
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   ročník 20/číslo 993 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY   
 

  Dopoledne . 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   
vede Samuel Dolejš 
Téma úkolu: „Od domýšlivosti ke zkáze“ 

 společná píseň č.361 „Jitřní záře“ 
modlitba  
studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
sbírka sobotní školy pro potřeby evangelizace 

 společná píseň č.218 „Kdo Boží vůli poznat touží“ 
 modlitba  
 

1o,3o – 1o,45 hodin  
  Přestávka 

 

1o,45 hodin  
Dopolední pobožnost vede Petr Bezděkovský 
společná píseň č.206 „Jen tvou cestou dál" (v sedě)  
Sborová oznámení 
společná píseň č.223 „Spasiteli, Pane můj“ 
modlitba  
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
Příběh pro děti – Milan Müller 
sborová píseň - Smíchovský pěvecký sbor  
 
Čtení z Bible – Žalm 1; Římanům 8,28-31 – Věra Kubíková 
tichá modlitba  
Kázání z Božího slova – Robert Řehák 

 Téma: „Jak projít mořem problémů dnešní doby?“ 
 
chvíle ke ztišení – píseň – Natálie Turoňová 
společná píseň č.183 „Jistota vzácná“ 
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 8.2. kázáním z Písma bude sloužit br. Robert Řehák  
hebraista, někdejší předseda Společnosti Židů a křesťanů a diplomat. 

 

-Příští sobotu 15.2. bude z Božího slova sloužit br. Václav Vondrášek 
Po dopolední bohoslužbě se uskuteční členské shromáždění 

               Na programu bude:  
-příprava voleb  
-akce spojené s Velikonocemi  
-adopce na dálku BanglaKids a další 

 

-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) 

 

-V neděli 16.2. jste zváni na výlet TOMů „Prokopským a Dalejským údolím“ 
který bude zakončen společným ohlédnutím se za minulou sezonou.  

 

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

 

-Sbírky z minulého týdne: sbor: Kč 5 401,-;  
misie: Kč 2 006,-; Adra: Kč 230,-; FSP: Kč 0,-; BanglaKids: Kč 50,-;  

TVHope: Kč 0,-; APP: Kč 100,-; KC Petrklíč: Kč 200,- 
 

-Prosíme mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry, 
kteří jsou nemocni nebo prožívají různé nemilé životní situace. 

Jmenovitě na Jiřího Pokorného a Petra Poldaufa 
 

-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 9.- 15.2.2020 oslaví narozeniny: 
 

Kaňoková Simona (12.2.); Bartoš Jaroslav (12.2.); Slavíčková Milena (13.2.);  
Ballangó Samuel (14.2.); Louda Matěj (14.2.)  

 

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

 
 

 
 
 

 
 
 



VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA, … 
 

Aby na to nebyl senior sám… tak se dá ve stručnosti popsat 

poslání Archy pomoci Praha. Když senioři potřebují podporu 
v různých okamžicích života, jsme tu pro ně. Ať už se jedná o 
vyřizování záležitostí s úřady a jinými institucemi, o zajištění 
sociálních služeb, kompenzačních pomůcek, příspěvku na péči, na 

bydlení či jiné sociální dávky, jsme připraveni jim pomoci.  
 

Řeší-li senioři návrat z nemocnice domů, změnu bydlení, nebo např. nastaly zdravotní 
komplikace, které jim nedovolují žít stejně jako předtím, rádi jsme jim v takových 
případech nablízku a pomáháme řešit danou situaci. 
 

Jsme tu také pro osoby se zdravotním postižením, kterým pomáháme v obdobných 
záležitostech jako seniorům. 
 

Stejně tak vy, kteří o někoho pečujete, nemusíte zůstávat na péči o své blízké sami a 
můžete nás kontaktovat. 
 

Řešíte-li složitou situaci, potřebujete pomoci, podpořit či nasměrovat, neváhejte se na 
nás obrátit na tel. čísle: 737 385 530 nebo e-mailem: archapomoci@seznam.cz.  
 

Jana Bláhová, koordinátorka 
www.archapomoci.eu  

Pozor – důležité ! 
Milé sestry, milí bratři, 
společné studium Markova evangelia bude zakončeno dne 12. února 2020. Ve 
středu 19. února 2020 se studijní skupinka nesejde z důvodu jarních prázdnin. 
 

Scházíme se v učebně Smíchovského sboru, Praha 5, Peroutkova 57 každou 
středu od 17 hodin. 

Jste srdečně zváni! 
Soňa Sílová 

Pozvánka  na  Leviticus 
Milé sestry, milí bratři, 

srdečně Vás zvu na nové téma našeho společného studia. Na pravidelných setkáních 

každou středu od 17 hodin budeme otevírat knihu LEVITICUS a přemýšlet o jejím 

poselství. Poprvé se sejdeme ve středu 26. února 2020 od 17 hodin v učebně 

Smíchovského sboru, Praha 5, Peroutkova 57.  
 

