
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   ročník 20/číslo 995 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY   
 

  Dopoledne . 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   
vede Věra Kubíková 
Téma úkolu: „Z rozbouřeného moře do nebeských oblaků“ 

 společná píseň č.364 „Ó Bože, jí chci modlitbou“ 
modlitba  
studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
sbírka sobotní školy pro potřeby evangelizace 

 společná píseň č.78 „V širém světě znamení“ 
 modlitba  
 

1o,3o – 1o,45 hodin  
  Přestávka 

 

1o,45 hodin  
Dopolední pobožnost vede Robert Heczko 
společná píseň č.19 „Buď Bohu dík vzdán" (v sedě)  
Sborová oznámení 
společná píseň č.9 „Chci tobě, Bože, vzdávat chválu“ 
modlitba  
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
Příběh pro děti – Jan Kubík 
sborová píseň – Smíchovský pěvecký sbor  
 
Čtení z Bible – Jan 17,1-3 – Samuel Ballangó 
tichá modlitba  
Kázání z Božího slova – Jiří Drejnar 

 Téma: „Naučme se chlubit, a tak potěšujme Boha!“ 
 
společná píseň č.39 „Pojď, chceme zpívat s radostí“ 
modlitba  
závěrečná píseň č.281 "Buď, mocný Bože, s námi" 
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Oznámení 
 

 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 
 

-Dnes 22.2. kázáním z Písma bude sloužit br. Jiří Drejnar 
 

-Příští sobotu 29.2. bude z Božího slova sloužit s. Soňa Sílová 
 

-Za dva týdny v sobotu 7.3. budeme slavit Památku večeře Páně 
spojenou s tzv. "jmenovkovou" (seznamovací) sobotou s agapé. 

Slovem bude sloužit br. Václav Vondrášek 
 

-V sobotu 7.3. jste zváni na setkání Klubu zdraví od 1400 hod  

na téma „Zdravé vztahy“ s MUDr. Janou Krynskou 
 

-Ve středu 26.2. od 1700 hod v učebně začíná studium knihy Leviticus 
 

-Připravujeme úvod do studia Bible na 2. čtvrtletí 2020 
 na téma „Jak lépe porozumět Bibli“ v pátek 27.3. v 1700 hod v učebně 

(více informací v dalších Zpravodajích) 
 

-Mysleme také na připravované akce k Velikonocům 2020 
(více informací ve Zpravodaji, u kazatelů nebo členů Výboru sboru) 

 
- Nezapomeňte na registrace do Klubu Pathfinder na rok 2020 

 
-Sbírky z minulého týdne: sbor: Kč 8 069,-;  

misie: Kč 2 109,-; Adra: Kč 900,-; FSP: Kč 100,-; BanglaKids: Kč 710,-;  
TVHope: Kč 500,-; APP: Kč 400,-; 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 23.- 29.2.2020 oslaví narozeniny: 
 

Žalud Miloslav (28.2.) 
 

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

 
 
 

 
 
 



VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA, … 
 

Zpráva z jednání výboru sboru 6. února 2020 
Jednání výboru sboru bylo zahájeno zamyšlením z Božího slova nad Žalm 115.1, 

kterým posloužil br. Václav Vondrášek a modlitbou. 

• Br. P. Bezděkovský informoval členy výboru sboru o průběhu a závěrech 

schůzky s vedením Českého sdružení ohledně rekolaudace klubovny a nájemní 

smlouvy. Rekolaudace klubovny bude spojena s vybudováním WC a vchodu pro 

invalidy. Výbor sboru pověřil br. V. Vondráška k jednání s Českým sdružením ve 

věci nájemní smlouvy. 

• Na jaře 2020 proběhnou sborové volby. Termín bude stanoven tak, aby se nový 

výbor sboru mohl poprvé sejít v červnu 2020. 

• Výbor sboru souhlasí s uspořádáním akcí v rámci aktivity "prožít Velikonoce 

jinak". Pro akci v neděli 29.3. bude nutné zajistit jiné prostory, neboť naše 

modlitebna a přilehlé prostory jsou celý den využívány dalšími nájemníky. 

• Výlet turistického oddílu TOM se v dubnu posouvá na první neděli v měsíci, tj. 

na 5.4. 2020. Akce bude zařazena mezi aktivity "prožít Velikonoce jinak". 

• Rada starších dle úkolu z předchozího jednání VS předložila návrh, že v letošním 
roce bude benefiční akce jedna, z podzimních evangelizačních akcí, a to na 
podporu Archy pomoci Praha. Výbor sboru s tímto návrhem souhlasí. 

• V sobotu 7.3.2020 bude uspořádána "jmenovková" (seznamovací) sobota 

s agapé. Tuto sobotu se bude konat Památka večeře Páně. Podrobnosti ke 

jmenovkové sobotě budou poskytnuty při sborových oznámeních a 

prostřednictví zpravodaje. 

