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 ročník 20/číslo 1034 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy on-line 
téma úkolu: „Růst k Božímu obrazu“ 

Sobotní škola – třídy 1. a 2.  

• https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh  vede Miloslav Žalud 

• https://meet.google.com/eqg-jjmi-xvv    vede Josef Prokop  
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 Milan Müller 

• Úvod  

• Společná píseň č. 29 „Když tvoji moc já, Pane, zřím“  
• Modlitba – Milan Müller 
• Oznámení  
• Modlitba starého muže – Milan Müller 
• Dětský příběh – Barbora Loudová 
• Sbírka pro sbor  
• Píseň „Přichází den“ - Smíchovský pěvecký sbor  

• Čtení textu Bible – 2 Kor 12,9 – Barbora Loudová 
• Tichá modlitba   
• Kázání – Mikuláš Pavlík 

Téma: „Chvála slabosti“ 

• Chvíle ke ztišení – „Mou cestu v rukou máš“ – Džemband  
• Závěrečná modlitba – Mikuláš Pavlík 
• Společná píseň č. 223 „Spasiteli, Pane můj“  
• Rozloučení – Milan Müller 
• Společná píseň č. 280 „Králi věčný, žehnej nám“ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

   21. listopad 2020 

https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh
https://meet.google.com/eqg-jjmi-xvv
https://meet.google.com/kfc-xwrv-zhe


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, 21. 11., kázáním z Písma bude sloužit bratr Mikuláš Pavlík. 
 

- Příští sobotu, 28. 11., z Božího slova budou sloužit bratr Vítězslav Vurst. 
 

-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 22. – 28. 11. 2020 oslaví narozeniny: 
 

Prokopová Marta (22.11.); Gabriš Lukáš (23.11.); Jenčík Jaromír (26.11.) 
 

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… 
 

 

Pokračuje  

ČTVRTEČNÍ MODLITEBNÍ SETKÁNÍ POZOR – UŽ OD 20.HOD. 

Naši milí smíchovští, chceme pokračovat v našich on – line MODLITEBNÍCH SETKÁNÍCH 
– sejdeme se tedy opět ve čtvrtek 26.11. – 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! Těšíme 
se, že se připojí všichni, kteří touží po modlitebním společenství. 

Přejeme Vám všem osobní jistotu, že jste v rukách Nejvyššího – v dobrém i ve zlém – 
srdečně Vaši kazatelé Soňa a Vašek. 

 

Pečeme pro zdravotníky a pečovatele o seniory –  
– bližší informace   
Jak jsme Vás informovali již minulý týden, rozhodli jsme se 
s našimi vedoucími iniciovat společné pečení dobrot pro 
zdravotníky a pečovatele v domech pro seniory starající se 
nemocné s COVID 19, s tím že možnost zapojení do této akce mají 
nejen rodiče našich dětí z oddílu ale i kdokoliv další z našeho smíchovského sboru.  

Od začátku tohoto týdne dostávám e-mailové i SMS zprávy o zájmu se zapojit do této 
akce, za což bych rád touto cestou moc poděkoval. Už mám 16 dobrovolníků a věřím, že 
ani to nemusí být konečné číslo…  

V tomto týdnu se také postupně vyjasnily možnosti, kam můžeme naše „sladké balíčky“ 
předat. V tuto chvíli je zřejmé že balíčky doputují jednak ke zdravotníkům na oddělení 
KARIM Všeobecné fakultní nemocnice (kde jsou pacienti s nejtěžším průběhem COVID) 
a dále na příslušná oddělení nemocnic v Hořovicích a Ústí n. Labem. Zde nám kontakt 
zajistil nemocniční kaplan Zbyšek Jonczy. Kromě toho balíčky předáme pečovatelům 
v domově pro seniory SeneCura Klamovka.  
Díky dohodě se zástupci společnosti PRE a.s. bude svoz sladkých balíčků i následný 
rozvod zajištěn převážně s využitím půjčeného elektromobilu, takže kromě pomoci 
lidem pomůžeme maličko i naší přírodě.  

