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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy on-line 
téma úkolu: „Škola správného uctívání Hospodina“ 

Sobotní škola – třídy 1. a 2.  

• https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh  vede Václav Vondrášek 

• https://meet.google.com/eqg-jjmi-xvv   vede Jiří Kapounek 
Dětská sobotní školka – třída A & B 

• https://meet.google.com/kfc-xwrv-zhe 
Mimi školka začátek od 1000 hod 

• https://meet.google.com/rfv-ahro-gyf 

1o:45 hodin 

Bohoslužbu vede Jaroslav Bartoš 

• Úvod  

• Společná píseň č. 86 „Přijď k nám, ó Duchu“  
• Modlitba – Jaroslav Bartoš 
• Oznámení  
• Dětský příběh – Jaroslav Skála 
• Sbírka pro sbor  
• Píseň „Lotrova prosba“ - Smíchovský pěvecký sbor  

• Čtení textu Bible – Žalm 103, 8–14 – Jaroslav Bartoš 

• Tichá modlitba   
• Kázání – Václav Vondrášek 

Téma: „Hliněné nádoby – prokletí nebo požehnání?“ 

• Chvíle ke ztišení – „Jules Massenet: Meditace“ – Fides  
• Závěrečná modlitba – Václav Vondrášek 
• Společná píseň č. 99 „Hledej v slově Božím“  
• Rozloučení – Jaroslav Bartoš 
• Společná píseň č. 280 „Králi věčný, žehnej nám“ 
•  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

   14. listopad 2020 
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Oznámení 
 

 

-Studium Sobotní školy a Bohoslužby od soboty, 17. 10., budou  

z usnesení vlády České republiky 
ze dne 8. října 2020 č. 996 o přijetí krizového opatření 

přenášeny on-line od 930 hod SŠ a 1045 hod bohoslužba 

prostřednictvím www.bohosluzbyonline.cz 
SBOR BUDE PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN DO ODVOLÁNÍ! 

 

- Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

- Dnes, 14. 11., kázáním z Písma bude sloužit bratr Václav Vondrášek. 
 

- Příští sobotu, 21. 11., z Božího slova budou sloužit bratr Mikuláš Pavlík. 
 

-Zveme vás k dalšímu pokračování cyklu setkávání „Jsme spolu 2“  
ve středu a pátek od 2000 hod na www.bohosluzbyonline.cz 

 

-Online modlitební schůzku našeho sboru se konají ve čtvrtky od 2000 hod. 
https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib 

 

- Od neděle 15. 11. do neděle 29. 11. připravili TOMíci výlet „per partes“ 
Křížová cesta – Petřín k příležitosti Modlitebního týdne. 

(více informací dále ve Zpravodaji nebo u předsedy TOMíků 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 listopadu mysleme na svých 
modlitbách na oddělení našeho sboru: Diakonie – služba nemocným. 

 

- 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. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Účel: sbírka pro sbor 
Bankovní účet: 5053339/0800 
Variabilní symbol: 777 
Částka: dle vašeho uvážení 
Měna: CZK 
Děkujeme za váš dar. 

 
 

V období 15. – 21. 11. 2020 oslaví narozeniny: 
 

Čermák Zdeněk (15.11.); Šustková Pavla (15.11.) 
 

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

Zpráva z jednání výboru sboru 5.11.2020 
 

Jednání výboru sboru bylo zahájeno zamyšlením z Božího slova Jan 9,1, kterým 

posloužil br. V. Vondrášek a modlitbou. 

• Výbor sboru projednal organizaci modlitebního týdne, zajištění online 

skupinek a zveřejnění odkazů ve zpravodaji a na webových stránkách. 

• Výbor sboru z důvodu jednání online schválil provizorní rozpočet na rok 2021 

a to ve výši a složení rozpočtu roku 2020 s podmínkou, že do 03.2021 bude 

rozpočet aktualizován a v konečné podobě schválen. Čerpání rozpočtu v 

letošním roce probíhá podle plánu s tím však, že některé akce nebylo možné 

vzhledem k probíhající pandemii uskutečnit. 

• Br. P. Bláha podal informaci ohledně termínu evangelizačních akcí. 

• Výbor sboru přijal zásady pro internetové hlasování, které zformuloval br. 

Müller.  

• Výbor sboru pověřil bratry Milana Müllera a Jakuba Fraje zaktualizovat 

nejpozději do února 2021 zásady jednání výboru sboru. 

• Výbor sboru souhlasí s termínem 13.3.2021 pro akci mládeže ANDĚL a s 

termínem 2.10.2021 pro celopražskou rodinnou bohoslužbu. 