• Výbor sboru rozhodl, že jako sbor budeme podporovat další dítě – sirotka 

prostřednictvím Adry.  Naposledy podporované dítě dokončilo studia. 

• Jednání výboru sboru v dubnu se překládá z 9.4. na 16.4. a to z důvodu promítání 

filmu Umučení Krista dne 9.4. 

Jednání výboru sboru bylo zakončeno modlitební chvílí. 
Příští jednání výboru sboru se bude konat 12.3.2020. 

Zapsala Anna Boušková 

Blahopřejeme 
Milá smíchovská rodino! 

S potěšením oznamujeme, že dne 19.02.2020 
nám Bůh požehnal narozením další vnučky 
Icelyn, která měřila 48,5cm a vážila 3,1 kg, 
přibyla ke svému bráškovi Kastielovi do rodiny 
Inky a Kirilla Talye v Edmontonu v Kanadě.  
Děkujeme Bohu za Jeho milost a ochranu pro 
maminku i dceru, a prosíme, mějte je i nás 
všechny ve svých modlitbách. 
 

S přáním stálé Boží přítomnosti, 
šťastní prarodiče Zorka a Julo Kohútovi 



Pozvánka  na  Leviticus 
Milé sestry, milí bratři, 

Ve středu 19. února 2020 se studijní skupinka nesejde z důvodu jarních prázdnin. 

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 

Agapé 7. března 2020 
Milá sborová rodino,  
už za 14 dní nás čeká sobota 7. 3. 2020, při níž si připomeneme Památku večeře Páně. 
Po skončení dopolední sváteční bohoslužby bychom se s vámi rádi setkali u společného 
stolu při agapé. V této souvislosti se na vás obracíme s prosbou: 1. podílejte se, prosím, 
na občerstvení vlastními slanými i sladkými příspěvky, nejlépe ve formě, která už 
nevyžaduje dlouhou přípravu (tj. například už namazané chlebíčky, upravené saláty, aj.), 
2. pomozte, prosím, při přípravě stolů, přinášení jídel a také při závěrečném úklidu. 
Budeme rádi, když nám projevíte svůj úmysl v sobotu 22. 2. a 29. 2., zejména pokud jste 
ochotni pomoci s praktickým průběhem agapé. Předem vám všem děkujeme a těšíme se 
na setkání u společného stolu. 

Za organizační tým 
Jitka Michalcová a Alena Heczková  

Modlitby za br. Jiřího Pokorného 
Bratr Jiří Pokorný byl na začátku února hospitalizován pro 
chronické zdravotní obtíže provázené silnými bolestmi. Stále 
je v nemocnici. Rádi bychom Vás poprosili o modlitby, aby 
mohl cítit úlevu a brzy se vrátit domů. Pokud byste mu chtěli 
vyřídit pozdrav, nebo ho navštívit, můžete nás kontaktovat na 
tel. 737 385 530. 
 

Za Archu pomoci Praha 
Jana Bláhová koordinátorka 

4. konference žen Českého sdružení  
Milá kamarádko, přítelkyně, sestro, 
čas běží jako voda a my bychom Tě rády pozvaly na 4. konferenci žen Českého sdružení, 
jejímž tématem jsou tentokrát „Sny a cíle“. Naše pozvání opět přijala nám už známá a 
milá Mgr. Ráchel Bícová – pedagožka, kazatelka a spolumajitelka křesťanského 
nakladatelství Samuel (www.rachelbicova.cz). Kromě ní se můžete, tak jako pokaždé, 
těšit i na další duchovní zastavení, společné chvály, nové zajímavé workshopy a mnoho 
dalšího. 
Setkáme se o víkendu 17. – 19. dubna 2020 v hotelu Luna (www.hotelluna.cz) v Koutech 
u Ledče nad Sázavou. Pátek zahájíme večeří a společným programem, který bude 
pokračovat až do nedělního oběda, kdy se rozloučíme. Vzhledem k umístění a vybavení 
hotelu a připravovanému programu doporučujeme s sebou sbalit pohodlné oblečení ven 
i na cvičení uvnitř a případně také plavky.    

http://www.rachelbicova.cz/
http://www.hotelluna.cz/


Cena víkendového pobytu (ubytování na dvě noci, plná penze páteční večeře do 
nedělního oběda, program, workshopy) je 2.200, - Kč za osobu. Přihlašování na akci bude 
zahájeno 1. března 2020 přes Google formulář: ZDE. Prosím, měj na paměti, že na 
přihlášky před tímto datem, nebo přihlášky jinou formou nebude brán zřetel. Případné 
dotazy Ti rády zodpovíme přes email zeny@ceskesdruzeni.cz. 
Velice se na Tebe těšíme a věříme, že toto setkání bude pro nás všechny požehnaným 
časem stráveným v Boží blízkosti a v přátelském kruhu svých sester a kamarádek. 
   

organizační tým 4. konference žen Českého sdružení 

 