Držte nám palce, ať se akce vydaří a pokud by se kdokoliv chtěl k nám ještě takto na 
poslední chvíli připojit, dejte vědět nejpozději v průběhu této soboty. V takovéto 
případě kontaktujte Honzu Bezděkovského (jan.bezdekovsky@pathfinder.cz, tel.: 
607 640 529). Samotný svoz a odvoz upečených dobrot, pak tedy proběhne, jak jsme již 
informovali, tuto neděli. 

     Za oddíl Penguins Honza Bezděkovský 

STROM PŘÁNÍ 2 
Hezký den všem, 
stejně jako loni jsme chtěli dárky primárně rozdat na akci rozsvícení vánočního stromu 
na Brumlovce 26.11. - tato akce však nebude. Nicméně bychom rádi pokračovali a dárky 
(celkem letos 141) zajistili. 

https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib
mailto:jan.bezdekovsky@pathfinder.cz


Cílovou skupinu obdarovaných jsme dali dohromady s Adrou a s Protěží. Celkem máme 
141 dárků – různě náročných. 
Máme seniory z domova na Zámečku (https://www.csop10.cz/nase-sluzby/pobytove-
sluzby/domov-vrsovicky-zamecek.aspx), obyvatele domova Sulická (http://domov-
sulicka.cz/) a děti z pěstounských rodin. 
Vše již v přehledu ve sdílené tabulce /jako loni/ kam se dá zapisovat. 
Tuto tabulku budu sdílet všem členům našeho sboru a také dárcům z loňska.  
  

Loni jsme oslovili mnoho lidí z kanceláří na Brumlovce a sdíleli jsme také tabulku našim 
přátelům, známým a bývalým kolegům. Zapojili se pracovní týmy, které tato akce zase 
pomohla rozvíjet v jiném ohledu než pracovním. 
 Primárně si každý odnesl vánoční ozdobu se jménem, přáním a kódem podle kterého se 
dárky pak identifikuji. Takto je vše i v uvedené tabulce. Dárek pak má být zabalený a 
označený daným kódem a předán dle dohody. Na dárku se podílí bud jednotlivec nebo 
skupina. Památkou pak je právě ta ozdoba, ale hlavně hřejivý pocit z toho, že někdo bude 
mít radost. Dárcům jsme zaslali i fotky z akce anebo je mohli vidět na našich stránkách. 
Ozdoba bude i letos. 

  

Loni jsme dárky vybírali cca do poloviny prosince, protože v prosinci jsme dárky rozváželi. 
Letos navrhuji dárky vybírat až do začátku ledna a pak je teprve předat. Primární 
kontakt budu já, navrhla bych i pár termínů, kdy zase přinést dárky do Bethany – jako 

https://www.csop10.cz/nase-sluzby/pobytove-sluzby/domov-vrsovicky-zamecek.aspx
https://www.csop10.cz/nase-sluzby/pobytove-sluzby/domov-vrsovicky-zamecek.aspx
http://domov-sulicka.cz/
http://domov-sulicka.cz/


loni. Následně po vybrání všech dárků pak budou distribuovány na místo určení – dle 
dohody s kontakty za všechny tři oblasti. 
  

Společně s Barborou Bezděkovskou, která mi za Adru obdarované pomohla vybrat 
navrhujeme i tuto akci nabídnout sboru na Smíchově – tedy mohou se také zapojit jak 
oni, tak kolegové z práce, z jiných zájmových akcí. 
  

Níže najdete odkaz za loňský rok, jak jsme vystavili na stránkách Bethany – v diskusi s 
Rickym. Letos bychom zde na stránkách také dali odkaz. S další propagací nám nabízí 
pomoc Marika za Passerinvest – s letáčkem (jako loni viz příloha), a pak propagací na FB 
a tabulích, které využívá Passerinvest. 
Na našem FB bychom pak leták také mohli sdílet nebo dávat další odkazy a informace o 
dárcích. 
  

 Letos máme situaci ztíženou kvůli pandemii a nouzovým opatřením, ale věřím, že nás 
tato akce pozitivně naladí jako loni. 

