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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

  Dopoledne . 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   
vede Samuel Ballangó 
téma úkolu: „Ježíšův příběh mění životy“ 

 společná píseň č. 297 „Zas sobotní je Páně den“ 
modlitba  
studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
sbírka sobotní školy pro potřeby evangelizace 

 společná píseň č. 120 „Slyš, jak zve tě Ježíš“ 
 modlitba  
 

1o,3o – 1o,45 hodin  

  Přestávka 
 

1o,45 hodin  

Dopolední pobožnost vede Marek Balcar 
společná píseň č. 74 „Už dlouho, Pane náš“ (vsedě)  
Sborová oznámení 
společná píseň č. 387 „Ó pojďte s námi zpívat“ 
modlitba  
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
Příběh pro děti s požehnáním – Jan Kubík, kazatel, starší sboru 
varhanní hudba 
 

Čtení z Bible – Filipským 1,21–26 – Natálija Balcarová 
tichá modlitba  
Kázání z Božího slova – Václav Vondrášek 

 Téma: „Je lepší odejít na ,lepší‘?“ 
 

chvíle ke ztišení – píseň – Barbora Loudová, Barbora Bezděkovská 
společná píseň č. 226 „Blíž Tobě, blíže“ 
modlitba  
závěrečná píseň č. 171 „Pane, veď nás jen“ 
 

Členské shromáždění 

  

 

 

 
 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

           12. září 2020 



Oznámení 
 

 

**Bohoslužby na Smíchově začínají od 5. září ** 

** v 930 hod. sobotní školou a 1045 hod. kázáním** 
 

- Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

- Dnes, 12. 9., bude z Božího slova sloužit bratr Václav Vondrášek. 
 

- Příští sobotu, 19. 9., bude kázáním sloužit sestra Soňa Sílová.  
 

- Dnes v sobotu, 12. 9., se uskuteční po dopolední bohoslužbě 
členské shromáždění – jedním z bodů budou sborové volby. 

 

- V pátek, 18. 9., jste zváni od 2000 hod na www.bohosluzbyonline.cz  

ke sledování pořadu „Jsme spolu – Jak jsme pomáhali a pomáháme“. 
 

- V neděli, 20. 9., jste zváni na výlet TOMů „Na Okoř“ 
(více informací dále ve Zpravodaji nebo u předsedy TOMů R. Zelenky). 

 

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

 

- 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 září mysleme na svých 
modlitbách na oddělení našeho sboru: Smíchovský sbor. 

 

- 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. 

 
 
 
 
 

 

„Roušky pro účastníky bohoslužeb v regionu Praha jsou povinné, 
apelujeme na všechny příchozí, aby měli roušky během pobytu  

v modlitebně a přilehlých prostorech nasazené. Děkujeme.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

V období 13.–19. 9. 2020 oslaví narozeniny: 
 

Bělíček Karel (13. 9.); Gabrišová Natálie (13. 9.); Miškovský Luboš (14. 9.); 
Chimincová Lenka (15. 9.); Bartošová Eva (17. 9.)  

 

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

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

DO SBORU SE ŠESTI „R“ 

ROUŠKY, RUCE, ROZESTUPY, RODINA, ROZUM, RADOST 

http://www.bohosluzbyonline.cz/


 

 

VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

Je tu další školní rok.  
Jak plánujeme oddílovou činnost ve školním roce 2020/2021? 

Schůzky pro mladší i starší zahájíme v úterý 6. října 2020. Ještě přesně nevíme, 
v jakém režimu budou moci schůzky probíhat, ale tak jako v minulých letech 
plánujeme mít dvě družiny – Kolibříky a Penguins Seniors. Scházet se budeme na 
adrese Peroutkova 57 na Praze 5 vždy v 17:15 hodin. Další informace čekejte 
v týdnu před schůzkou. Budeme čekat na nejnovější vývoj situace. 

Abychom mohli zavzpomínat na tábor a vidět se co nejdřív, rozhodli jsme se, že o 
víkendu 18.–20. září 2020 uspořádáme potáborové setkání. Zatím zvažujeme jeho 
podobu (počítáme jak s variantou v Měňanech, tak s možností zkrácené 
potáborovky s jedním přespáním v Praze a nedělním výletem) a kapacitu, kterou 
možná budeme nuceni omezit. Přesné detaily také upřesníme v týdnu před akcí. 

Počítejte prosím s oběma informacem, ale hlavně s tím, že budeme muset reagovat 
na aktuální situaci. 

