
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   ročník 20/číslo 992 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY   
 

  Dopoledne . 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   
vede Jan Slavíček 
Téma úkolu: „Od pýchy k pokoře“ 

 společná píseň č.291 „Tak vzácný je a milý“ 
modlitba  
studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
sbírka sobotní školy pro potřeby evangelizace 

 společná píseň č.205 „Jak marná světská sláva“ 
 modlitba  
 

1o,3o – 1o,45 hodin  
  Přestávka 

 

1o,45 hodin  
Dopolední pobožnost vede Milan Müller 
společná píseň č.84 „Ať jméno Ježíš zazní všem" (v sedě)  
Sborová oznámení 
společná píseň č.23 „Znějte zvony“ 
modlitba  
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
Příběh pro děti – Jaroslav Skála 
sborová píseň „Kyrie“ – Smíchovský pěvecký sbor  
 
Čtení z Bible – Kazatel 2,12-26 – Jana Bezděkovská 
tichá modlitba  
Kázání z Božího slova – Natálie Gabrišová 

 Téma: „Samá mlha a není to fér“ 
 
chvíle ke ztišení – hudební přednes – Marcela Kolorenčová, Jan Kubík 
společná píseň č.392 „Bůh buď s vámi“ 
modlitba  
závěrečná píseň č.283 " Pane, dej nám požehnání " 

  

 
 
 
 
 
 

                    Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 - Smíchov 

 



Oznámení 
 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 
 

-Dnes 1.2. kázáním z Písma bude sloužit s. Natálie Gabrišová 
 

-Příští sobotu 8.2. bude z Božího slova sloužit br. Robert Řehák  
hebraista, někdejší předseda Společnosti Židů a křesťanů a diplomat. 

 

-V sobotu 15.2. se uskuteční členské shromáždění 
 

-Dnes 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 
(více informací dále ve Zpravodaji) 

 

-Pozor - toto úterý 4.2. rušíme oddílovou schůzku KP, 
 nejsou k dispozici sborové prostory využívané pro schůzky 

 

-Ve čtvrtek 6.2. se uskuteční jednání Výboru sboru od 1830 hod  
mimořádně v bytě kazatele 

 

-V neděli 16.2. jste zváni na výlet TOMů, který bude zakončen  

společným ohlédnutím se za minulou sezonou.  
Více informací v příštím Zpravodaji 

 

- Nezapomeňte na registrace do Klubu Pathfinder na rok 2020 
(více informací dále ve Zpravodaji nebo u vedoucích KP) 

 

-Sbírky z minulého týdne: sbor: Kč 7 196,-;  
misie: Kč 2 264,-; Adra: Kč 0,-; FSP: Kč 0,-; BanglaKids: Kč 0,-;  

TVHope: Kč 0,-; APP: Kč 0,-; KC Petrklíč: Kč 0,- 
 

-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 únoru mysleme na svých 
modlitbách na oddělení našeho sboru: sborový zpěv 

 

- 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 2.- 8.2.2020 oslaví narozeniny: 
 

Bulejčíková Petra (7.2.); Kapounek Jiří (7.2.); Petrová Adéla (7.2.) 
 

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

 

 
 
 



VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA, … 
 

Vážení členové oddílu Penguins, rodiče, přátelé, 
chtěl bych Vás pozvat k registraci do Klubu Pathfinder, která probíhá každoročně 
počátkem roku. Za každou registrovanou osobu v našem oddíle vybíráme roční členský 
poplatek 200,- Kč. Na základě toho nám ústředí poskytne dotaci na zajištění schůzek, 
akcí a táborů ve výši 400,- Kč za každého člena. Budeme rádi, pokud prodloužíte svoje 
členství pro rok 2020 nebo se registrujete jako nový člen. Členem oddílu můžou být děti, 
mládežníci i dospělí. Budeme rádi za Vaší podporu formou členství. 
 

Postup je následovný - za každou registrovanou osobu zašlete 200,- Kč na oddílový účet 
č. 3361740227/5500. Do poznámky platby uveďte „registrace - příjmení“. V případě, že 
jste novým členem a ještě od Vás nemáme z loňského roku registrační kartu, je třeba ji 
vyplnit a buď naskenovanou zaslat na mail jakub.fraj@pathfinder.cz nebo předat 
někomu z vedoucích oddílu Penguins. Registrační karty jsou k dispozici u Zpravodaje. 
 

