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PROGRAM ALTERNATIVNÍ SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY   
 

  Dopoledne . 

1o,45 hodin 

Bohoslužbu vede Jaroslav Bartoš 
 

• Varhanní hudba 

• Úvod  

• Oznámení  

• Úvodní modlitba  

• Dětský příběh – Jaroslav Bartoš 

• Píseň „Úžasný Bůh, vesmíru vládce“  
Společně s Alenou Heczkovou a Lenkou Říhovou  

• Čtení textu Bible – Žalm 31,15–17. 20–25 – Alena Heczková 

• Tichá modlitba   

• Kázání – Václav Vondrášek 
Téma: „V rukou Tvých jsou dnové moji“ – Ž 31 

• Chvíle ke ztišení – píseň „Svou záchranu v Ježíši mám“ (sloky 1–3) 
Společně s Alenou Heczkovou a Lenkou Říhovou  

• Závěrečná modlitba – Václav Vondrášek 

• Rozloučení – Jaroslav Bartoš 
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Oznámení 
 

 

- Přejeme požehnanou sobotu všem 
 

- Dnes, 4. 4., bude z Božího slova sloužit br. Václav Vondrášek 
 

- Příští sobotu, 11. 4., bude kázáním z Písma sloužit s. Soňa Sílová 
 

- Od neděle 5. 4. do pátku 10. 4. připravili TOMíci výlet „per partes“ 
Křížová cesta – Petřín k příležitosti Velikonoc. 

(více informací dále ve Zpravodaji nebo u předsedy TOMíků R. Zelenky) 
 

- Cyklus setkání „Jsme spolu“ pokračuje dále po-pá od 2000 hod. 
Aktuální leták je součástí Zpravodaje. 

 
- Od 5. do 12. 4. budou vysílány v 1930 hod 

„Příběhy Velké noci“ na HopeTV  (více informací dále ve Zpravodaji) 
 

- Pomoc starším členům a přátelům našeho sboru 
Kontakt skrze e-mail sona.silova@seznam.cz nebo na telefonu: 724 130 602 

 

- Program sobotních bohoslužeb a činností sboru v dubnu 2020 
je součástí tohoto Zpravodaje.  

Klasický čtvrtletní program bude vydán podle situace kolem koronaviru. 
 

- Pozastavení činnosti Klubu Pathfinder do odvolání.  
Další informace jsou na webu www.kp-penguins.cz 

 

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

 

- Prosíme, připojte se k nám a v měsíci dubnu mysleme na svých 
modlitbách na oddělení našeho sboru: ozvučení, promítání. 

 

- Bankovní účet sboru: 5053339/0800, do textu jméno a účel. 
Na tento účet je možné poslat případné dary (sbírku) pro potřeby sboru. 

 

- Další informace a akce naleznete dále ve Zpravodaji.  
Věnujte těmto informacím pozornost, 

některé nabízejí řešení situace kolem koronaviru Covid-19. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

V období 5.–11. 4. 2020 oslaví narozeniny: 
 

Kadaníková Jitka (5. 4.); Kubečková Michaela (5. 4.); Pícha Vilém (5. 4.);  
Lakomá Eva (7. 4.); Drbohlavová Eva (9. 4.); Stejskal Roman (10. 4.);  

Sugai Sergii (10. 4.); Balcarová Renata (11. 4.); Randýsek Vítězslav (11. 4.) 
 