Denisa 
další informace jsou na https://www.spolecenskecentrum.cz/strom-prani/ 
 

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.  

 

První důkaz: 
Původní plán byl jít 
pěšky na křížovou cestu 
na Petřín, ale nakonec 
jsme vyjeli sem.  
Byli jsme na cyklovýletu 
v okolí Karlštejna. 

Matěj a Honza 

 

 

 

 

 

Za tým Tomíků Radek Zelenka, Jaroslav Bartoš a Milan Müller 
 

https://www.spolecenskecentrum.cz/strom-prani/


K A Z A T E L N A 
 

MODLITBA JONÁŠE 
Kázání ze soboty 07.11.2020 – br. Michal Balcar 

 

Proč Jonáš?  

Výběr textu k dnešnímu kázání nebyl obtížný. Spojily se v něm dva vjemy, které byly pro 

mne minulý týden důležité. Můj prvorozený (πρωτότοκος) a jednorozený (μονογενής) 

syn Jonáš dovršil svou plnoletost a oslavil 18. narozeniny. A k tomu se chystáme na 

modlitební týden, který dneškem začíná. A tedy… Jonášova modlitba. 
 

 Jonáš 2,3-10  

„V soužení jsem volal k Hospodinu, on mi odpověděl. Z lůna podsvětí jsem volal o pomoc 

a vyslyšels mě. Vhodil jsi mě do hlubin, do srdce moře, obklíčil mě proud, všechny tvé 

příboje, tvá vlnobití se přese mne převalily. A já jsem si řekl: Jsem zapuzen, nechceš mě 

už vidět. Tak rád bych však zase hleděl na tvůj svatý chrám! Zachvátily mě vody, 

propastná tůň mě obklíčila, chaluhy mi ovinuly hlavu. Sestoupil jsem ke kořenům 

horstev, závory země se za mnou zavřely navěky. Tys však vyvedl můj život z jámy, 

Hospodine, můj Bože! Když jsem byl v duši tak skleslý, Hospodina jsem si připomínal; 

má modlitba vešla k tobě ve tvůj svatý chrám. Ti, kdo se šalebných přeludů drží, o 

milosrdenství se připravují. Já ti však s díkůvzdáním přinesu oběť; co jsem slíbil, splním. 

U Hospodina je spása!“ (Jonáš 2,3-10)  
 

Jak Jonáše číst  

Nejprve vás chci poprosit o jednu věc. Zkusme nevidět v Jonášovi pohádku. Nebo knihu, 

která je dobrá leda na příběhy pro děti. Když čteme ten příběh pozorně a neulpíme na 

velryby, budeme odměněni zjištěním, že Jonášův příběh obsahuje některé zásadní, 

nadčasové motivy. Například otevírá téma hledání vlastního místa. Ptá se, jaké máme my 

lidé poslání - tj. kam nás Bůh posílá. A v neposlední řadě ukazuje, že život víry není 

vždycky jednoduchý. Právě naopak.  
 

Co se stalo předtím  

Jak se Jonáš dostal k tomu, aby vyslovil tuto modlitbu? Jeho kniha začíná Božím 

oslovením: Jdi do Ninive. A to se Jonášovi nechce, a tak jde opačným směrem, jde na 

moře, protože na moře nesahá Hospodinova vláda. Jenže sahá a přijde bouře a námořníci 

zjistí, že je to kvůli Jonášovi a náš prorok se nechá vrhnout přes palubu, aby zachránil 

ostatní a z toho je zřejmé, že je to dobrý člověk. Jenže se neutopí, protože ho spolkne 

velryba (ano, já to mám napsané špatně, ale je to proto, že to je taková Boží velryba, ve 

které může prorok být tři dny a tři noci).  

Břicho té ryby je zvláštní prostor. Jonáš je v něm zachráněný, ale současně uzavřený a 

nesvobodný. Vlastně nemůže dělat nic jiného než se modlit. A tak se modlí.  
 

O Jonášově modlitbě  

Jeho modlitbu máme zaznamenánu v podobě žalmu a v první řadě bych chtěl říci, že je 

krásná. Poetická. Chtěl bych také jednou v modlitbě použít obrat: chaluhy mi ovinuly 

hlavu.  

