
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   ročník 20/číslo 997 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY   
 

  Dopoledne . 

9,3o hodin 

 Bohoslužbu vede Milan Müller  
varhanní hudba 
společná píseň č.190 „Já vím, že Spasitel můj žije“ 
modlitba  
Studium sobotní školy  
společné shrnutí úkolu – Luděk Bouška 
Téma: „Od pokání k útěše“ 
 
varhanní hudba 
Sborová oznámení  
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
  
Promluva k dětem – Barbora Bezděkovská 
 

Sborová píseň „Vyznání“ 
Čtení textu Bible – Jan 21, 15-23 – Monika Ptáčníková 
tichá modlitba 
Kázání z Božího slova – Václav Vondrášek 
Téma: „Dvě pasti následování“ 
hudební přednes – Vilém Pícha 
 
Slovo k zahájení VP 

modlitba  
Obřad umývání nohou 
sborová píseň „Můj Kristus Pán na kříži mřel“ 
 
Obřad přijímání chleba a vína 
společná píseň č.3 „Tebe Boha chválíme“ 
 

Požehnání 
 
Agapé 

 
 

 
 

 
 

  
 

                    Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 - Smíchov 

 



Oznámení 
 

 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 
 

-Dnes 7.3 budeme slavit Památku večeře Páně 
spojenou s tzv. "jmenovkovou" (seznamovací) sobotou s agapé. 

Slovem bude sloužit br. Václav Vondrášek 
 

-Příští sobotu 14.3. kázáním z Písma bude sloužit br. Miloslav Žalud  
 

-Dnes v sobotu 7.3. jste zváni na setkání Klubu zdraví od 1400 hod  
na téma „Zdravé vztahy“ s MUDr. Janou Krynskou 

 

-V neděli 15.3. se uskuteční pravidelný výlet TOMů 
 “Podél Písnického a Libušského potoka” 

 

-V neděli 15.3. oddíl KP Penguins pořádá výlet na Karlštejn 
(více informací ve Zpravodaji nebo u vedoucích oddílu) 

 

-Ve čtvrtek 12.3. se uskuteční jednání Výboru sboru od 1830 hod 
 

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

 

- Přihlašování na tábory Klubu Pathfinder spuštěno.  
Přihláška a další informace jsou na webu www.kp-penguins.cz 

 

-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: přenosy bohoslužeb 

 

-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 8.- 14.3.2020 oslaví narozeniny: 
 

Kubečková Leona (8.3.); Kubečková Alena (8.3.); Marušáková Aneta (8.3.);  
Šustek Petr (8.3.); Havlíčková Ivana (10.3.); Slavíček Jan (10.3.);  

Balcarová Jana (13.3.); Dragounová Jaroslava (13.3.);  

Říhová Lenka (14.3.); Zelenka Radomír (14.3.) 
 

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

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.kp-penguins.cz/


 
 
 



VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA, … 
 

Půst a příprava na něj 
 

Díky touze mnohých členů naší smíchovské Boží rodiny jsme se jakožto sborové 
společenství rozhodli prožít letošní Velikonoce s výzvou k hlubšímu duchovnímu 
prožitku, s výzvou k možnosti dát Bohu ve svém životě prostor, abychom mohli 
přijmout to, co nám On sám nabízí. Součástí naší přípravy na zaslechnutí tichého 
Božího hlasu bude dobrovolný sborový půst v týdnu od 21. do 28. března. 
 

Má-li půst být požehnáním, i na něj je třeba se připravit. Zde je několik návrhů a 
možností, jak prakticky pojmout tuto přípravu i půst samotný: čti 58. kapitolu 
proroka Izajáše, modli se, přemýšlej a ptej se, kde je tvůj problém, od čeho a k čemu 
se máš ty konkrétně postit otevři se úplně a dej Bohu možnost, aby ti ukázal i to, co 
nechceš vidět a dovedl tě třeba i tam, kam se neodvažuješ dojít vše, co ti přijde na 
mysl, poměřuj Písmem, především dvěma největšími přikázáními (Mt 22,36-40) 
nezapomeň tedy, že půst je vždy nejen OD něčeho, ale také K něčemu buď 
odvážný/odvážná - od čeho potřebuješ odstup a k čemu se máš přiblížit? 
 

-od sociálních sítí? 
-od sledování filmů, seriálů? 
-od hraní her? 
-od televize? 
 