Přejeme hojnost Božího požehnání do dalších let. 
P.S. Omlouváme se všem, na které jsme zapomněli. Nebyl to úmysl. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

https://www.casd.cz/pribehy-velke-noci-na-hopetv/
http://www.kp-penguins.cz/


VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

Program sobotních bohoslužeb a činností sboru v dubnu 2020 

 *akce, které jsou závislé na nařízeních vlády ohledně koronaviru Covid-19 

TOM „per partes“ 

Milí prátelé, Tomíci. Všem nám je jasné, že se plánovaný výlet TOMu, stejně jako 
mnoho dalších sborových aktivit, v původní podobě neuskuteční. Pro začátek 
dubna, v čase před Velikonocemi, byla připravena trasa na Petříně, podél křížové 
cesty. To, co nemůžeme kvůli karanténě absolvovat jako skupina, bychom mohli 
uskutečnit per partes (po částech). Dvojice nebo jednotlivé rodiny, v čase a tempu 
přiměřeném, kdykoliv mezi 5. a 10. dubnem, s  dostatečným odstupem… Uvítáme, 
když pošlete pozdrav ze zdravotní procházky TOMu „per partes“ v podobě 
„rouškové“ fotografie.  

Doporučená trasa: 
Náměstí Kinských, Letohrádek Kinských, Kostel sv. Michala, Morový sloup, 
Lachtan, Salla terena, Hladová zeď, K. H. Mácha, J. Vrchlický, Vojířova štola, Křížová 
cesta, Boží hrob, Růžový sad, Květnice, Hladová zeď (horní bastion), Náměstí 
Kinských. Celkem 4,9km, převýšení 201 m. (https://mapy.cz/s/nuzapumeve) 

Krátká varianta:  
Koleje Strahov, Růžový sad, Květnice, Křížová cesta, Růžový sad, Koleje Strahov. 
Celkem 2 km, převýšení cca 40 m. 

Za tým Tomíků Radek Zelenka, Jaroslav Bartoš a Milan Müller 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 3. kapitola 

Moji milí, Pánem milovaní spoluvěřící, milost Vám a pokoj od Boha Otce, Syna i 
Ducha svatého – zvlášť v současné době…  

Asi nikdy jsem neměl ve svém životě tak hezký a uklidňující pohled z okna naší 
ložnice jako tady na Smíchově – pohled na opuštěný židovský hřbitov v listnatém 
parku. Každý večer si otvírám za tmy okno, sleduji ty hroby a chodím se sem 
modlit, uzavírat s Pánem den.  

Už asi týden si vždycky ve tmě všimnu dvou bílých teček, které jsou na větvích 
blízkých našemu oknu – nejdříve jsem se toho trošku polekal, ale díky baterce jsem 
zjistil, že jsou to dva holuby, kteří na toto místo chodí každý večer přespávat. 
Navzdory manželce, která se bojí, aby si zde neudělali hnízdo a neoblažili nás 

DATUM KÁZÁNÍ PROGRAM  
ODPOLEDNE A VEČER 

RŮZNÉ 

4. 4. V. Vondrášek  5. 4. (ne) Velikonoční výlet TOMů* 

11. 4. S. Sílová  
16. 4. (čt) Jednání Výboru sboru 18:30 
hod.* 

18. 4. J. Drejnar   

25. 4. S. Sílová   

2. 5. V. Vondrášek Klub zdraví 14:00 hod.*  



v létě, až budou vedra, do ložnice nepříjemným odérem – já je velmi vítám… 
Nevím, co ty dva holuby vede k tomu, že se každý den na větev vracejí za okna naší 

ložnice – doufám, že to nejsou nějací špioni s kamerou 😊.  

Ke všem požehnaným večerním myšlenkám, které mi přináší pohled na usínající 
hřbitov, mi tito dva holubi připomínají mé nedávné kázání na téma Žalmu 84,4, kde 
se hovoří o štěstí vrabců, kteří si mohou udělat hnízdo na oltářích v chrámu, kam 
se mohou každý večer vracet. 