• Br. Müller informoval o postupu správní rady projektu Archa pomoci Praha 

ohledně převodu projektu APP pod KC Petrklíč. Sbor bude mít 2 zástupce ve 

správní radě APP, a to kazatele nebo statutárního zástupce a jednoho člena 

sboru. Správní rada navrhla pro rok 2021 a následující rok(roky) do dalších 

sborových voleb br. V. Vondráška a ses. M. Macháňovou. Funkční období 

zástupců sboru ve správní radě APP bude shodné s funkčním obdobím výboru 

sboru, tj. v dalších volbách budou vždy tito členové voleni. 

Příští jednání výboru sboru se uskuteční 10.12.2020. 

Zapsala Anna Boušková 
 

ČTVRTEČNÍ MODLITEBNÍ SETKÁNÍ POZOR – UŽ OD 20.HOD. 

Naši milí smíchovští, potěšeni pozitivní zkušeností našich on – line skupinek z minulého 
modlitebního týdne, chceme pokračovat v našich on – line MODLITEBNÍCH SETKÁNÍCH 
– sejdeme se tedy opět ve čtvrtek 19.11. – ale POZOR – O HODINU DŘÍVE, tzn. už od 
20.hod. Odkaz platí stále stejný: https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib. 

Věříme, že nejen pro nás je takové setkání přes týden darem, těšíme se na Vás! 

Přejeme Vám všem osobní jistotu, že jste každý sám i s Vašimi nejmilejšími v Božích 
laskavých rukách, těšíme na „slyšenou“ a na společnou „zamodlenou“ – srdečně Vaši 
kazatelé  

Soňa a Vašek. 
 
 

https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib


KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 20. kapitola 

… S JAK VELKOU NÁDOBOU JSI PŘIŠEL, s takovou odejdeš… 
 

„Bůh je jako pramen, ze kterého si každý odnese tolik, jak velkou si přinese nádobu.“  
Autor: Jan od Kříže.    

 

Tuto myšlenku v 16. století vyslovil známý španělský křesťanský mystik a ta za ta 
staletí nepozbyla nic na své pravdivosti a aktuálnosti. Pozorní posluchači si všimnou, 
že jsem podobnou myšlenkou začínal naše smíchovské páteční JSME SPOLU, a i 
sobotní smíchovské kázání. Velmi se mi totiž hodí k závěru modlitebního týdne. 
 

A nejen k modlitebnímu týdnu, ale ke každé sobotě, kterou prožijeme – a vlastně 
k celému našemu životu. Známé „jedenácté přikázání“ říká, že „KDO NIC 
NEOČEKÁVÁ, NEBUDE ZKLAMÁN“ – a máločeho se v životě tak bojíme jako 
zklamání… Každý z nás se rodíme s vnitřním nastavením, že čekáme všechno od lidí 
– a postupem času díky různým okolnostem i něco málo od Boha. A čím více v našem 
srdci roste živý Kristus, tedy čím déle s ním žijeme své praktické životy (Jan 3:30 On 
musí růst, já však se menšit.), tak dozráváme do stavu, že čím dál více očekáváme od 
Boha – a tím méně od lidí. A čím méně očekáváme od lidí, tím je možné je svobodněji 
milovat. A čím čekáme více od Boha, tím více může být náš život zakotvenější, 
prodchnutý láskou, svobodnější. Ježíš přišel, aby jeho ovečky: „…měly život a měly ho 
v hojnosti.“  (Jan 10,10.) 
 

A tak Vám všem přeji, abyste přicházeli k našemu dobrému Pánu s čím dál většími 

nádobami – na všechny se dostane 😊. 
   

S přáním radosti z jejich naplnění Vašek Vondrášek  
 

Pečeme pro zdravotníky a pečovatele o seniory –  
Oddíl Penguins pomáhá, přidáte se k nám?    
 