Na léto plánujeme tábory, na které spustíme přihlašování během února. Pro úplnost ale 
připomínáme termíny: 

• Tábor ZS (děti 6-15 let) 12. - 19. 7. 2020 

• Tábor ZS Speciál (13 až 18 let) 19. - 26. 7. 2020 

• Příměstský tábor Praha (děti 6 až 11 let) 10. - 14. 8. 2020 
V případě dotazů se na mě obracejte na: 

• telefonu 734 363 639  

• emailu jakub.fraj@pathfinder.cz. 
Za oddíl Penguins Jakub Fraj 

 

Setkání KD3+Generace 50plus v sobotu 15. 02. 2020 
Milé sestry a bratři, členové Smíchovského sboru, 
dne 15. 2. 2020 ve 14. hod. se společně setkáme v sobotním odpoledni v učebně 
sboru Praha- Smíchov.  
 

Rádi bychom si popovídali, o tom, co jsme za léto prožili a společně se podělili o 
svých zkušenostech s Pánem. Naším hostem bude Jana Voleská, která se s námi 
podělí o zážitky a obrazový materiál z cesty po USA a zvláště po Kalifornii. 
 

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 dobrou vůli a radost ze společenství.  
  

Těšíme se na Vás 
                              Josef Prokop a manželé Kapounkovi 

 

Běh Králů Jizerky 2020 
V neděli 26.1.2020 jsem se sešli na Běhu Járy Krále, už 17. ročník. Sešlo se nás 38. Na 
společné fotce je nás 35, ale tři opozdilci už focení nestihli. Říkali jsme si, že nás vlastně 
bylo 40, protože Jára i Mirek by určitě s námi byli, kdyby mohli... Jára nás opustil už před 
osmnácti lety a Mirek před rokem. Vzpomněli jsme na ně se zármutkem v srdci, ale 



současně i s radostí, že jsme takové úžasné lidi mohli potkat. Jára byl vždy před námi na 
běžkách a Míra byl daleko před námi ve vědeckém poznání. Oba velmi opravdoví věřící, 
nesmírně lidští kamarádi. 

 

 

Svítilo sluníčko, i sníh byl nádherný. Bylo dobře, že jsme začátek přesunuli na Jizerku, 
protože u Hrabětic moc sněhu nebylo. Sníh byl u Jizerky ideální - také proto, že trochu 
mrzlo a stopa byla projetá rolbou. Sněžilo před týdnem, tak sníh ještě nebyl moc starý a 
dalo se dobře namazat. Tento víkend se skutečně povedl! Kdo přijel nelitoval.  

 

Nejmladší účastník měl jen deset let - Alvín Nohejl a nejstarší Honza meteorolog zase 
už 83 let. Oba to zvládli a rozhodně nepatřili mezi poslední! Po startu jsme se sice 
roztrhali na menší skupinky, ale díky tomu jsme se neustále potkávali. Někdo šel na oběd 
už na Smědavě a další až na Panském domě na Jizerce.  

 

Rozhodli jsme se tuto akci přejmenovat a věnovat ji památce obou bratrů Járy i Míry 
Králů. Tato akce se tedy příště bude jmenovat "Běh Králů". Tedy Járy a Míry, ale také nás 
všech, kdo se běhu zúčastníme. Ten, kdo přijede, totiž bude vítězem nad sebou a tedy  
králem! A každý ve svém království můžeme našim blízkým dávat mnoho dobrého, 
můžeme pak společně žít v království Božím už tady mezi sebou. A to jsme tak trochu 
tento víkend zažili! 