Ať každý z nás prožijeme přes den jakkoliv zvláštní a nevídané věci, krásné i 
nepříjemné, každý večer se můžeme vracet na svou „větev“, jako ti dva holubi, a 
tam usnout. Nemusí to být na židovský hřbitov pod okna kostela, ale může to být 
tam, kde je přítomen samotný Otec. Jak moc pokoje mi večer dává to vědomí, že 
celý den mu svěřuji do rukou, všechny své výhry, prohry, okamžiky štěstí i 
skličující obavy… Svěřuji mu vše ze svého života, k jeho nohám, a jdu si pak v klidu 
lehnout s jedinou zakázkou, už jenom usnout… Mockrát se mi stane, že mu svěřuji 
své bezradnosti, kdy nevím, „jak to bude dál“, a ani nemám sílu to řešit – 
pravidelně večer vidím všechno černě… Ale vím, že ráno dostanu novou sílu… (Ž 
84,8) 

Na tuto večerní chvíli se vždycky těším – a takové večerní chvíle chci každému 
z Vás ze srdce popřát. Těším se, až se potkám s mnohými z Vás osobně a budu se 
moci optat, kde je ta „vaše večerní větev“, místo „konečné stanice každého dne“, 
místo Tvého setkání s Pokojem…  

Pokojnou dobrou noc přeje Vám všem Váš kazatel Vašek 

Kdy bude slavnost Večeře Páně? 

Jak všichni víte, měli jsme v plánu o letošních Velikonocích jako vrchol všech 
předvelikonočních programů slavit slavnost Velikonoční Večeře Páně. Chceme Vás 
všechny ubezpečit, že jsme hledali způsoby, jak tuto slavnost slavit za současných 
podmínek, ale každá z navrhovaných možností nás nakonec zavedla do slepé uličky. 
Protože tuto slavnost máme ve velké vážnosti a úctě a protože chceme zůstat 
v mantinelech Písma a jeho principů, nezbývá nám než tuto vzácnou slavnost odložit na 
příhodnější doby, tedy až pomine karanténa. Chceme Vás všechny ujistit, že se na naši 
společnou příští slavnost Večeře Páně upřímně těšíme jako na slavnost společenství 
nejen s každým z Vás, ale obzvlášť s naším Pánem… Doufáme, že to bude dříve než 

v Božím království… No a kdyby ne, tak tam to teprve bude stát za to 😊. 

Ve společném očekávání věcí příštích a v důvěře v Boží vedení Vaši kazatelé  
 

Soňa Sílová a Václav Vondrášek 

Pomoc pro seniory  

Milí senioři,  
jsme tu pro vás i v této náročné době. Potřebujete-li s něčím 
pomoci, dejte nám vědět. Rádi Vám s Vašimi záležitostmi 
pomůžeme. Ať už potřebujete vyřídit nejrůznější záležitosti, zjistit aktuální informace 
nebo zajistit jinou praktickou pomoc, jsme tu pro vás.  



Jak bylo v minulém zpravodaji avizováno, díky oddělení žen Vám od sester z našeho 
sboru můžeme zajistit látkové roušky. Ve spolupráci s Adrou a jejich dobrovolníky 
můžete mít nyní v době epidemie zajištěné také pravidelné nákupy, návštěvu v lékárně 
či na poště. 

Pokud byste potřebovali povzbuzení, cítíte se osamoceni a potěšil by Vás telefonický 
kontakt, rádi Vám budeme oporou na dálku. V této oblasti jsou tu pro Vás také naši 
kazatelé Václav Vondrášek a Soňa Sílová a diakoni z našeho sboru. 

S přáním Božího pokoje a jeho ochrany. 
Jana Bláhová Archa pomoci Praha 

Tel.: 737 385 530, E-mail: archapomoci@seznam.cz 
 

SVATOST A CHOZENÍ NA ZÁCHOD – Povídání (nejen) pro děti 

Milé děti a mládežníci. Povídali jsme si o životě indiánů, vyslechli jsme část příběhu 
o jednom z nich. Jmenoval se Geronimo. Vrátíme se ke dvojímu. 1. Ke zmínce, že snědl 
srdce svého prvního uloveného zvířete. 2. Také si připomeňme, že ho v roce 1886 
hledalo přes půl roku 9 000 mužů. Jak je možné, že Geronima prchajícího se skupinou 
39 mužů, žen i dětí nedokázali tak dlouho vystopovat a dopadnout?  