Když se v úterních Událostech na ČT 1 objevila reportáž o tok, jak jeden 
skautský oddíl tuším někde na Moravě organizuje jako formu poděkování 
a povzbuzení pečení dobrot pro zdravotníky, byl to zajímavý impuls se zamyslet, zda 
bychom v našem oddíle nezkusili něco podobného. Slovo dalo slovo, a protože reakce 
mnohých našich vedoucích byla více než skvělá, rozhodli jsme se, že zkusíme něco v 
podobného skutečně zorganizovat. Momentálně jsme v kontaktu se dvěma 
nemocnicemi a jedním Domovem pro seniory a všude se náš nápad moc líbil.  
Velmi nás povzbudila první odezva některých rodičů na našem oddílovém facebooku. 
Moc za to děkujeme! Chceme Vás ale oslovit i prostřednictvím jiných kanálů (jako je 
právě i sborový zpravodaj) a dát Vám možnost se zapojit. Pokud by kdokoliv (nemusí se 
jednat jen o rodiče dětí z oddílu) měl zájem nám s touto dobrovolnickou aktivitou 
pomoct a něco dobrého upéct, kontaktujte Honzu Bezděkovského 
(jan.bezdekovsky@pathfinder.cz, tel.: 607 640 529). Předběžně počítejte s tím, že 
rozvoz by probíhal příští neděli. Způsob předání a následné distribuce dobrot budeme 
sami organizovat, tak nemusíte nic nikam vozit. Vše bude ale ještě upřesněno 
konkrétním zájemcům v průběhu příštího týdne.  

Za oddíl Penguins Honza Bezděkovský  

mailto:jan.bezdekovsky@pathfinder.cz


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 listopad, 
v čase probíhajícího Modlitebního týdne, 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 15. a 29. listopadem, 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 
 

Zprávy z ADRY 
Milí smíchovští, 
dnes mám pro Vás dvě informace. Nejprve Vám zprostředkovávám 
poděkování týkající se nedávné sbírky pro dobrovolnictví v ČR, které jsme 
obdrželi od Adry. A ta druhá se týká programu BanglaKids, tzn. i našeho 
11letého Stiphena, kterého finančně jako sbor podporujeme. 

1. 
Zdravím vás s dobrou zprávou, kterých není v tomto čase nikdy dost. Nejdříve bych vám 
chtěla všem poděkovat za zapojení našich sborů do online sbírky na podporu 
dobrovolnictví. Vím, že je nelehká doba a organizovat online ADRA sbírku nebylo úplně 
jednoduché. Proto jsem měla velkou radost, kterou s vámi chci sdílet, že na ADRA sbírku 
na podporu dobrovolnictví se vybralo k 6.11. 2020: 102 871 Kč. Poměr ČS a MSS byl 
prakticky vyrovnaný. 

Nejsme však schopni zjistit, kolik se poslalo konkrétně za jednotlivé sbory, protože lidé 
posílali většinou ze svých individuálních účtů bez možnosti identifikace, z jakého sboru 
jsou.  

Moc si toho vážíme a děkujeme vám. 
Martina Špinková, koordinátorka PR a FR ADRA aktivit 

 

2. 
Pandemie COVID-19 těžce zkouší Bangladéšany 
V březnu udeřil i na Bangladéš COVID-19 a zemi uvrhl do izolace. Zavřeny byly školy, 
továrny, trhy a lidé přestali vycházet na pole. Lidé ztratili práci a příjmy a většina lidí si 
musí na živobytí půjčovat, protože nemá žádné úspory. Život se v zemi pomalu probouzí, 
ale vyhráno zdaleka není. Ačkoliv již v květnu opět zahájily výrobu textilní továrny, které 



zaměstnávají 4 milióny Bangladéšanů, především žen, mnoho západních módních firem 
zrušilo své zakázky. O práci přišlo tisíce lidí, kteří nyní nemají, jak uživit své rodiny.   

Humanitární pomoc dětem a rodinám BanglaKids pokračuje 
Bangladéšská vláda od března již sedmkrát prodloužila zavření škol z obavy, že děti jsou 
největšími přenašeči viru a pandemická situace by se ještě zhoršila. Již víc jak půl rok 
trvající uzavření vzdělávacích institucí má však na děti a jejich rodiny negativní dopady. 
Děti zapomínají učivo, a protože většina rodin nemá přístup k internetu, online výuka 
není možná. Tu si mohou dovolit jen prominentní školy a bohatší vrstvy.  

Naštěstí i v této těžké a složité situaci může ADRA dětem a rodinám programu 
BanglaKids pomáhat. Aktuálně pomáhá 1 434 rodinám dětí skrze vesnická distribuční 
centra potravin a online finanční pomoc. Tu realizuje zvláště u dětí z internátních škol, 
jejichž obydlí jsou roztroušena po celém Bangladéši. A až se děti vrátí do škol, podpora 
je bude následovat do školních lavic. 

Srdečně Vás všechny zdravím, přeji pevné zdraví a Boží ochranu a moc děkuji za Vaši 
ochotu a obětavost.  
                                                                                                        Za odd. ADRA Mirka Žaludová 
 

Sbírka Modlitebního týdne 

Sbírku Modlitebního týdne vnímám jak něco, co se týká jednotlivých sborových 
společenství – běžně ji děláme ve sborech, často ji počítáme přímo v rámci 
bohoslužby a všichni vědí, kolik se vybralo, sboroví pokladníci ji pak za sbor odesílají 
na sdružení. Vybraná částka za sbor se objevuje v odsouhlasení plateb a pak podle 
ní v rozpočtu odhadujete částku, kterou sbor vybere v dalším roce. 

