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PROGRAM ALTERNATIVNÍ SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY   
 

  Dopoledne . 

1o:45 hodin 

Bohoslužbu vede Robert Heczko 
 

• Varhanní hudba  

• Úvod  

• Společná píseň č. 322 „Tak velmi Bůh svět miloval“  

• Modlitba – Robert Heczko  

• Oznámení  

• Modlitba za Adru: 
Průvodní slovo – Robert Heczko 
Videospoty o Adře a sbírce 
Modlitba – Soňa Sílová  

Dětský příběh – Martina Špinková  

• Píseň „Drahokam“ – Smíchovský pěvecký sbor 

• Čtení textu Bible – Iz 42,1–9 (ČEP) – Robert Heczko  

• Tichá modlitba   

• Kázání – Soňa Sílová 
Téma: „Mluvím jazykem tvého kmene (Sk 2,1–13)“ 

• Chvíle ke ztišení – píseň „Můj Spasitel, můj Bůh“  
Nikol Turoňová a Džemband 

• Závěrečná modlitba – Soňa Sílová 

• Společná píseň č. 283 „Pane, dej nám požehnání“  

• Rozloučení – Robert Heczko 

• Varhanní hudba 
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Oznámení 
 

 

- Přejeme požehnanou sobotu všem. 
 

- Dnes, 9. 5., bude z Božího slova sloužit sestra Soňa Sílová.  
 

- Příští sobotu, 16. 5., bude kázáním z Písma sloužit bratr Václav Vondrášek. 
 

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

 

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

 

- Program sobotních bohoslužeb a činností sboru bude  
v období pandemie koronaviru Covid-19 (květen 2020) 

vždy součástí aktuálního Zpravodaje.  
 

- Luštíme spolu má další pokračování. Naleznete je na webu  
našeho sboru www.casdsmichov.cz v záložce Luštíme spolu. 

 

- Pozastavení činnosti Klubu Pathfinder a omezení aktivit  
ostatních oddělení sboru do odvolání.  

Aktuální informace jsou dále ve Zpravodaji, na webu www.kp-penguins.cz 
a na stránkách sboru www.casdsmichov.cz 

 

-Klub Zdraví pro vás na květen připravil virtuální prezentaci 
„Bylinky na zahrádce“. Ze své zahrádky vybrala Anna Boušková  

(odkaz na youtube a další informace naleznete dále ve Zpravodaji) 
 

- Na neděli 15. 5. připravili TOMíci výlet „amb vel“ 
„Z Řevnic na Skalku u Mníšku p/B.“  

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

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

Jmenovitě na sestru Věru Voženílkovou a manželé Pokorný 
 

- Prosíme, připojte se k nám a v měsíci květnu mysleme na svých 
modlitbách na oddělení našeho sboru: výbor sboru. 

 

- 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. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

V období 10.–16. 5. 2020 oslaví narozeniny: 
 

Prokopová Marta (10.5.); Crhová Libuše (11.5.); Havlíček Josef (11.5.); 
Papírník Petr (12.5.); Suchá Tetyana (12.5.); Dolejš Samuel (14.5.);  
Macháň Radek (14.5.); Hušková Kamila (15.5.); Špinar Jan (15.5.);  

Čamborová Kristýna (16.5.)  
 

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

 

 
 
 

 

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


 

 



VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

Program sobotních bohoslužeb a činností sboru v dubnu a květnu 2020 
 

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

Smuteční loučení se sestrou Jiřinou Maškovou 

Jak všichni víte a čtete nejnovější sborové parte, v poledních 
hodinách v neděli 3. května 2020 zesnula naše milá sestra 
Jiřinka Mašková. Je mi líto, že díky tomu, že nejsem s Vámi 
dlouho, jsem ji nemohl užít tak jako vy ostatní, kteří jste se s ní 
potkávali roky, nebo i desetiletí. Vy nejlépe víte, jaká byla, a 
každý máte díky tomu svou osobní milou vzpomínku. 

V této nestandardní době bude proto rozloučení s naší milou 
sestrou jen v kruhu blízké rodiny a jejich nejbližších a jako společenství sboru 
plánujeme smuteční bohoslužbu vděčnosti na některé odpoledne v červnu od 14. 
hodin. Díky všem vám známým okolnostem nechceme po domluvě s truchlící 
rodinou dávat zatím žádné konkrétní datum, ale budeme doufat, že se situace co 
nejdříve zklidní, a pak vše naplánujeme. V rámci této bohoslužby zazní osobní 
vzpomínky některých z Vás, Boží slovo i některé sborové písně, které naše milá 
sestra Jiřinka velmi milovala. 