Děti, co myslíte, které zvíře bylo v nejstarších dobách považováno za nejsilnější? 
Řekněte. … Býk. Byl to býk. Ve starověku si mnozí lidé mysleli, že když snědí třeba něco 
z nějakého silného zvířete, pak síla tohoto zvířete vstoupí do člověka. Geronimo snědl 
srdce svého prvního uloveného zvířete, aby si „jakoby kouzlem“ (cizím slovem magicky) 
zajistil celoživotní úspěch při lovu. Proti takovému pojetí života a proti těmto 
představám (proti magii) zápasí na svých stránkách Bible. Zejména Starý zákon se snaží 
lidi (starověký Izrael) od takového chování a myšlení osvobodit.  

Děti, my věříme, že náš svět a nás lidi stvořil Bůh. A jako Stvořitel určil, co jíst 
můžeme, a co k jídlu určeno není. Proto nejíme třeba maso z prasátek či maso králičí. 
Ale možná mezi vaše oblíbená jídla patří pečené kuře, to můžeme. Nejíme některá 
zvířata, protože Bůh řekl, abychom je nejedli – tečka. Je ovšem také zajímavé, že třeba 
právě králíci či prasata jsou zvířata, která rodí hodně mláďat. Bachyně může mít až 12 
selátek (teď je měsíc jejich rození), králičí samice rodí až 11 malých králíčků třeba i 
třikrát za rok. A lidé dávných dob měli za to, že když se budou živit těmito zvířaty, jejich 
plodivá síla kouzelně (magicky) přejde na člověka. Bible nás učí, že jde o „pověry“ 
(nesprávné náboženské představy). Pán Bůh starý Izrael vedl k víře, že plodivá síla 
země je v jeho rukou. Mocný Bůh dává vzrůst rostlinám a plody stromům. Zdraví i sílu 
rodit mláďata dává zvířatům Bůh Stvořitel, Pán života.  

My (Vaši rodiče) Vás, děti a mládežníci, z hlediska víry považujeme za Boží dar. Rodíte 
se z lásky a pro lásku. (Mělo by tomu tak být.) Odpusťte nám, že jsme někdy příliš 
unavení, podráždění, hněviví. Jste tím nejdůležitějším i nejvzácnějším v našich 
životech.   

Nyní si prozradíme, proč skupinka 39 mužů, žen i dětí dokázala beze stopy mizet očím 
9 000 mužů. Víte, jak nakonec Geronimovu skupinu Apačů vypátrali? Vojákům museli 
pomoci jiní indiáni, dobří stopaři. Indiáni tedy dokázali žít v přírodě a pohybovat se v ní 

mailto:archapomoci@seznam.cz


tak, že po nich nezůstávaly stopy. Žádné odpadky, poničená tráva či stromy… Jako by 
na dané místo táboření lidská noha nevstoupila. Umíte se, děti, takto v přírodě chovat?  

A víte, čím se zanechává obrovská stopa? Zkuste říct… A co tohle: králíci po sobě 
nechávají bobky, ptáci trus. No, nesmějte se a pomozte: kráva – kravinec, kobyla – 
kobylinec... A co zůstává po lidech? Budeme tomu (tak všeslovansky) říkat lejno. No, 
nesmějte se. To je vážná věc! ☺ O zvířeti na základě takové stopy dokázal indián zjistit, 
jak je zvíře daleko (před kolika dny místem zvíře prošlo), zda je zdravé apod. Což byla 
důležitá dovednost, protože se tak indiáni mohli vyhnout nebezpečné šelmě, nebo 
naopak vyhledat stádo zvířat, na jehož mase pak záviselo přežití zimy celého kmene – 
zimy pro život tak nebezpečného ročního období, kdy hrozil hlad, nemoci, smrt. 
Chovatelé také např. z holubince svých miláčků – poštovních holubů – dokážou hodně 
o houfu vyčíst. Třeba zda jsou ptáci zdraví, nebo naopak jakým onemocněním trpí.  

