
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   ročník 20/číslo 998 
 

PROGRAM – ALTERNATIVNÍ – SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY   
 

  Dopoledne . 

1o,45 hodin 

 Bohoslužbu vede Václav Vondrášek 
 

Promluva předsedy ČS CASD – Vít Vurst 

 
Sborová oznámení  

Promluva k dětem – Václav Vondrášek 

modlitba  

 
Čtení textu Bible – Matouš 24,36-44  

Kázání z Božího slova – Miloslav Žalud 

Téma: „Je koronavirus znamením konce světa?“ 

modlitba 

 
 
 
 
 
 

                    Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 - Smíchov 

 



Oznámení 
 

 

-Přejeme požehnanou sobotu všem 
 

-Dnes 14.3 bude z Božího slova sloužit br. Miloslav Žalud 
 

-Příští sobotu 21.3. kázáním z Písma bude sloužit br. Václav Vondrášek 
 

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

 
- Pozastavení činnosti Klubu Pathfinder do odvolání.  

Další informace jsou ve Zpravodaji nebo na webu www.kp-penguins.cz 
 

- Pomoc starším členům a přátelům našeho sboru 
(více informací dále ve Zpravodaji) 

 
-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 březnu mysleme na svých 
modlitbách na oddělení našeho sboru: přenosy bohoslužeb 

 
-Bankovní účet sboru: 5053339/0800, do textu jméno a účel 

 
-Další informace a akce naleznete dále ve Zpravodaji 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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) 

V období 15.- 21.3.2020 oslaví narozeniny: 
 

Havlíček Martin (16.3.); Voleská Jana (19.3.); Špinarová Zuzana (20.3.);  
Klíma Richard (21.3.); Kubík Jan ml. (21.3.) 

 

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/


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 

 

Nouzový stav a náš sbor 
Milé sestry a bratři, 
vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu do (prozatím) 12.4.2020 zakazujícímu z 
preventivních důvodů jakákoli – i náboženská – shromáždění nad 30 osob a z důvodů 
předběžné opatrnosti a zodpovědnosti za zdraví plně podporujeme všechna 
bezpečnostní opatření. Proto, na základě rozhodnutí výboru sboru, až do odvolání 
rušíme sobotní bohoslužby, prostory sboru budou uzavřeny.  
 

Od této soboty 14.3.2020 a pak každou následující sobotu bude možné sledovat online 
přenos alternativní bohoslužby s kázáním z našeho sboru vždy od 10:45 hod na našem 
youtube kanálu bohosluzbyonline.cz. 
 

Zároveň Vás ujišťujeme, že život našeho sborového společenství se nezastavil, kazatelé 
a činovníci sboru jsou Vám v případě potřeby standardně dispozici. Zodpovědnost cítíme 
zvlášť za naše starší členy, kterým chceme být případně nápomocni i v praktických 
záležitostech. 
 

Smíchovský zpravodaj bude každou sobotu jako obvykle na webových stránkách a také 
zasílán e-mailem členům sboru. Pokud máte jakékoli oznámení do Zpravodaje, pošlete 
je redaktorovi, bratru Jaroslavu Bartošovi, na polyconsulting@volny.cz. 
Velmi bychom si přáli, aby tato nestandardní situace netrvala dlouho, o jakýchkoliv 
změnách Vás budeme informovat na tomto sborovém webu, prostřednictvím e-mailu 
přes našeho sborového tajemníka, případně telefonicky. 
 

Prosíme, předejte výše uvedené informace všem členům Vaší rodiny, případně i dalším, 
zvláště starším členům našeho sborového společenství, o kterých víte, že nepoužívají      
e-mail. 
 

Děkujeme, že zachováte pokojnou mysl a že se budete modlit za další vývoj situace, a 
především za ty, kteří jsou zasaženi koronavirem i za ty, kteří mají zodpovědnost danou 
situaci řešit. 
 

Bůh naděje, nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře (Ř 15,13)   
 

Za vedení sboru kazatelé Soňa Sílová a Václav Vondrášek 



 

 Praha 12. března 2020  
Milé sestry a milí bratři,  
máme před sebou první sobotu, kdy se kvůli mimořádným opatřením nesejdou mnozí 
naši členové, ale i naše děti, mladí lidé a návštěvníci bohoslužeb jeden vedle druhého v 
modlitebnách, ale v domácnostech a v menších skupinkách. Chceme poděkovat 
kazatelům, vedoucím a starších sborů, členům výborů sborů a všem, kteří v krátkém čase 
dokázali zorganizovat alternativní formy bohoslužby tak, abychom měli ze soboty 
požehnání, i když nesedíme spolu ve sborových lavicích. Jsme rádi, že zrušení bohoslužeb 
není chápáno jako vyhlášení sborových prázdnin, ale naopak, jako výzva k hledání 
nových komunikačních cest ke zvěstování Božího slova, k praktickému naplňování 
našeho evangelizačního poslání a udržování duchovního života společenství církve. 
Sboroví kazatelé jsou ve své službě nadále k dispozici podle potřeby, a to buď formou 
osobní pastorace nebo prostřednictvím telefonů či jiných komunikačních prostředků.  
 