Za oddíl Penguins Jakub Fraj 

POZVÁNKA – Cyklojízda Králů 20. 9. 2020 

Přátelé a kamarádi,  
přijďte si zavzpomínat na naše kamarády, nadšené cyklisty Mirka a Jardu Krále, kteří 
nedokončili svoji jízdu na téhle zemi s námi, ale výrazně nás předjeli.  Mirka nečekaně 
skolila zákeřná chřipka v předjaří roku 2019. Mirek byl jedinečný nejen profesně, ale i 
lidsky. Rádi bychom zachovali vzpomínku na něj a jeho odkaz pro nás, a to svým vztahem 
k Bohu, pozitivním přístupem k životu a k lidem. Mirek měl bratra Jaroslava, který byl 
stejně jako Mirek mimořádná osobnost, ale s jiným obdarováním, kterým bylo prakticky 
pomáhat lidem. I on předčasně prohrál svůj boj o život s rakovinou už před řadou let, ale 
vzpomínka na něj nevybledla. Pojďme na mimořádné bratry aktivně zavzpomínat, 
protože oba byli akční a neznali lenošení.  Protáhneme si nožky v oblasti, kterou měl 
Mirek velice rád, tj. oblast lesů mezi Mníškem pod Brdy a Dobříší.  

Pokud by někdo nechtěl jet na kole, jsou zde možnosti krásných pěších túr zejména v 
okolí barokního areálu Skalka.  



Start: Mníšek pod Brdy v 10:00 hod. z parkoviště u zámku, a tam se také vrátíme 

Trasa povede přes krásnou obec Kytín, přes Knížecí studánky, kolem obory na okraj 
Dobříše, kde se občerstvíme v místní zahradní restauraci Krmelec. Dále budeme 
pokračovat v objíždění obory a pak je možnost několika variant podle volby, zda jet kratší 
(asi 20 km), či delší trasu (34 km). Cesty vedou převážně lesy, povrch je různorodý, od 
perfektního asfaltu po štěrk, takže je vhodné horské nebo trekingové kolo, nikoliv 
silniční. Jsou zde kopce, takže chvíli si šlápneme a pak se zase svezeme. Na společný 
zážitek a vaši společnost se těší 

Královi 

Aktuality ze sborového zpěvu 
Milí zpěváci, 
těšíme se na setkání s vámi v sobotu 12. 9., 10 minut po skončení členského 
shromáždění. Společně probereme, co nás do konce roku čeká, a také si 
zopakujeme 3 písně: 

-        Bůh rozumí 
-        Pane, zůstaň s námi 
-        Můj Kristus Pán na kříži mřel 

Noty všech tří písní vám posíláme mailem a najdete je také na sdíleném online 
úložišti. V zájmu urychlení nácviku vás moc prosíme, abyste si písně předem 
zopakovali doma.  

Pokud nám to situace umožní, rádi bychom zachovali prosincový koncert 5. 12. 

Protože chceme pokud možno snižovat zdravotní rizika a také proto, že je do 
odvolání zavřena sborová kuchyně, navrhujeme upravit systém nácviků tak, že 
posílíme zkoušky v pátek a zredukujeme sobotní nácvik. Prozatím si zapište 
termíny 2. 10. (před Večeří Páně) a 4. 12. (před koncertem). Další termíny 
domluvíme na společné schůzce.  

Současná situace a z ní vyplývající nároky znamenají, že bude potřeba, abychom 
všichni věnovali více času domácí přípravě. Pokusíme se vám to co nejvíce ulehčit 
a posílat vám e-mailem noty a nahrávky. 

Je pochopitelné, že se řada z vás rozhodne sborového zpěvu dočasně neúčastnit. 
Samozřejmě to plně respektujeme a budeme rádi, když nás o tom budete 
informovat, abychom podle toho mohli plánovat. Také přivítáme vaše návrhy, jak 
nácvik udělat co nejbezpečnější a zároveň nejpříjemnější pro všechny. 
 

Těšíme se na viděnou za týden – vaši dirigenti  

ADRAběh 2020 – letos jinak, kdekoliv a pro všechny! 

Řadu let měli příležitost zúčastnit se ADRAběhu jen lidé z Prahy a okolí, 
kteří byli zároveň ochotni rezervovat si jednu konkrétní zářijovou neděli. 
Letos startujeme novou verzi charitativního ADRAběhu: zúčastnit se 
může každý, kdekoliv, i ti, co třeba neběhají! 🙂 
Zaregistrujte se na www.adrabeh.cz a od 19. do 28. 9. budete mít 10 dnů na 
zvládnutí celkem 10 km: během nebo chůzí, vcelku či rozloženě. Počítá se cesta do 
práce, na nákup, v parku, v lese… 

https://www.casd.cz/adrabeh-2020-letos-jinak-kdekoliv-a-pro-vsechny/
http://adrabeh.cz/


Zapojte své děti, rodiče, sourozence i přátele a udělejte něco pro zdraví a dobrou věc! 