Dopis z ČS CASD k Biblickému týdnu 2020 
 Praha, 11. února 2020  

Milé sestry, milí bratři a přátelé,  
zveme Vás na Biblický týden ČS, který proběhne v termínu od 9. do 16. srpna 2020 
v KC Immanuel v Dlouhém u Ždírce nad Doubravou. Hlavním hostem a řečníkem 
bude JÁN BARNA, učitel systematické a biblické teologie na Newbold College ve 
Velké Británii. Tématem je Druhá strana mince: Církev a peníze. Více o tématu 
najdete v příloze.  
Z letošního BT bude průběžně pořizován videozáznam, který bude ke stažení na 
www.biblickytyden.cz.  
Přednášky probíhají vždy v dopoledních hodinách. Odpoledne bude možno prožít 
různě – při workshopech, sportovních aktivitách, dobrovolnické činnosti, či na 
výletě po okolí. V době dopoledních přednášek a večerního programu bude pro děti 
ve věku 4–15 let zajištěn program.  

https://forms.gle/k2biptWisHtjdDDd6
mailto:zeny@ceskesdruzeni.cz


Ceník ubytování i stravy je ke stažení na www.immanuel.cz. (Ceník pro neziskovky, 
léto: 7 nocí, přímý odkaz zde.)  
Prvním zajištěným jídlem bude večeře v den příjezdu, tedy v neděli 9. srpna. Večeře 
se bude podávat v době od 18 do 19:30 hodin, prosíme o včasný příjezd, za 
neodebrané jídlo nebudeme vracet peníze.  
PŘIHLAŠOVÁNÍ: Pouze elektronickou cestou na www.biblickytyden.cz, bude 
spuštěno ve středu 29. dubna v 16:00 hodin. Aby bylo možné přihlášku odeslat, 
musí být u všech zájemců vyplněny následující údaje: jméno a příjmení, datum 
narození, adresa, požadované místo k ubytování a typ stravy – s masem nebo 
vegetariánská (vždy pouze na celý týden).  
Opět bude v přihlášce možnost zaškrtnout políčko „chci být dobrovolníkem“, a tím 
si buď vyzkoušet službu, kterou byste mohli v budoucnu realizovat ve svém městě, 
část svého času věnovat lidem kolem sebe, nebo prostě pomoci místnímu sboru být 
užitečným tam, kde působí. Zaškrtnutím políčka se hlásíte na středeční odpolední 
program - dobrovolnickou činnost v domově důchodců v Hlinsku, nebo účast na 
programu ve věznici ve Světlé nad Sázavou. Organizátorem bude Jan Libotovský, u 
kterého můžete také získat bližší informace: +420 731 119 257, 
libotovskyjan@seznam.cz.  
Prosíme, abyste se do vybraných pokojů a chatek hlásili v tom počtu, jaký je u nich 
uveden. V případě, že nevyužijete plnou kapacitu místnosti, mohou být neobsazená 
lůžka zaplněna dalšími zájemci. Nechcete-li poskytnout volné lůžko dalším 
zájemcům, rezervujte si prosím všechna lůžka v pokoji, cena se vám však navýší i o 
neobsazená lůžka.  
Upozorňujeme, že srub č. 5 a chatka č. 6 jsou vyhrazeny POUZE pro muže a POUZE 
pro ženy  
Po ukončení registrace (20. května) zašleme na mail kontaktní osoby 
potvrzení s celkovou cenou, číslem účtu a přiděleným var. symbolem. V 
případě nemoci nebo jiného vážného důvodu Vám bude platba za pobyt vrácena.  
Děkujeme, že se budete modlit za to, aby Bůh požehnal přípravy Biblického týdne i 
jeho průběh. Věříme, že tento týden bude pro každého účastníka zastavením i 
možností načerpání sil pro další každodenní realitu.  

Za České sdružení  
Vít Vurst  

Kontakt/dotazy: Ingrid Škábová, M: 734 521 610, E: ingrid@casd.cz. 

 
Hledám podnájem 
Hledám levnější pokoj u lidí, kteří rádi přijmou pomoc v domácnosti (pomoc s úklidem a 
s nákupy). Nezáleží na části Prahy, může být i skromnější zařízení pokoje, cena za měsíc 
maximálně do 3.000,- Kč. Jsem adventistka sedmého dne.  

E-mail: samstag11@seznam.cz 
 

 

 

mailto:ingrid@casd.cz
mailto:samstag11@seznam.cz


 



 



 



 



  www.zivotazdravi.cz            Praha Smíchov   
                              

Vás srdečně zve na seminář  
 

Zdravé vztahy 
 

Není dobré člověku býti samotnému – umíme se ale omluvit? 
Hovoříme různými "jazyky" omluvy. 
Jak spravit, když se něco pokazí?  

Když „promiň“ nestačí😊. 
 

 
o tématu pohovoří 

MUDr. Jana Krynská 
revizní lékařka  

 
 

sobota 7. 3. 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/