Jste srdečně zváni! 

Soňa Sílová 

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 

mailto:archapomoci@seznam.cz
http://www.archapomoci.eu/


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 

 

Tisková zpráva k NTM 2020 
31. ledna 2020 



Manželství v digitálním věku 
Měli jste někdy pocit, že jste spojeni on-line, ale odpojeni jeden od druhého? Digitální technologie 
a zařízení mění svět našich nejintimnějších vztahů i naši komunikaci. Jak budovat silné manželství 
ve věku digitálních technologií? To je otázka, na kterou se zaměří již čtrnáctý ročník Národního 
týdne manželství, který se uskuteční ve valentýnském týdnu od 10. do 16. února, a ponese podtitul 
MANŽELSTVÍ V SÍTI. 
 

Národní týden manželství jako již obvykle odstartuje tiskovou konferencí v Senátu Parlamentu ČR 
v pondělí 10. února od 10:00 hodin ve Frýdlantském salonku Valdštejnského paláce (vchod 
– recepce A, z ul. Valdštejnská). Na tiskové konferenci vystoupí senátorka Mgr. Šárka Jelínková, 
členka Ústavně-právního výboru a členka Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a 
parlamentní procedury, která přebrala záštitu nad letošním ročníkem NTM. Dále sociolog Petr 
Fučík, adiktoložka Božena Havlová, vztahová poradkyně Milena Mikulková, ředitel festivalu United 
Petr Húšť a další řečníci. 
 

„Dnes je stále obvyklejší, že se páry seznamují on-line a aplikace jako Tinder mění způsob, jak se 
prezentujeme před druhým pohlavím. Digitální technologie pronikají do všech aspektů našich 
partnerských a rodinných vztahů od sdílených kalendářů, připomínek výročí svatby a ukládání 
vzpomínek až po sms rozchody, sexting nebo on-line nevěru. Digitální technologie se budou dále 
rozvíjet a v dobrém i zlém ovlivňovat naše nejdůležitější vztahy. I proto dává smysl se zabývat 
tématem manželství v síti. Každé dobré manželství potřebuje ke svému životu dostatek času a 
pozornosti, ať už v on-line nebo v off-line světě.“, řekl k tématu týdne manželství jeho koordinátor 
Petr Adame. 
 

Více informací o kampani a jednotlivých akcích v rámci NTM je možné nalézt na stránkách 
www.tydenmanzelstvi.cz a www.facebook.com/tydenmanzelstvi 
 
Pro další informace kontaktujte: 
Petr Adame, koordinátor NTM 
Telefon: 605 874 765 
Email: adame@tydenmanzelstvi.cz 
 

Ing. Mgr. Marie Nováková, tisková mluvčí NTM 
Telefon: 775 204 208 
Email: novakova@tydenmanzelstvi.cz 
 
Národní týden manželství vznikl v roce 1996 ve Velké Británii, v roce 2007 se poprvé konal v ČR 
a v současné době se připravuje ve více než dvaceti dalších zemích světa. Cílem akce je posílit 
vztahy v manželství a zvýraznit potřebu zabývat se otázkou vztahových dovedností jako 
předpokladů dobrého manželství a též motivovat laickou a odbornou veřejnost, média i veřejně 
známé osobnosti, aby alespoň jednou za rok podpořili důležitost manželství. Kromě ČR se k 
iniciativě připojily další země, např. Austrálie, Belgie, Irská republika, Maďarsko, Německo, 
Nizozemí, Rumunsko, Slovensko, Severní Irsko, Švýcarsko, Polsko a USA. Partnery NTM v ČR 
jsou Síť mateřských center, Společnost pro podporu rodiny, Etické fórum ČR, Asociace 
manželských poradců, nakladatelství Návrat domů, ACET, Českomoravská asociace Klubů dvojčat 
a vícerčat, Asociace center pro rodinu a další organizace. Svou podporu iniciativě vyjádřila i Česká 
evangelikální aliance a Ekumenická rada církví. 

 
 

http://www.facebook.com/tydenmanzelstvi
mailto:adame@tydenmanzelstvi.cz


 



K A Z A T E L N A 
 

STAL SE JEDNÍM Z LIDÍ 
Kázání ze soboty 20.4.2019 – br. Michal Balcar 

 

Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece 
na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z 
lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh 
vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé 
koleno – na nebi, na zemi i pod zemí a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus 
jest Pán.  
 

Text, který je základem mého kázání, je jedním z nejzásadnějších teologických textů z hlediska 
takzvané christologie, tedy oboru, jenž se táže, kým je Kristus. Je považován za hymnus, tj. za text 
liturgický, jenž byl v prvotní církvi používán během bohoslužeb. Teologové se nemohou shodnout 
na tom, zda je předpavlovský, tedy zda ho Pavel pouze cituje, nebo zda je Pavel autorem.  
 