Startovné 250,- Kč poslouží na zlepšení situace potřebných lidí v Mali, kterou ADRA 
přímo zajišťuje: 

 

Trasa z České republiky do Mali měří vzdušnou čarou 3 000 km. Hledáme 300 běžců či 
chodců. Pomozte nám „doběhnout do Mali“! 

Děkujeme. 

Více informací naleznete na www.adrabeh.cz. 

Pokud potřebujete pomoci s registrací, pište na martina.spinkova@adra.cz. 

 

Kdy se vrátí do školy náš Stiphen – „adoptovaný“ chlapec v Bangladéši? 

Prázdniny utekly jako voda a děti v České republice se po dlouhých měsících vrátily do 
školy. V Bangladéši si ovšem budou muset ještě počkat. Situace s pandemií COVID-19 
tam není příznivá, děti nechodí do škol od 17. března a vláda opět návrat do škol 
odsunula, tentokrát na začátek října. Doufejme, že se situace brzy změní k lepšímu a náš 
11letý Stiphen s radostí poběží opět do školy. Prozatím v rámci programu BanglaKids 
pokračuje česká ADRA s pomocí dětem z internátních škol a nejchudším rodinám 
prostřednictvím vesnických distribučních center, které poskytují potraviny a online 
finanční pomoc. 

Česká pomoc ADRA v syrském Damašku 

Pozorovat rozzářené tváře dětí, které si hrají na opraveném dvorku či míří do 
zrekonstruované třídy, patří k těm nejhezčím momentům pracovníků ADRA. A právě 
takový pohled se jim naskytl při slavnostním předávání centra pro slabozraké a 
nevidomé děti v syrském Damašku na začátku září. 

mailto:martina.spinkova@adra.cz


Sýrie se již několik let potýká s vleklým vnitřním konfliktem. V jeho důsledku miliony lidí 
opustily své domovy a hledaly útočiště jak v jiných regionech Sýrie, tak v jiných zemích. 
Po částečném zklidnění situace se rodiny snaží vracet domů, narážejí však na špatné 
podmínky a nefunkční infrastrukturu, včetně zničených škol. Během konfliktu jich bylo 
zcela zničeno či poškozeno až 40 %. 
Právě na obnovu škol a další infrastruktury pro lidi vracející se do původních domovů se 
proto soustředil projekt české Adry, v jehož rámci bylo obnoveno celkem 27 
poškozených učeben pro přibližně 675 dětí a také již zmiňované centrum pro slabozraké 
a nevidomé děti.  

Podařilo se vytvořit bezpečné a 
příjemné prostředí pro děti se 
zrakovým hendikepem, 
zrekonstruovat školní zahradu, 
vymalovat dvorek i třídu a 
postavit nové záchody a 
umývárny. 

Centrum může navštěvovat 
celkem 100–150 dětí. Děti 
mohou strávit v centru celý den 

– dopoledne probíhá výuka, odpoledne hraní. Rodiče mají jistotu, že je o jejich děti dobře 
postaráno a že se pohybují v bezpečném prostředí. 

Projekt finančně podpořilo Ministerstvo zahraničí ČR. 
             Za odd. ADRA Mirka Žaludová 

Vozík pro seniora 
 

Rádi bychom se s Vámi podělili o jeden z příběhů z činnosti 
Archy pomoci Praha. 
Jednomu ze seniorů, kterému pomáháme, se zhoršila 
pohyblivost. Dlouhodobě chodil o berlích, ale po 
hospitalizaci se jeho mobilita změnila a jeho nohy zeslábly. 
Při pohybu doma tak střídal chůzi s chodítkem, které mu dávalo oporu, a také 
mechanický vozík, který měl k dispozici. S ním se mohl pohybovat po celém bytě, 
vyjma koupelny a toalety, kam neprojel mezi futry pro jeho šíři. Do doby, než začal 
mít úplné obtíže s chůzí, si vystačil s oporou o chodítko, aby se dostal i na sociální 
zařízení. Seniorovi se ale zhoršila stabilita a jistota při chůzi, a tak zůstal při pohybu 
odkázán jen na mechanický vozík.  
Bylo třeba tomuto seniorovi zajistit vozík vhodných rozměrů. Firmy, které půjčují 
kompenzační pomůcky, mají různé, někdy i delší časové možnosti závozu pomůcek 
k potřebným lidem. Jelikož záležitost spěchala, modlili jsme se, aby Pán Bůh situaci 
vedl. Tak nás přivedl na půjčovnu pomůcek, která je nabízí za výhodné půjčovné. 
Především nám ale pracovník půjčovny sdělil, že může přivézt seniorovi pomůcku 
ještě ten samý den, kdy jsme volali. 
Jsme vděční, že Pán Bůh pomohl vyřešit tuto situaci a senior nemusel na potřebnou 
pomůcku dlouho čekat. Je nádherné, když můžeme sledovat, jak Pán Bůh zasahuje 
do situací potřebných seniorů a pomáhá nám při řešení jejich záležitostí. 
 