„On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli 
tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha.“ 2K 1,4. 

      Za výbor sboru Václav Vondrášek 

Kdy budou opět bohoslužby… 

Milí členové smíchovské sborové rodiny, 
jsem si jist, že se společně těšíme na opětovnou možnost setkání v našem sboru se 
známými a milými tvářemi. Sami dobře víte ze sdělovacích prostředků, jak se nastavená 
pravidla a podmínky den ze dne mění, proto i tato informace platí dnešní sobotu a je 
možné (a pravděpodobné) že se ještě může změnit. V tuto chvíli, na základě současně 
nastavených pravidel pro rozvolňování omezení v naší společnosti, by mělo první setkání 

DATUM KÁZÁNÍ PROGRAM  
ODPOLEDNE A VEČER* 

RŮZNÉ* 

25. 4. S. Sílová   

2. 5. V. Vondrášek Klub zdraví.  

9. 5. 
S. Sílová 

Modlitba za Adru 
 14. 5. (čt) Jednání Výboru sboru 18:30 hod. 

16. 5. V. Vondrášek  17. 5. (ne) Výlet TOMů 

23. 5. S. Sílová  24. 5. (ne) KD2 výlet za jeleny 

30. 5. M. Balcar  5. 6. (pá) Noc kostelů 

6. 6. J. Bezděkovský Klub zdraví  
5. – 7. 6. (pá–ne) Rádcovský kurz ČS KP (akce KP) 
11. 6. (čt) Jednání Výboru sboru 18:30 hod 



a bohoslužby v našem sboru proběhnout z provozních důvodů poprvé v sobotu 23. (30.) 
května 2020. Podmínky, které bude třeba splnit (např. nošení roušek, uzavření jídelny 
apod.), zveřejníme v předstihu, na základě aktuálních opatření vlády. 

Pokud byste se do té doby chtěli setkat po skupinách, např. v rámci oddělení, pak je to 
možné mimo hlavní bohoslužbu, která se přenáší (vždy sobota 10–12 hod.) za dodržení 
platných hygienických předpisů. Tato setkání lze uskutečnit vždy jen po domluvě se 
správcem budovy bratrem Jaroslavem Bartošem. 

      Za Radu starších V. Vondrášek 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 9. kapitola 

Moji milí, Pánem milovaní spoluvěřící, kéž Vás Pán potěší posilující útěchou z nebe…  

Každý sbor a každá rodina má mezi sebou své „dobré duchy“, kteří prosvětlují 
prostor svou laskavostí a dobrotou – a právě takovým „dobrým duchem“ byla mezi 
námi určitě naše milá sestra Jiřinka Mašková, kterou Pán povolal k dočasnému 
odpočinku minulou neděli 3. května. Na jiném místě Zpravodaje uvidíte parte a 
dozvíte se i podrobnosti ohledně rozloučení s naší milou sestrou. 

Kdykoliv se stane v našem společenství podobná smutná událost, většina z nás si 
uvědomí mnoho užitečného o sobě, o svých nejmilejších, o sboru i o Bohu. Jak víte, v 
pondělí jsme měli jako hosta na JSME SPOLU terapeutku pro pozůstalé ze 
společnosti VIGVAM Mgr. Barboru Rackovou. Byl pro mě jako pro moderátora velmi 
cenný čas příprav na náš rozhovor, ale také i naše rozhovory před natáčením i po 
něm, kde doznívají mnohé silné emoce, které jsou někdy při samotném natáčení „na 
kameru“ z různých důvodů tak nějak „pod povrchem“. Jedno téma, které našemu 
hostu leželo hodně „na srdci“, bylo odvysílání posledního pořadu INFILTRACE na 
česká televizi - ČT1 https://www.ceskatelevize.cz/porady/1092813857-infiltrace/ 
419235100181001-obchod-s-dusi/ které bylo o pozůstalé ženě, které zemřela 
souhrou nešťastných okolností dospívající dcera a která se s touto ztrátou bolestně 
vyrovnávala. Tento pořad je o mnohých nefér praktikách v naší společnosti, se 
kterými se mnozí z nás více či méně setkáváme a které často nemají jednoduchá 
řešení. Poslední pořad INFILTRACE byl právě o rádoby „spirituálních praktikách“, 
které té ženě měly pomoci – např. spojit se se zesnulou dcerou, komunikovat s ní 
nebo vyčistit byt od zlých duchů. Jak se mnou sdílela odbornice na toto téma Barbora 
(náš host ze JSME SPOLU), bylo jí z toho pořadu skoro až nevolno, dost to i s ní 
zamávalo a nějak to spojilo ta naše témata – truchlení a spiritualitu… Proto i ona byla 
velmi vděčná za naše pozvání „k nám“, aby o těchto tématech mohla hovořit. Škoda 
že ve zmíněném pořadu INFILTRACE nebyl dán větší prostor opravdovým 
odborníkům na truchlení, jako je třeba poradna VIGVAM nebo někdo ze zkušených 
nemocničních kaplanů (jako byl třeba náš jiný host JSME SPOLU Zbyšek Jonczy). 