Chceme vás podpořit v tom, aby sbírka i letos proběhla, pokud možno na sborové 
úrovni. Uvědomujeme si, že vzhledem k mimořádné situaci to komplikovanější než 
v minulých letech. Dovolím si tedy pár upřesnění a námětů: 
• Můžeme členům nabídnout poslat dary bezhotovostně – pomocí čísla 

sborového bankovního účtu a příp. dohodnutého variabilního symbolu, příp. i 
formou QR kódu – lze jednoduše připravit např. zde:  
https://qr-platba.cz/generator/  

• Kazatel nebo jiní sboroví činovníci mohou některé členy navštívit v rámci 
individuální duchovenské péče osobně doma a převzít od nich dary v hotovosti 
a doručit je pokladníkovi (lze spojit např. s rozvozem literatury apod.) 

Pokud by bylo přesto potřeba, lze členům poskytnout i platební údaje k zaslání darů 
modlitebního týdne přímo na České sdružení – ponecháváme na vašem zvážení:  
• bankovní účet Českého sdružení je 2124349/0800 
• pokud chtějí posílat jednotlivci bez nároku na potvrzení, tak stačí použít 

variabilní symbol 100,  
• pokud má u nás jednotlivec již přidělený variabilní symbol na desátky, tak 

místo úvodní 10 napsat 100 - pak se takové dary zohlední v potvrzení o darech 
za rok 2020 

Přeji vám i vašemu sboru Boží požehnání z celého modlitebního týdne! 

S pozdravem Jiří Komárek 

https://qr-platba.cz/generator/


K A Z A T E L N A 
 

O NEVIDITELNÉ ZDI NEMOCI, KARANTÉNY,  
MALOMOCENSTVÍ A COVID 

Kázání ze soboty 31.10.2020 – br. Michal Bacar 
 

Sestry a bratři v Kristu,  

je mi jasné, že už máte plné zuby nekončících, vesměs špatných zpráv na téma Covid 
19 a tak jsem se rozhodl, že dnešní kázání bude o něčem úplně jiném, a sice o 
malomocenství. (Ha, ha)  

Text, který chci s vámi dnes otevřít, je z Markova evangelia, první kapitoly:  

Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“ Ježíš se 
slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď čist.“ A hned se jeho malomocenství 
ztratilo a byl očištěn. Ježíš mu pohrozil, poslal jej ihned pryč a nařídil mu: „Ne abys 
někomu něco říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj za své očištění, co Mojžíš přikázal – jim 
na svědectví.“  

Malomocenství, či cizím slovem lepra, bylo nejtěžší a nejvážnější nemocí starověku. 
Ale i dnes je stále na Zemi přítomné a každý rok jím onemocní 250 000 lidí. Starověcí 
lidé neodkázali malomocenství léčit, a tak jediným prostředkem, který bránil jeho 
šíření byla izolace. Celoživotní izolace, pokud nedošlo k uzdravení. Starý zákon 
předepisuje celkem detailně, kdo má být kvůli malomocenství prohlášen za 
nečistého. Nečistí byli pak vyloučeni ze společenství a neměli možnost účastnit se 
života se zdravými lidmi. Ve středověku pak měli nařízeno nosit na sobě zvoneček, 
aby normální populace mizela malomocnému z cesty.  

Nemoc vytvořila kolem člověka zeď, která nebyla vidět, ale o to pevnější byla. 
Vytvořila kolem něho bariéru, kterou nebylo možné proniknout. A tomu my dnes 
dobře rozumíme, protože koronavirus staví kolem nás podobné zdi a izoluje nás.  

Připomíná mi to legendární album od skupiny Pink Floyd The Wall, které popisuje 
právě takovou zeď, která nás vede do samoty a izolace. A každá další věc v našem 
životě je jen another brick in the wall…  

Ale tahle zeď (v případě malomocného i koronaviru) má přece velmi dobrý důvod! Má 
nás chránit. Chrání mě před tebou a tebe přede mnou. A to je hrozně dobře! Jenže 
současně skrze ni padáme do pasti. Ta neviditelná zeď nám bere prostředky, kterými 
dokážeme se samotou bojovat. Nesmíme se navzájem dotýkat. Nesmíme si vidět do 
tváře. Nevidíme úsměv toho druhého. A když ho vidíme, tak jen na obrazovce 
počítače.  