-od přílišné péče o něco či někoho? 
-od přílišné práce? 
-od přílišného jídla? … 

 
-k času na rozhovor, povzbuzení? 
-k odpuštění, obnovení vztahu? 
-k omezení přílivu vjemů, hluku, 
  informací? 
-k modlitbě za druhé, které potkávám? 
-k vděčnosti? 
-ke střídmosti? ... 

 

Modlím se za to, abyste prožili požehnané období přípravy a postu. 
Vaše kazatelka Soňa Sílová 

 

Modlitby za br. Jiřího Pokorného 
 

Rádi bychom Vás poprosili o modlitby za bratra Jiřího Pokorného, 
který stále pobývá v nemocnici. Lékaři průběžně sledují jeho obtíže 
a bolesti. Nemocnice, kde pobývá, je nově uzavřena pro návštěvy. 
Prosíme za modlitby nejen za zdravotní stav br. Jiřího, ale především 
také za jeho posílení v těžkých chvílích, které prožívá.  

 

Za Archu pomoci Praha 
Jana Bláhová koordinátorka 

 

Vážení rodiče, 

příští víkend měla probíhat oblastní akce 12 klíčů. Protože akce nakonec nebude, 
rozhodli jsme se místo ní uspořádat alespoň jednodenní výlet. V neděli 15. 3. se tedy 
společně vydáme na Karlštejn. Sejdeme se v 8:30 hodin na Smíchovské nádraží a 
vrátíme se 16:00 hodin tamtéž. Akce je primárně určena pro děti ve věku 6 až 12 let, 
ale uvítáme i starší pathfindery. Akce je zdarma. S sebou je třeba mít vlastní jídlo a 
pití. 



Přihlašování je možné skrze formulář 
zde: https://forms.gle/q6h5dTtY7BmbTcvu6 a informace jsou i na našem webu 
www.kp-penguins.cz. 

Za oddíl Penguins Jakub Fraj. 

P.S. Přihlašování na tábory je v plném proudu, informace najdete také na našem 
webu. 

 

Milé kolegyne a kolegovia, 
 

v posledných mesiacoch v médiách dominuje téma šíriaceho sa koronavírusu a nákaza 
sa postupne dostáva čoraz bližšie aj k nám do Európy. Hoci zatiaľ nebol potvrdený 
konkrétny prípad na území Slovenskej či Českej republiky, je dôležité, aby sme sa 
spoločne modlili za ľudí, ktorých už choroba postihla a za to, aby nespôsobovala straty 
na ľudských životoch. Máme medzi sebou aj členov, ktorí začali šíriť špekulácie o tom, 
ako hroziaca pandémia zapadá do prorockých predpovedí. Podobné zjednodušené 
výklady nie sú namieste. Zamerajme pozornosť našich členov skôr na otázku, ako byť 
svojmu okoliu ako spoločenstvo cirkvi užitoční. Pripravme sa na prípadné preventívne 
opatrenia štátu a rešpektujme ich bez zbytočnej paniky. Hľadajme cesty ako 
spolupracovať so zodpovednými predstaviteľmi zdravotníckych inštitúcií, obcí a miest na 
tom, aby nákaza napáchala čo najmenšie škody. V prípade akýchkoľvek skutočností, 
ktoré sa budú dotýkať konkrétne života cirkvi, vás budeme včas informovať. 
Ďakujeme za pochopenie. 

Ostávame s bratským pozdravom 

Mikuláš Pavlík, František Kolesár, Daniel Dobeš a Vít Vurst 
 

Predseda svetovej cirkvi adventistov vyzýva k modlitbám v súvislosti    
s rozšírením koronavírusu Covid-19 
 

Ted Wilson dáva členskej základni ubezpečenie, že vedúci cirkvi hľadajú Božie vedenie a 
smerovanie pokiaľ ide o nadchádzajúce zasadnutie Generálnej konferencie v 
Indianapolis. 
 

Uvedomujeme si, že v súvislosti s rozšírením koronavírusu Covid-19 vznikla vážna 
situácia, ktorá postihla rôzne časti sveta. Približne 90.000 ľudí v 65 krajinách už bolo 
nakazených, z toho 3000 infekcii podľahlo. Situácia spôsobuje zvyšujúce sa obavy v 
oblasti cestovného ruchu, obchodu, zdravotnej starostlivosti, pri plánovaní akcií a v 
bežnom každodennom živote. V posledných dňoch som žiadal o prosby za chorých a 
postihnutých touto nákazou a dnes prosím o modlitby, aby sa zastavilo šírenie 
koronavirusu. Modlime sa za našich členov a obyvateľov krajín vo svete a predovšetkým 
za tých, ktorí boli chorobou nakazení a za tých, ktorí stratili svojich blízkych. Šírme 
Kristovu lásku a starajme sa o tých, ktorí to potrebujú citlivým a po zdravotnej stránke 
vhodným spôsobom. 
 