Děti, Vy si nyní třeba říkáte, nebo si to myslí Vaši rodiče, o čem je vlastně celá ta řeč? 
Nehodí se v příběhu tématizovat něco, co ve velkém vynálezu lidstva – na záchodě – 
splachujeme. Jenže to bychom pak museli také škrtat v Bibli – a v Bibli se přece neškrtá 
(řečeno pro jistotu). Najdeme v ní následující Bohem dané pravidlo (Dt 23,13–15): 

„Vně za táborem budeš mít vyhrazené místo, kam budeš chodit na stranu. Mezi svým 
nářadím budeš mít kolík. Než si venku dřepneš, vyhrabeš jím důlek a své výkaly zase 
přikryješ. Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, chodí po tvém táboře… Ať je tedy tvůj tábor 
svatý…“ 

To jste nečekali, že? Mezi biblickými texty – ještě k tomu pojednávajících o svatosti – 
najdeme ustanovení, které popisuje, jak se mají Izraelci chovat v divočině při 
vylučování (při chození „na velkou“). Konkrétně při táboření během jejich dlouhého 
putování z Egypta do země zaslíbené. Připomenete mi Bohem dané pravidlo? Když 
Izraelita či Izraelitka, potřebovali „na velkou“ (tehdy nechodili na záchod, záchody 
neexistovaly), velcí i malí, mají jít mimo tábor. Musí si s sebou vzít dřevěný kolík. Tím 
vyhrabat důlek. Vykonat potřebu. A své lejno (řečeno hezky a všeslovansky) zahrabat. 
Malé děti se také v dnešní době učí vylučovat – učí se chodit na nočník, všichni jsme si 
tím prošli. Když to třeba váš menší sourozenec začne zvládat, pak dokázal ve svém 
vývoji splnit významný, opravdu významný mezník (vývojovou fázi).  

Ale zpět k biblickému textu. Proč Bůh dává Izraelitům tak podrobný popis toho, jak se 
chovat i v takové všelidské činnosti, rozpaky budící? Protože, děti, šlo (a jde) o zdraví, 
šlo (a jde) o život. Historie bitev by nás poučila, jak špatná hygiena rozhodla nejednu 
válku. Bible patrně o takové nákaze vypráví (Sancheríbovo tažení). Dějiny jedné 
z největších epidemií lidstva – způsobená nemocí zvanou mor – začala kdysi dávno 
také v Číně, jako ta naše současná. Tehdy lidé (vyjma židovského národa) neznali 
pravidla hygieny, také proto byly následky moc zlé. 

Zpět k otázce: Proč Bůh dává Izraelitům tak podrobný popis toho, jak se chovat při 
vylučování nestrávené potravy?  

Děti a mládežníci, teď to nejdůležitější:  
1. Respektováním – poslušností – Božího nařízení o chození „na velkou“, či řečeno 
(„po našem“) v duchu textu „na stranu“, vyjadřujeme úctu k Bohu samotnému.  



2. Bůh nás takové stvořil. Není to nic hříšného. A zdravá vylučovací soustava je 
velkým darem. Jídlo (příjem potravy) a vylučování hodně kvalitu života a jeho 
prožívání ovlivňuje.  
3. Když se daným ustanovením řídíme, obecně, když jsme čistotní, podílíme se na 
svatosti komunity. Vždyť je podmínkou samotné Boží přítomnosti v našem životě.  
4. Dnes používáme slůvko hygiena, ta je důležitou podmínkou zdraví. Její přehlížení 
vede k nemocem, k epidemii, ba k pandemii. Hygiena slouží životu.  
5. Šetrné a správné zacházení s lejny živočichů obohacuje půdu, je pak úrodnější. 
Špatné zacházení s lejny živočichů může otrávit zdroje vody. Dnes v tomto smyslu 
mluvíme o ekologii.  
6. Tím, že Izraelité nenechávali svá lejna, kde se jim zachtělo, třeba v táboře nebo 
třeba za stanem protivného souseda, protože šli na stranu, a ještě lejno zahrabali, 
byli tím přinejmenším ohleduplní. Shrňme si to: poslušnost Boha, zdraví, čistota a 
hygiena, ekologie a ohleduplnost. 

