

-Sbírky z minulého týdne: sbor: Kč 7 081,-;  
misie: Kč 1 923,-; Adra: Kč 700,-; FSP: Kč 100,-; BanglaKids: Kč 100,-;  

TVHope: Kč 300,-; APP: Kč 230,-; KC Petrklíč: Kč 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 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 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

V období 22.1. a 26.1.-1.2.2020 oslaví narozeniny: 
 

Vondrášková Radka (22.1.); Brišš Pavol (27.1.); Kavková Monika (1.2.) 
 

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

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA, … 
 

Běh Járy Krále v Jizerských horách 2020 – 17. ročník 
Termín: neděle 26.1.2020, sraz v 10,00 na parkovišti na Jizerce. 
Budeme vyjíždět z parkoviště směr Promenádní cesta. Parkoviště je velkokapacitní, 
placené, přijeďte včas. Sníh v Jizerkách je, už jsme běžkovali. Teď připadlo 10 cm, je to 
utažené rolbami, tak to určitě půjde. Věříme, že také počasí bude dobré! 
Sraz: Sejdeme se na „Jizerka parkoviště – Mořina“ (do navigace takto). Jede se tam přes 
Mladou Boleslav, Turnov, Železný Brod, Tanvald, Desná, Polubný - viz mapy níže nebo 
tady odkaz na cestu autem a Odkaz na mapu parkoviště Jizerka. 
 

Pěší trasa Půjdeme pěšky k Bunkru a pak doprava k osadě Jizerka, tam nejlépe Panský 

Dům na oběd. Dá se tam chvilku posedět. Jde se po silnici, pohoda 😊. 
Běžkaři máme tentokrát jednu trasu 14 km. Kdo by chtěl více, může si přidat ze Smědavy 
na Předěl. Vždy se s někým domluvte, budeme tvořit skupinky. 

Trasa 14 km: Společně pojedeme přímou cestou na Smědavu. Cesta je po 
Promenádní cestě, okolo bunkru, bufetu Občerstvení Promenáda a odsud sjezd na 
Smědavu. Na Smědavě si můžeme dát oběd a zpět po Jizerské silnici zpět. Nebo ještě 
prodloužení na Předěl, kde je to velmi hezké.  S Předělem je to krásných 24 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 jsem bojoval, běh jsem dokonal, víru jsem 
zachoval.” (2Tim 4,6)  

Za pořadatele: Královi, Bouškovi 

„KUDYKAM 2020“ 
Pokud jste v minulosti prošli peklem rozvodu a dodnes jste nebyli schopni se s tím 
vyrovnat, připravili jsme pro vás další, v pořadí již čtvrtý ročník aktivity 
s názvem „KUDYKAM PO ROZVODU?“. Chcete-li začít znovu, jinak a lépe, máte 
jedinečnou šanci.  Přednášky PhDR. Mgr. Jeronýma Klimeše, Ph.D., předního 
českého odborníka v oblasti psychologie rodiny, vás zcela určitě inspirují svou 
fundovaností, praktičností, vtipem i biblickým přesahem. Budete do nich moci 
vstupovat svými otázkami, námitkami i vlastními postřehy a zkušenostmi.  Ve 
volných chvílích pak bude příležitost i k osobním konzultacím.   
 

Pro naše setkání jsme letos zvolili pomezí Moravy a Slovenska. Sejdeme se ve 
Strážovicích nedaleko Kyjova v novém kongres hotelu „Selský dvůr“ Dalibora 
Cichého. Víkendový program začne v pátek 7. února ve 20,00 večeří a vyvrcholí 
nedělním obědem. Dotovaná cena za víkend je 1100,- Kč. Z metodických 
důvodů se akce nebude moci účastnit více než 20 lidí. Proto neváhejte a hlaste 
se. Formulář najdete na www.ceskesdruzeni.cz, rubrika Křesťanský domov, 
Kudykam. Uzávěrka přihlášek bude v pátek 31. ledna 2020.   

                                                                                                 Radek Jonczy  
Oddělení služby rodinám Česko-Slovenské unie CASD                  
kontakty: 739 345670; jonczy@centrum.cz 

https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.3413739&y=50.7667416&z=14&rc=9hChxxXvtO9i5u1xaCvu&rs=muni&rs=traf&ri=3468&ri=54818&mrp=%7b
https://mapy.cz/zakladni?x=15.3528357&y=50.8115890&z=17&source=traf&id=54818
https://ceskesdruzeni.cz/2020/01/kudykam-2020/
http://www.ceskesdruzeni.cz/


Plánované akce GENERACE 50 PLUS v roce 2020  
Jsou pro vás připraveny 2 pobyty od neděle do neděle. Součástí 
každodenní nabídky v programech je duchovní náplň. Chceme udělat 
mnohé pro své tělesné zdraví a čas trávit ve společenství lidí, kteří 
hledají odpovědi na životní otázky u svého Stvořitele.  
 

I. Hotel SŮKENICKÁ – Beskydy: 21–28. červen 2020  

• horský hotel 930 m nad mořem plná penze: 3 850 Kč  

• Pobytem provází: Miroslav Starý  

• vycházky, výlety, pobyt v přírodě, sauna, Wellness centrum  

• Parkování zdarma  
 

II. Luhačovice – lázně: 6–13. září 2020  

• V ceně balíčku 10 x wellness procedury.  

• Parkování zdarma.  

• Hotel Harmonie II – plná penze: 6 nocí 5 880 Kč / 7 nocí 6 660 Kč – končí neděle 
obědem/  

• V ceně balíčku máme 10 Wellness procedur, které budou všechny v areálu 
našeho hotelu: 2 x zábal, 2x masáž klasická; parafin; 1x Perlička nebo Whirlpool; 
inhalace, bazén; 2x kryo lokální. Navíc možnost sauny po celý den a Kneippův 
chodník.  

• Hostem setkání je br. Luděk Svrček.  
Ubytování: 763 26 Luhačovice hotel Harmonie: Jurkovičova alej 857  
www.hotel-harmonie.cz  
 

III. Praha ve sboru CASD na Smíchově. sobota 3. října 2020  

• Při příležitosti Mezinárodního dne seniorů máme možnost spolu prožít sobotní 
program, který si můžeme později připomenout z TV záznamu. Bude to den 
vděčnosti.  

• Téma setkání: Starší spojují aneb širší souvislosti. Slavnostní bohoslužba 
pokračuje odpoledním programem  

• Zajištěno občerstvení  
 

Podrobné informace akcí jsou uvedeny na našich oficiálních internetových církevních 
stránkách v liště GENERACE 50 PLUS. Obracejte se na své sborové tajemníky. Bližší 
informace k akcím budou zaslány přihlášeným účastníkům.  
 

Kontakt: Miroslav Starý 739 345 678 stary.misa@seznam.cz  
                Alžběta Stará 605 55 11 26 
 

Za oddělení GENERACE 50 PLUS a organizátory vás zve Miroslav Starý.  
 



 



 



 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 

 

 



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/