Preventivní opatření kompetentních orgánů k zamezení šíření pandemie koronaviru se 
zpřísňují a mění každou hodinu. Respektujme je a projevme tak svou občanskou i 
křesťanskou zodpovědnost. Okolnosti, ve kterých se nacházíme, jsou testem naší 
lidskosti, solidarity, křesťanské zralosti a víry v Boží působení. V rámci diakonské a 
pastorační péče se zaměřme na ty, kteří jsou nejslabší a nejzranitelnější – na naše 
seniory, na sociálně slabší skupiny, na rodiny s menšími dětmi. Nabídněme jim 
praktickou pomoc ve formě nákupů základních potravin, léků, péče o děti, 
zprostředkování důležitých aktuálních informací a zorientování se ve složitých 
mediálních výstupech. Buďme s nimi v každodenním kontaktu, aby se mezi námi, ale i v 
našem okolí a mezi našimi sousedy necítil nikdo sám, bezradný a bezmocný. 
Zapomeňme na teologická a vztahová nedorozumění a soustřeďme se na pomoc a 
službu.  
 

V nejbližších týdnech nás nečeká lehké období. Bude od nás vyžadovat nezištné jednání, 
ohrozí naše zažité návyky, pohodlí a jistoty, možná způsobí škrty v domácích rozpočtech 
a plánech. Nepřidávejme se k těm, kteří si stěžují, kritizují a vyvolávají ve svém okolí 
negativní nálady. Naopak, buďme podle Ježíšova vzoru lidmi pozitivního odhodlání, 
povzbuzení a naděje, lidmi, kteří se v kritických dobách dokáží postavit za prospěch 
společnosti jako celku, i na úkor vlastního nepohodlí.  
 

Věříme, že společnými silami zvládneme pod Božím vedením i toto náročné krizové 
období. Navzdory tomu, že v takových chvílích si více než jindy uvědomujeme naši 
lidskou slabost a křehkost a sami prožíváme obavy a strach, zachovejme klid a udržme si 
nadhled, společně se modleme a důvěřujme Boží milosti.  

 
Mikuláš Pavlík 
Daniel Dobeš 

Vít Vurst 
František Kolesár 



Pozastavení činnosti oddílu Penguins 
Vážení příznivci našeho oddílu, 
jen pro úplnost připomínáme, že až do odvolání jsme pozastavili naší oddílovou činnost. 
Aktuálně jsou zrušené pravidelné schůzky i další akce – včetně nedělního výletu na 
Karlštejn. Slibujeme, že jakmile to bude možné, akci zrealizujeme v náhradním termínu. 
Aktuálně nám to ale přijde jako zbytečně velké riziko. 
 

Sledujte náš web www.kp-penguins.cz a facebook www.facebook.com/038.penguins/, 
kde najdete aktuální informace. Připomínáme, že přihlašování na letní tábory je již 
v plném proudu. Brzy zveřejníme i přihlášky na příměstský tábor v srpnu. 
 

Pokud byste se chtěli zapojit do pomoci svému okolí, doporučujeme například DC ADRA 
Praha. Vedení Klubu Pathfinder a ADRA ve čtvrtek dohodlo spolupráci,  na kterou je 
možné se odvolat.  
Kontakt je k dispozici zde - https://www.adra.cz/dobrovolnictvi/praha/kontakty. 
 

Za vedení oddílu Penguins Jakub Fraj

Koordinace pomoci v našem sboru 
Výbor sboru na svém čtvrtečním zasedání rozhodl, že chce systematicky řešit pomoc 
členům a přátelům v našem sboru. Koordinátorem pomoci je v našem sboru kazatelka 
Soňa Sílová. Kontaktovat jí můžete skrze mail sona.silova@seznam.cz nebo na telefonu 
724 130 602. 
 

Primárně bychom rádi zajistili pomoc starším členům a přátelům našeho sboru. Jako 
nejrizikovější skupinu vidíme seniory bez příbuzných ve svém okolí. Pokud byste byli 
v této skupině nebo byste o někom takovém věděli, dejte o tom vědět Soně Sílové. 
Vynasnažíme se zajistit pomoc s nákupy a případně s dalšími činnostmi tak, aby nemuseli 
být vystaveni riziku mimo svůj domov. Aktuálně nejsme schopni odhadnout, kdo přesně 
bude potřebovat pomoc, takže budeme rádi za konkrétní informace. 
 

V koordinaci s prvním diakonem a vedoucím Archy pomoci Praha se budeme snažit 
zajistit pomoc vlastními silami. 
 

V koordinaci s DC ADRA Praha se budeme snažit zajistit pomoc prostřednictvím 
dobrovolníků. 
 

V koordinaci s Komunitním centrem Petrklíč se budeme snažit zajistit pomoc u 
komplikovanějších případů. 
 

Pokud byste se sami chtěli zapojit do nějaké formy pomoci lidem v našem okolí, buď 
kontaktujte Soňu Sílovou nebo přímo příslušné instituce (DC ADRA Praha, Archa pomoci 
Praha). I za Vaší pomoc budeme vděční. 
 

Nezapomínejme, že pomocí nemusí být jen zajištění nákupu potravin či léků, ale i 
telefonický hovor či zaslání dopisu. Je důležité dbát na zvýšenou hygienu a omezení 
přímého kontaktu. 
 

Mysleme prosím na naše bližní a modleme se za ně. 
 

Výbor sboru 

http://www.kp-penguins.cz/
https://www.adra.cz/dobrovolnictvi/praha/kontakty
mailto:sona.silova@seznam.cz


 

 



       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 

   



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/