A tak k nám Boží nařízení, staré asi 3 200 let, obzvlášť aktuálně i naléhavě promlouvá 
právě v těchto dnech. Mytí rukou a nošení roušky není jen ochranou mého zdraví. 
Protože čisté ruce chrání nejen mě, ale i druhé. Protože nošením roušky chráním více 
ty druhé než sebe … přinejmenším jsme tím ohleduplní a symbolicky vyjadřujeme 
solidaritu. Neumíme si představit, kolik každý ohleduplný člověk ušetří práce 
záchranářům, lékařům a zdravotním sestrám, kolik úlevy tím můžeme vnést do jejich 
rodin. Neumíme vyslovit, kolik neřádu a trápení mohou ve společnosti a v rodinách 
způsobit (vědomě) lhostejní.    

Praha-Smíchov, Praha-Krč, Praha-Vinohrady 
27. 3. 2020 (15 dnů po Nouzovém stavu ČR, 12 dnů karantény ČR) 

Josef Dvořák 
 

Příběhy Velké noci na HopeTV 

U příležitosti blížících se velikonočních svátků připravila 
internetová křesťanská televize HopeTV krátká zamyšlení 
nad jednotlivými evangelijními událostmi posledního, tzv. svatého týdne (od 
nedělního Kristova vjezdu do Jeruzaléma po nedělní vzkříšení). 

Sérii pořadů jsme nazvali Příběhy Velké noci a chceme se také společně s Vámi 
zamýšlet nad významem Velikonoc. 

Od 5. do 12. dubna budeme vždy v 19.30 na Facebooku a Youtube kanálu HopeTV 
uveřejňovat jednotlivé „příběhy“ s těmito řečníky: 

• 5. 4.  Velký král  (Pavel Šimek) 

• 6. 4.  Velké přikázání  (Pavel Moudrý) 

• 7. 4.  Velké soužení (František Kolesár) 

• 8. 4.  Velká zrada  (Daniel Dobeš) 

• 9. 4.  Velká modlitba  (Vít Vurst) 

• 10. 4.  Velká oběť  (Pavla Žůrková) 

• 11. 4.  Velké ticho  (Mikuláš Pavlík) 

• 12. 4.  Velké vítězství  (Martin Lindtner) 

https://www.casd.cz/pribehy-velke-noci-na-hopetv/


 

 
 



 

 



 



       Turistický oddíl Malvazinky TOM 

Velikonoční  

výlet  TOMu (per partes)   

5.–10. 4.2020 
“Křížová cesta – Petřín” 

 

 (prosíme, dodržujte nařízení vlády pro bezpečí své i vašeho okolí) 
 

 

Trasa: 
Náměstí Kinských, Letohrádek Kinských, Kostel sv. Michala, Morový sloup, 

Lachtan, Salla terena. Hladová zeď, K. H. Mácha, J. Vrchlický, Vojířova štola, 
 Křížová cesta, Boží hrob, Růžový sad, Květnice, Hladová zeď (horní bastion),  

Náměstí Kinských. Celkem 4,9 km, převýšení 201 m.  
 

Krátká varianta: Koleje Strahov, Růžový sad, Květnice, Křížová cesta, Boží hrob,  
Růžový sad, Koleje Strahov. Celkem 2 km, převýšení cca 40 m. 

 

Foto je důkazem absolvování výletu. Fotky pošlete na e-mail: polyconsulting@volny.cz 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Délka trasy cca 4,9 km nebo 2 km 

 

Za tým TOMíků: Radek Zelenka, Jaroslav Bartoš a Milan Müller 
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/