Ta modlitba má pevnou strukturu, Začíná u toho, co udělal Jonáš a pokračuje tím, co 

udělal Hospodin: já volal – on odpověděl, já volal – on vyslyšel, byl jsem zavalen – ale 

Hospodin mě vyvedl z jámy. V 9. verši reflektuje svoji zkušenost tak, že šalebné přeludy 

nám berou milosrdenství. Jako bychom měli jen dvě cesty – buď se držet šalebných 

přeludů, iluzí, přání, jež jsou otci myšlenek anebo Božího milosrdenství. A ta modlitba v 



chvíli, která je nelehká, končí Jonášovou proměnou. Je totiž ochotný přinést oběť. Oběť 

sebe sama. A jít do Ninive, což je sebevražedná mise.  
 

Co k tomu říkají Kraličtí  

Kraličtí v poznámkách k Šesti dílce tradičně půvabně celý oddíl glosují takto:  

Spatřuje se tu divná Boží moc, jakož v tom, že tu rybu velikou tak prudce pudila, což bez 

velikého vod zvučení býti nemohlo: takž i v tom že Jonáš byvše jako do propasti 

zachvácen, zachován a že přirozená té ryby moc zažívající jeho se dotknouti nemohla, ale 

jej zase nemohouc míti žádného pokoje vyvrátiti musela. Netoliko Pána Krista smrti a 

jeho vzkříšení, ale i jeho současníků Figura. (Upozorním snad jen na jejich krásně citlivou 

poznámku o tom, že Jonáš velrybu tlačil v břiše, ale také o tom, že Boží moc ho chránila 

před přirozenou té ryby mocí zažívající).  
 

Co k tomu říká Ježíš  

Poslední verš: U Hospodina je spása zní hebrejsky jšuata ladonaj. Naše citlivé 

novozákonní ucho nemůže neslyšet základ jména Ješua. A právě Ješua – Ježíš z Nazareta 

se na Jonáše přímo odvolával. A nejen na Jonáše, ale přímo na tuto chvíli v břiše velryby. 

Mt 12,40 zmiňuje znamení Jonáše, jako jediné znamení, které dostane toto pokolení. Ježíš 

mluví o tom, že mužové z Ninive budou soudit na posledním soudu, protože oni se 

obrátili. Obracíme se i my, jako oni?  
 

Co Jonášova modlitba říká nám  

I my jsme dnes kvůli karanténě v metaforických velrybích zažívacích traktech. 

Nemůžeme ven a nebýt počítačů, nevíme nic o lidech kolem sebe. A i nám nezbývá moc 

jiného než se modlit. Velkou útěchu můžeme slyšet v Jonášových slovech: Když jsem byl 

v duši tak skleslý, Hospodina jsem 

si připomínal; má modlitba vešla k 

tobě, ve tvůj svatý chrám. 

Hospodin nás slyší! Haleluja!  

Jonášův příběh také ukazuje, že i 

když nás Bůh vyvádí mimo naše 

pohodlí a chce po nás věci, které 

nám nejsou příjemné, má to smysl. 

Možná ne pro Jonáše, ale pro 

obyvatele Ninive určitě.  
 

A nakonec.  

Najít to své místo, to je těžká věc. 

Pokud to hledání necháme na 

Hospodinu, možná se nám to 

nebude úplně líbit, ale bude to mít 

smysl. Tak svému Jonášovi přeji z 

celého srdce, aby to své místo 

našel. A nám ostatním jakbysmet.  

AMEN  

 
P.A. (Post amen): Děkuji manželům Linhartovým za upozornění na nádhernou kazatelnu v tvaru velryby, která 
se nachází v kostele svatého Jakuba většího v obci Kratonohy. Ta nás kazatele zavazuje, abychom volali Boží 

slovo s odvahou jako Jonáš!  



 

 

 

 

 

 

 



 



 

       Turistický oddíl Malvazinky TOM 

Covidový MT 2020  

výlet  TOMu (per partes)   

15.–29.11.2020(a<) 
“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/