Bouškovi a Královi 
 

Oběžník Českého sdružení CASD - Národní týden manželství 
Praha, 23. ledna 2020 

Milé sestry, milí bratři, 

občané České i Slovenské republiky si letos, stejně jako v létech předchozích, 

připomenou v druhém únorovém týdnu (9.–16.2.) v rámci Národního týdne 

manželství (NTM), jak důležitá je pro jednotlivce i společnost instituce manželství. Rádi 

bychom jako církev tuto bohulibou aktivitu podpořili svou aktivní účastí. Manželství jsou 

ve společnosti i v církvi toho času vážně ohrožena, proto se za ně chceme modlit, ale 

nejen to. Na půdě našich rodin, sborů i lokalit, ve kterých žijeme, chceme společně 

přemýšlet o tom, jak instituci manželství uchovat pro nás i příští generace.  



Přípravný tým NTM letos k tomuto účelu navrhl téma "Manželství v síti". O tom, jaké 

asociace ono téma vyvolalo v kazatelích a odbornících, kteří se již léta zabývají 

vztahovým poradenstvím, se budete moci dočíst na stránkách stejnojmenné publikace, 

kterou jsme vám letos připravili. Je zdarma k mání ve sborových traktátech. V 

elektronické podobě ji najdete na stránkách Česko-Slovenské unie CASD. Na webu 

televize HopeTv budou k dispozici zajímavé rozhovory s autory jednotlivých přednášek. 

Usilovně pracujeme také na tom, abychom videopořady k tomuto týdnu mohli nabídnout 

i dětem.        
   

Přednášky si čtěte před spaním jako manželé ve dvou. Uspořádejte setkání manželů a 

pohovořte spolu na dané téma. Pro své spoluobčany připravte přednášku nebo hudební 

program a zkušené manželské dvojice z vašeho středu požádejte, aby mezi písněmi 

pohovořily o tom, jaké asociace téma "Manželství v síti" vyvolává v nich. Nabízí se i 

jednoduchá příležitost k velkoplošné projekci dokumentů HopeTv s následnou diskuzí. 

Především se však v tomto týdnu věnujte jako manželé jeden druhému a do této idylky 

zapojte i své děti. 
 

Myslíme na vás a věříme, že Národní týden manželství bude i letos požehnáním pro vás 

i vaše okolí. 

                                                                          Za oddělení adventistické služby rodinám                                                                                                                         

Radek Jonczy a Petr Adame 

 

Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion Praha 
• Časopis Advent 2020/1tentokrát přináší novoroční pozdravy od všech čtyř 

předsedů v naší unii. Přetiskujeme zajímavý článek o Loma Lindě. Seriál o 
spiritualitě se zabývá duchovní disciplínou – SLUŽBA. Poměrně velká část je 
věnována zprávám z jednání výborů sdružení i unie. Opět se můžeme začíst do 
řádků pro zájemce o práci ADRA i PATHFINDER. 

• Jiří Beneš: Pláč Jeremjášův – autor svou pečlivostí prakticky předvedl, jak chápe 
Ježíšův výrok „jediná literka aneb jeden puňktík nepomine“ (Mt 5,18; PBK), a na 
více než 500 stranách studijní publikace se opravdu detailně zabývá pěti kapitolami 
této biblické knihy. 

• Manželství v síti je sborník zamyšlení určených pro Týden křesťanského domova. 
Publikace je k dispozici zdarma (hrazena oddělením adventistické služby rodinám). 

• Pro stolečkovou evangelizaci je určena sada osmi sešitů – Filipova dobrodružství. 
Jedná se kapitoly z již dříve vydaných dětských knih.  

V časopise Advent bude postupně vycházet jako příloha Atlas Církve adventistů 
sedmého dne. Jedná se o bakalářskou práci studentky Univerzity Karlovy – Daniely 
Valchářové. Atlas začíná úvodní mapou, která znázorňuje hustotu osídlení světa 
adventisty.Dále je atlas dělen do tří kapitol – CASD ve světě, v Evropě a v Česku. Mapy 
se například věnují historii a vzniku církve, šíření adventismu do světa, životu Ellen G. 
Whiteové, vybraným institucím církve, organizační struktuře na úrovni světa, Evropy i 
Česko-Slovenské unie nebo rozmístění a počtu členů v regionech. Mapy týkající se Česka 
se zaměřují na počet adventistů a sborů, historii sborů, aktivity a organizace (např. 
ADRA) a porovnávání církevních údajů a Sčítání lidu domů a bytů. Celý atlas je volně ke 
stažení na stránkách www.casd.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/