Když jsem si na ten pořad později vzpomněl, pustil jsem si jej ve středu u snídaně, 
abych nejedl „na prázdno“, a byl jsem jako už párkrát v životě zase znovu 
překvapený tím, čemu všemu jsou dnes lidé ochotní uvěřit a draze za to zaplatit… 
Všechna ta kyvadla, ty „spirituální byznysmenky“, čištění bytů od zlých duchů atd. 
Jak těžko se vyplňuje dnešnímu modernímu sekulárnímu člověku mezera ve 
společnosti, ve které bylo kdysi křesťanství a duchovní služba farářů – a kde je nyní 
někdy tak bolestně prázdno a tím prostor pro mnohé šarlatány, různé „obchodníky 



s lidskou duší“, kteří mnohé z lidí připraví nejen o finance, ale žel navíc i o rozum, 
soudnost, zdravé duchovní otázky a hledání… 

A tak myslíme na nejbližší zarmoucené z našeho sboru, na bratra Standu, na Zuzku, 
na Petra… Myslíme na jejich truchlení, které je namístě a které si každý musíme 
bolestně v Boží laskavé dlani odžít, abychom měli sílu jít dál… Ale zároveň můžeme 
být vděční za základní životní orientaci v našem životě, když víme, že smrt žel ještě 
patří k životu na této zemi, avšak je spánkem, ze kterého nás jednou náš dobrý 
Spasitel probudí k lepšímu životu. Jak můžeme být vděčni za Bibli, na které může 
stát naše víra v Hospodina, která je pevným základem našich křehkých životů. Jak 
díky tomu může být každý z nás pro své okolí ostrovem naděje, jistotu a pokoje. 

S vděčností a modlitbou Vašek Vondrášek 

Milí členové sboru a příznivci zdraví na Praha-Smíchov! 
Scházet se sice nemůžeme, ale příroda nečeká, až zazní povel shůry. Pro naše 
zahrádky už povel zazněl a bylinky se mají čile k světu. Pořád máte čas, můžete si 
založit svoji zahrádku i teď a můžete mít z toho, co vám vyroste, velkou radost. A to 
stojí za to! 
Anna si pro nás připravila pár fotek. Podívejte se na letáček – je tam odkaz, kde se 
na bylinky můžete podívat. 

Luděk a Anna Bouškovi 

Modlitba pro Adru 2020 se sbírkou 
Darovat dar pro sbírku bude možno: 

• převodem na účet (ČS 2124349/0800 v. s. 22, MSS 
1644247329/0800 v. s. 22) 

• přímo přes obrazovku přes QR kód ČS (s v. s. 22) a 
QR kód MSS (v. s. 22), částka je přednastavená na 
150,- Kč, ale uživatel aplikace si ji může před 
odesláním snížit nebo zvýšit :) 

• hotovost bude možno odevzdat pokladníkům při 
otevření sborů 

Martina Špinková, Roman Mašlík  
Koordinátoři ADRA aktivit v CASD 

Dopis sborům 
 
 
CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE  

České sdružení 

Praha, 6. 5. 2020  
Milé sestry a bratři,  

od pondělí 11. května začíná platit Usnesení Vlády ČR č. 490 (viz příloha), které umožňuje 
účast na bohoslužbě do 100 osob. Toto uvolnění umožňuje obnovení bohoslužeb ve 
většině našich sborů (v případě bohoslužby na etapy pak ve všech sborech). Vedle 
maximálního počtu osob, které se mohou bohoslužby účastnit, zůstávají v platnosti další 
pravidla – viz příloha: Vládní usnesení č. 490, bod IV, písm. d) (roušky, rozestupy, 



dezinfekce rukou, vzájemné nepodávání si rukou, větrání, dezinfekce kontaktních ploch, 
omezení používání vedlejších místností atd.)  