Za Archu pomoci Praha Jana Perdomo, koordinátorka 



Dopis sborům 
 

CÍRKEV ADVENTISTŮ 
SEDMÉHO DNE 

 

 
 

Praha, 10. září 2020 
Milé sestry a bratři starší/vedoucí sborů a kazatelé, 

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví jsou od dnešního dne 
(10. 9. 2020) až do odvolání povinné roušky ve všech vnitřních prostorách. Tzn. i při 
bohoslužbách ve všech našich modlitebnách, bez ohledu na počet účastníků. Plné 
znění mimořádného opatření přikládáme v příloze (č. MZDR 15757/2020-33). 

Z řady výjimek, na které se nevztahuje povinnost nosit roušku, lze pro naše 
bohoslužby a činnost církve vztáhnout následující: 

- Děti do dvou let věku (Mimořádné opatření č. MZDR 15757/2020-33 bod 2a), 

- Zaměstnanci a osoby v obdobném postavení po dobu, kdy vykonávají práci na 
jednom místě, je-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, lze 
vztáhnout na jednání výborů sborů (Mimořádné opatření č. MZDR 15757/2020-33 
bod 2n), 

- Osoby při provádění autorského díla, osoby přednášející a osoby účinkující při 
tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu lze vztáhnout na vystupující a 
řečníky za kazatelnou (Mimořádné opatření č. MZDR 15757/2020-33 bod 2q), 

- Snoubence v průběhu svatebního obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné 
(Mimořádné opatření č. MZDR 15757/2020-33 bod 2v), 

Nadále platí, že maximální povolený limit účastníků ve vnitřních prostorách je 500 
osob a ve venkovních prostorách 1000 osob (viz minulý dopis – Mimořádné 
opatření MZČR č. 20588/2020-14). Stále je také doporučena zvýšená hygienická 
odpovědnost (dezinfekce rukou a prostor, rozestupy, větrání, v případě zdravotních 
obtíží raději zůstat doma apod.). 

Ohledně realizace VP žádná konkrétní pravidla neexistují. Chceme Vás proto vyzvat 
k rozumnému přístupu při její realizaci. Vždy je třeba zohlednit místní podmínky a 
chovat se zodpovědně ke všem účastníkům. V příloze k tomuto tématu najdete 
článek z Newsletteru Generální konference, který přeložil a úvodem opatřil Mikuláš 
Pavlík. 

Nošení roušek při bohoslužbách je jistě méně příjemné opatření. Věříme však, že 
navzdory tomuto opatření budeme jako sborové rodiny nadále fungovat, hledat 
nové možnosti služby a zároveň budeme příkladem svému okolí. 

S přáním Božího pokoje 
Vít Vurst, David Čančík, Jiří Komárek 



 



 



 



 

       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

Výlet  TOMu  20. 9. 2020 
„Na Okoř“ 

 

 

Sraz: v 9:00 hod Praha, Masarykovo vlakové nádraží 
Odjezd: Os 9812 – 9:30 hod. do stanice Zákolany 

 

 

Trasa: 
Z vlakové stanice > viadukt > Zákolany (pomník bývalého neslavně proslulého  

prezidenta Ant. Zápotockého – rodiště) > Budeč – slovanské hradiště > 
     Včelí boží muka sv. Václava > pod Budčí > Kováry – vlak. stanice > skály u Kovárů >  

údolí Zákolanského potoka > viadukt u Nového mlýna > chatová osada Višňová > 
lípa u Michova mlýna, stáje bývalého mlýna > zřícenina hradu OKOŘ >  

dále po modré TZ – kolem Zákolanského potoka > Noutonice – vlak. stanice. 
 

     Zpět:  
Vlak: Noutonice 17:33 hod. – Praha hl. nádraží 18:59 hod. 

      Bus: Lichoceves, Noutonice 15:46 hod. Praha Dejvická 16:23 hod. 
Lichoceves: 16:42 hod. – Praha Dejvická 17:23 hod. 

 
 

prosíme,  
dodržujte nařízení vlády  

pro bezpečí své  
i vašeho okolí 

 
 

 
 
 
 

Délka trasy cca 8,8 km 

 
 
 
 
 
 

Na procházku se těší  
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/