Niektorí sa zaujímajú o plány, pokiaľ ide o zasadnutie Generálnej konferencie 25.júna až 
5.júla 2020 v Indianapolis. Chcem vás uistiť že predstavitelia Generálnej konferencie a 
ďalší vedúci cirkvi monitorujú situáciu a možné scenáre. Vyvíjame úsilie na to, aby sme 

https://forms.gle/q6h5dTtY7BmbTcvu6


našli to najlepšie riešenie v čase meniacich sa okolností pokiaľ ide cestovanie a o ochranu 
zdravia. Aktuálne však súčasné a dlhodobé plány pre zasadnutie Generálnej konferencie 
ostávajú nezmenené. Prosím, modlite sa za Božie vedenie a smerovanie vo všetkom, čo 
sa už doteraz uskutočnilo. 
 

V tomto náročnom období prijmime pokoj a odpočinok v Pánovi ako sa modlíme v Žalme 
37,3-5: „Dúfaj v Hospodina a konaj dobro, bývaj vo vlastnej krajine a zachovávaj vernosť. 
Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom túži tvoje srdce. Zver svoju cestu Hospodinovi a 
on sa o všetko postará.“ Ako celosvetová cirkev adventistov sme v jeho rukách bez ohľadu 
na ťažkosti, ktorým čelíme. Hlásajme Krista, posolstvo troch anjelov a jeho druhý príchod. 
Ďakujem, že sa modlíte za Božiu cirkev a jej dielo. 

Ted Wilson 
predseda Generálnej konferencie cirkvi adventistov. 

 

4. konference žen Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne 

 

Milá kamarádko, přítelkyně, sestro, 
čas běží jako voda a my bychom Tě rády pozvaly na 4. konferenci žen Českého sdružení 
CASD, 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. 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 
<http://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. 
 

Cena víkendového pobytu (ubytování na dvě noci, plná penze od páteční večeře do 
nedělního oběda, program, workshopy) je 2.200, - Kč za osobu. Přihlašování na akci je 
zahájeno 1. března 2020 přes Google formulář: 
<https://forms.gle/k2biptWisHtjdDDd6>. Případné dotazy Ti rády zodpovíme přes 
email zeny@ceskesdruzeni.cz <mailto: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 našich sester a kamarádek. 

Organizační tým 4. konference žen Českého sdružení CASD 

 



 

  
 

 
 
 
 
 
 

 

V SOBOTU 28. BŘEZNA 2020 OD 14 HODIN 
 PŘÁNÍČKA, CEDULKY, OBRÁZKY, SVÍCNY 

TO VŠE Z PAPÍRU! 
SEJDEME SE V JÍDELNĚ, ÚČAST DĚTÍ VÍTÁNA. 

Těší se na Vás Jitka Michalcová 



 



 

       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

Výlet  TOMu  15.3.2020 
“Podél Písnického a Libušského potoka” 

 

aneb půjde to s námi z/s kopce  
 

Sraz: v 9:30 hod Písnice, ulice Na konečné (autobusová zastávka Písnice) 
 

 

Trasa: 
Ze srdce Písnice start, se vydáme podél rybníčků Švarcáku, Obecňáku  

a Janešáku ke Kechlibárně. Projdeme roklí Písnického potoka2 k Libušské nádrži 
 a Modřanskou roklí podél Libušského potoka k nově vybudovanému  

rybníčku Lipiny. K Vltavě cíl se dostaneme podél pošty, polikliniky,  
hřbitova, kostela, školy a kina… 

Celá trasa vede z kopce (mírné stoupání ke kostelu je výjimkou, potvrzující pravidlo). 
 

Spojení: Kačerov, bus č.333 směr Dolní Břežany, 9:06-9:23 hod 
Záchrana pro opozdilce: Kačerov, bus č.113 směr Točná, 9:21-9:37 hod 

 
Pro zájemce je na trase návratu možnost návštěvy sauny (Sauna spot Dvorce). 

Délka trasy cca 6,7 km 

 
Na procházku se těší Milan Müller a Radek Zelenka 

 
 
Design ® Jaroslav Bartoš 



   
 
 
 
 
 
 

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/