Nabízí náboženství něco, co nám pomůže protnout tento bludný kruh? Leviticus 13 a 
14 popisuje velmi propracovaný obřad, kterým mohl kněz malomocného očistit. Ten 
obřad je pro moderní ucho natolik bizarní, že se mi strašně líbí. Poslouchejte se mnou  



Kněz vyjde ven z tábora a prohlédne ho. Je-li rána malomocenství na malomocném 
zhojena, rozkáže kněz, aby vzal pro očišťování dva živé čisté ptáky, cedrové dřevo, 
karmínové barvivo a yzop. Kněz rozkáže zabít jednoho ptáka nad hliněnou nádobou s 
pramenitou vodou. Pak vezme živého ptáka, cedrové dřevo, karmínové barvivo a yzop 
a omočí to i s živým ptákem v krvi ptáka zabitého nad pramenitou vodou. Stříkne 
sedmkrát na očišťovaného od malomocenství a očistí ho. Živého ptáka vypustí do pole. 
Očištěný si vypere šaty, oholí si celé tělo, omyje se vodou a bude čistý. Potom vejde do 
tábora, ale usadí se vně svého stanu na sedm dní. Sedmého dne si oholí všecky vlasy na 
hlavě, bradu, obočí, všechny chloupky si oholí, vypere si šaty, omyje se celý vodou a bude 
čistý. Osmého dne vezme dva beránky bez vady, jednu roční ovečku bez vady, tři 
desetiny éfy bílé mouky zadělané olejem jako přídavnou oběť a jeden džbánek oleje. 
Očišťující kněz postaví očišťovaného muže i ty věci před Hospodina, ke vchodu do stanu 
setkávání. Pak vezme kněz jednoho beránka a přinese jej se džbánkem oleje v oběť za 
vinu a podáváním to nabídne jako oběť podávání před Hospodinem. Beránka pak porazí 
na místě, kde se poráží oběť za hřích a oběť zápalná, na místě svatém, neboť knězi patří 
jak oběť za hřích, tak oběť za vinu. Je to velesvaté. Kněz vezme trochu krve z oběti za 
vinu a potře očišťovanému pravý lalůček ucha a palec na pravé ruce a u pravé nohy. Ze 
džbánku vezme kněz trochu oleje a odleje do levé dlaně. Pak omočí kněz prst pravé ruky 
v oleji na své levé dlani a sedmkrát stříkne prstem olej před Hospodinem. Trochou 
zbylého oleje na své dlani potře kněz očišťovanému lalůček pravého ucha a palec na 
pravé ruce a u pravé nohy tam, kde byl potřen krví z oběti za vinu. Zbytkem oleje z dlaně 
potře kněz hlavu očišťovaného. Tak za něj vykoná smírčí obřady před Hospodinem. Kněz 
připraví oběť za hřích, aby zprostil očišťovaného nečistoty; potom se porazí dobytče k 
oběti zápalné. Kněz bude obětovat zápalnou a přídavnou oběť na oltáři. Tak za něj kněz 
vykoná smírčí obřady. Bude čistý.  

Má farářská duše úplně pookřála, když jsem to četl. Nádhera. Jenže v tomhle půvabně 
kouzelném obřadu je jeden zádrhel. On nepomůže k tomu, aby se daný člověk 
uzdravil. Začíná totiž slovy: … je-li rána zhojena… Když se ten člověk sám uzdraví, 
zbaví ho kněz rituální nečistoty. Ale nic víc nedokáže. Nedokáže to samotné 
uzdravení. Nedokáže porazit ten virus. Kněží jsou bezmocní a my jsme také bezmocní. 
Nakonec to není náhoda, že čeština používá právě tato slova – málo-mocný, ne-
mocný. To jsme my lidé: málo-mocní a nemocní a bez-mocní. I když bychom si tu moc 
přáli mít.  

A pak do té neviditelné bubliny, která malomocného obklopuje, vstoupí ruka a dotkne 
se ho. Po jak dlouhé době cítil na svém těle dotyk jiného člověka? Tam, kde jsme my 
málomocní, je Kristus mocný. My nemůžeme tuhle zeď zbořit, protože ona tam stojí 
z dobrého důvodu. Ale nejsme ztracení, protože Kristus ji zbořit může. Chce-li, může 
očistit i nás. A jeho odpověď je stejná jako u malomocného. Chci. Buď čist.  

Amen 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



       Turistický oddíl Malvazinky TOM 

Covidový MT 2020  

výlet  TOMu (per partes)   

15.–29.11.2020 
“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/