Doporučujeme zvážit reálné možnosti každého sboru. Konečné rozhodnutí o termínu 
obnovení bohoslužeb (včetně realizace nařízených pravidel) je na každém výboru 
sboru v čele se svým kazatelem a starším/vedoucím sboru. Pro každou bohoslužbu 
doporučujeme určit osobu/osoby odpovědné za realizaci nařízených hygienických 
pravidel. Sbory, které jsou v nájmu, musejí nejprve možnost konání bohoslužeb 
konzultovat s majitelem.  

Tímto Usnesením Vlády ČR se ještě nevracíme do běžného způsobu fungování našich 
sborů a církve. Zatím jde pouze o uvolnění opatření k zamezení nekontrolovaného šíření 
koronaviru. Vše se nadále bude odvíjet v závislosti na aktuální epidemiologické situaci. 
Proto nadále doporučujeme dodržovat hygienická opatření (např. v případě zdravotních 
obtíží se neúčastnit bohoslužby). Určete si taková pravidla, abyste chránili rizikové a 
ohrožené skupiny účastníků. V případě výborů, členských shromáždění, skupinek, 
setkávání nad Biblí, mládeží apod. je možné od pondělí 11. května organizovat za 
podmínek stanovených v Usnesení vlády č. 490 bod IV, písm. a).  

U svateb se nově od 11. května může účastnit až 100 osob a účastníci svatebního obřadu 
již nemají povinnost dodržovat minimální rozestupy. Vše ostatní zůstává v platnosti /viz 
příloha: Usnesení Vlády č. 490, bod IV, písm. c)/.  

Jakkoli bohoslužba Večeře Páně dostala výjimku, velmi doporučujeme odložit ji až na 
dobu po ukončení všech karanténních opatření.  

Uvědomujeme si, že nám všechna tato omezení daná vládními nařízeními a 
ministerskými vyhláškami nemusejí být příjemná. Všichni se těšíme na dobu, kdy 
budeme fungovat bez jakýchkoli limitů. Ta doba však ještě nenastala. Děkujeme vám, že 
budete respektovat vládní a ministerská nařízení, že společně budeme zodpovědnými 
občany ČR a nebudeme svým chováním snižovat věrohodnost církve a sborů.  
 

Jsme Bohu vděčni za to, že je s námi. Jsme vděčni za vás, kteří v této nejednoduché 
situaci vedete sbory. 

Děkujeme  
 

Přejeme vám Boží pokoj  
 
 

 
Vít Vurst                                   David Čančík                                 Jiří Komárek 

              předseda                                      tajemník                                       hospodář 
 
 
 Peroutkova 57  I  150 00 Praha 5-Smíchov  I  Tel.: 224 251 742  I  E-mail: cs@casd.cz 



CO  JE  NOVÉHO  NA  SÍTI 
Heritage singers koncerty 2020 
 

Organizace Maranatha Vás zve na koncerty skupiny Heritage Singers, které se uskuteční 

na podzim letošního roku v Hradci Králové, Praze a Ostravě. 
 

Věříme, že situace, která nás v posledních týdnech potkala, bude v září již klidnější a 

koncerty se budou moci konat. Pokud bychom na konci srpna zjistili, že nebude možné 

koncerty uskutečnit, vaše peníze za zakoupené lístky by vám byly vráceny v plné výši. 

Více informací naleznete na www.heritagesingers.cz. 

Tým Maranatha 
 

 

 

 

 
 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 30. dubna 2020 č. 490 

 

o přijetí krizového opatření 

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s 

čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro 

území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu 

koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve 

smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé 

krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 

písm. c) a e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.  
 

https://www.casd.cz/heritage-singers-koncerty-2020/
http://www.heritagesingers.cz/


Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod. 
  