Jeho závažnost, ale tkví ve skutečnosti, že obsahuje jádro velikonoční zvěsti. To jádro, kterému 
většina obyvatel České republiky vůbec nerozumí. Dovolte mi tuto tezi doložit průzkumem, který 
citoval server iRozhlas. Ten říká, že na otázku: Jaké velikonoční zvyky dodržujete? odpovídá 74% 
že si vyzdobí byt a jen 24%, že na Velikonoce půjdou do kostela. To, co mě šokovalo, byla 
skutečnost, že celých 66% lidí bude uklízet. Z toho vyplývá, že neoblíbeným domácím pracím se 
bude věnovat třikrát tolik lidí, než návštěvě bohoslužby.  
 

Někdo jiný na Facebooku glosoval Velikonoce jako svátek, “kdy jeden den umřela postava z 
oblíbené knížky a o dva dny později zase ožila”.  
 

Jen pětina obyvatel vnímá tento svátek jako něco zásadního z duchovního pohledu. Co o smyslu 
Velikonoc tedy říká christologický hymnus z listu Filipským? Že Ježíš se stal našim Spasitelem, 
protože byl vysoko, sestoupil nízko, aby byl znovu vysoko. Pojmenovává paradoxní, neintuitivní 
logiku, která říká, že cesta vzhůru vede směrem dolů, cesta k životu vede směrem k smrti. (To 
koresponduje s Ježíšovými výroky o tom, že ten, kdo chce zachránit život ztratí jej, zatímco ten, 
kdo život ztratí pro něho, získá ho navždy.)  
 

Kraličtí ve výkladech k šestidílce glosují tento hymnus takto: pravé přirození lidské se všechněmi 
vlastnostmi přijal, mdlobám, nemocem a všelijakým bídám a pokutám kromě hříchu poddán byl, 
lačněl, žízněl, ustával, rmoutil se.  
 

Jedním z klíčových termínů je zde slovo ekenosen – to doslova v řečtině znamená vyprázdnil se, 
tj. vzdal se své moci, vzdal se zadních vrátek. Přišel na zem jako bezmocný člověk.  
 

Verš o tom, že se stal jedním z lidí, je důvodem, proč jsem tento text vybral k dnešnímu kázání. 
Protože teologická závažnost mě v tuhle chvíli nezajímá. Hledám útěchu pro naše rozbolavělé 
společenství v tom, že náš Bůh ví, co prožíváme.  
 

Tento týden jsme prožili v emocionálním zmatku. V neděli jsme zažili jednu z nejkrásnějších svateb 
a radovali se z lásky Antonína a Sáry. A ve středu přišla smutná zprávy o Mirkově smrti. A dnes 
budeme žehnat krásnému miminku, Klárce Staňkové. To nejkrásnější i to nejkrutější, co život 
nabízí, v pouhých sedmi dnech.  
 

A tak je pro mě strašně důležité, že věřím v Boha, který tomu rozumí, který ví, jaké je to plakat nad 
někým blízkým a který ví, jaké je to se společně radovat. Věřím, že se s námi směje a s námi i 
pláče. 



 

 



 



 



       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

Výlet  TOMu  16.2.2020 
“Prokopským a Dalejským údolím” 

 

Sraz: v 10:00 hod - stanice metra B Jinonice 
 

 

Trasa: 
Stanice metra B Jinonicestart, po žluté TZ ulicí Radlická do ulice Mezi Lány a  

U Opatrovny na rozcestí Butovice - kostel2  opustíme žlutou TZ a dále Vavřineckou,  
kde opět zpět na žlutou TZ k pramenu Stydlá voda, pod most železnice k rozcestí 

Prokopské údolí3 na NS Údolím Dalajského potoka okolo mlýnu4 a jezírka na rozcestí, 
odkud budeme pokračovat po CT A122 ulicí Na Placích a Skalničkové zahrady 

Hlubočepy5 dále vpravo nad Hlubočepské plotny až ke studánce u Děvína6 ulicí 
Výmolová na Radlickou ke kapli Jana Nepomuckého7 skrz park do ulice Klímová, 

Štorkánová a K Vodojemu ke vchodu na hřbitov Malvazinky vlevo a čtvrtou cestou 
vpravo až k hrobu Karla Gotta8. Odtud opět vpravo k bočnímu vchodu na hřbitov  

v ulici Peroutkova k budově našeho sborucíl.  
 

Zde vás čeká 
občerstvení, 

posezení, 
pokoukání 

a 
skvělá parta. 

 
 
 

Délka trasy 
cca 7,7 km 

 

 
 
 
 

 
Na procházku 

se těší  
Jarda s Evou B. 

a  
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/