I. nařizuje  

a) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů 

domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na 

pohřbu, a zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry,  

b) konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v 

nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny 

určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich 

konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. alespoň 10 metrů;  

II. zakazuje, není-li tímto nebo jiným krizovým opatřením stanoveno jinak, divadelní, 

hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, 

spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, 

poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, 

tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob; tento zákaz se nevztahuje na 

schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných 

veřejných osob, které se konají na základě zákona;  

III. omezuje sportování na sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně 

přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:  

a) společně sportuje nejvýše sto osob,  

b) nejsou využívány společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by 

nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že 

je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto 

případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména 

dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;  
 

IV. nařizuje  

a) pro hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 

100 osob, aby byla dodržována následující pravidla:  

− je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů 

domácnosti,  

− je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,  

b) pro organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti, aby byla 

dodržována následující pravidla:  

− na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob,  

− vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně           

2 metry,  

− sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek 

dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,  

− na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na 

dezinfekci rukou,  

− nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné 

šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za 

podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo 

vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených 



hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se 

běžně dotýkají ruce,  

− po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých 

tréninkových pomůcek;  

c) pro účast na sňatečném obřadu, aby byla dodržována následující pravidla:  

− účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci 

anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby 

celkový počet osob nebyl vyšší než sto osob,  

− snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný 

prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,  

− účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně            

2 metry od jiných osob,  

− po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých 

pomůcek,  

tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do 

registrovaného partnerství; 

d) pro účast na bohoslužbě, aby byla dodržována následující pravidla:  

− bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 100 osob,  

− v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují 

minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,  

− účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně 

dezinfikují ruce,  

− účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který 

brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,  

− v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou 

a obdobné obřady,  

− duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před 

podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,  

− délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,  

− bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány 

kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),   

− je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní 

bohoslužebný prostor;  

stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají 

otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.  
 

Ing. Andrej Babiš, v. r., předseda vlády 
 

 

Účel: sbírka – dar pro potřeby sboru 

Bankovní účet: 5053339/0800 

Variabilní symbol: 777 

Částka: dle vašeho uvážení 

Měna: CZK 

Děkujeme za váš dar. 



 

 

 

 

platí i pro bohoslužby 



 



       Turistický oddíl Malvazinky TOM 
 

Výlet  TOMu  17. 5. 2020 (amb vel) 
„Z Řevnic na Skalku u Mníšku p/B.“ 

 

 

Sraz: v 9:30 hod. vlakové nádraží Praha-Smíchov 
Odjezd: Os 8826 – 9:55 hod. do stanice Řevnice 

 

 

Trasa: 
Z nadraží Řevnicestart se vydáme po zelené TZ přes nám. Krále Jiřího z Poděbrad, ulicí 

Mníšeckou, Tyršovým stromořadím na rozcestí Řevnický les. Dále kolem lesního divadla 
až na rozcestí Pod Strážným, kolem Babského potoka k rozcestí Skalka Poustevna, kde 
si prohlédneme křížovou cestu. Pokračovat budeme od rozcestí Skalka kolem kláštera 
Skalka, kaple sv. Máří Magdaleny na vyhlídku u kříže2. Pořád po zelené TZ až do ulice 
K Remízku vpravo do V lipkách, Skaleckou kolem zámku Mníšek pod Brdy3 na náměstí 

F. X. Svobody na stanici MHDcíl. 
 

Spojení zpět: bus č.317/321 směr Smíchovské nádraží, 15:00/15:30; 16:00/16:30 hod. 
 
 

prosíme,  
dodržujte nařízení vlády  

pro bezpečí své  
i vašeho okolí 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Délka trasy cca 7,6 km 

 
 
 

Na procházku se těší  
Radek Zelenka 

 
 
 
Design ® Jaroslav Bartoš 



 

www.zivotazdravi.cz            Praha Smíchov 
                              

Vás srdečně zve na  
internetový seminář   

 
 

Bylinky na zahrádce 
 

Jaké máte bylinky na své zahrádce? 
Že nemáte zahrádku? I truhlík na okně je zahrádka! 

Jaké druhy bylinek upotřebíte v kuchyni? 

Zahrádka je radost 😊! 
 

 
Ze své zahrádky vybrala 

RNDr. Anna Boušková 
zahrádkářka tělem i duší 

 
Podívejte se na stránky zivotazdravi.cz 

http://www.zivotazdravi.cz/category/praha-smichov/ 

 

květen 2020  

na vaší zahrádce 

 
 

  

http://www.zivotazdravi.cz/category/praha-smichov/


 



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/

