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 ročník 21/číslo 1064 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 
 

9:00 hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy on-line 
téma úkolu: „Boží láska a lidská víra“ 
• Sobotní škola začíná od 900 hod. 

https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh vede Milan Müller 
• Dětská sobotní školka – třída A & B 

https://meet.google.com/kfc-xwrv-zhe 
• Mimiškolka začíná od 1000 hod. 

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

1o,45 hodin  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

     19. červen 2021 

Studentská 
BOHOSLUŽBA NA SMÍCHOVĚ  
sobota 19. 6. 2021 od 10:45 hodin 

Peroutkova 57, Praha 5 
Téma: „ J S M E   S P O L U “ 

 

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


PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY - „JSME SPOLU“ 
 

1o,45 hodin  

Dopolední bohoslužba  
vede Petra Bulejčíková 
 

• Přivítání a sborová oznámení  
• sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
 

• Bohoslužba: 
• společná píseň „Dýchaj“ 
• modlitba 
 

• Příběh pro děti – Barbora Bezděkovská 

• společná píseň „Chceme Ti říct“ 
• modlitba 
 

• Kázání – Marek Brousil 
• společná píseň „Ty jsi Pán a Bůh“  
• modlitba 
 

• Kázání – Natálie Gabrišová  
• společná píseň „Vznešený“  
• modlitba 
 

• Kázání – Josef Dvořák  
• společná píseň „Otevři mé srdce“  
 

• Požehnání  
• společná píseň „Králi můj“  
 

• Rozloučení – Petra Bulejčíková 
 

Oznámení 
 

Studium Sobotní školy bude přenášena on-line od 900 hod.  

Od 1045 hod bude bohoslužba probíhat naživo za dodržení pravidla 6R  
 

- Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

- Dnes, 19. 6., jste zváni na „Studentskou bohoslužbu“ 
kázáním z Písma budou sloužit sestra Natálie Gabrišová,  

bratři Marek Brousil a Josef Dvořák.  
 

- Příští sobotu, 26. 6., budeme slavit Památku večeře Páně.  
Slovem z Písma bude sloužit sestra Soňa Sílová 

Začátek bohoslužby je mimořádně již v 930 hod!!! 
Po dopolední bohoslužbě se uskuteční členské shromáždění 

na kterém proběhnou sborové volby. 
 

-On-line modlitební schůzky našeho sboru pokračují  
ve čtvrtky od 2000 hod. https://meet.google.com/jdc-ozta-vij 

 
 

https://meet.google.com/jdc-ozta-vij


-V pátek, 25. 6., jste zváni do Smíchovského foyer prostřednictvím meet  
na setkání se Soňou Sílovou nad úvodem do 3Q sobotní školy 

(bližší info dále ve Zpravodaji) 
 

-Tuto sobotu, 19. 6., jste zváni na scrapbookové odpoledne s Jitkou 
od 1300 hod v učebně sboru 

 

-KD a DSŠ zve v sobotu, 19. 6., na setkání spojené s ukončením školního roku 
(bližší info dále ve Zpravodaji) 

 

-O víkendu, 25. - 27. 6., proběhne předtáborové setkání pro účastníky 
letošních letních táborů. Setkání proběhne v Měňanech u Berouna 

 

- Pomoc starším členům a přátelům našeho sboru je stále aktivní. 

Kontakt skrze e-mail sona.silova@seznam.cz nebo na telefonu: 724 130 602. 
 

-Archa pomoci a KC Petrklíč zvou na Konferenci pro neformální pečující  
(bližší info dále ve Zpravodaji) 

 

-Výlet TOMu se uskuteční v neděli, 20. 6., „Návštěva letiště Kbely“ 
(bližší info dále ve Zpravodaji) 

 

- 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 červnu mysleme na svých 
modlitbách na: Sborové volby. 

 

- 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. 
  

 
 

 

 
 

 
 
 

 

https://mss.casd.cz/2021/06/03/biblicky-tyden-mss-2021-online/ 

V období 20. – 26. 6. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Klímová Zuzana (21.6.); Mervart Milan (22.6.); Trněný Marek (22.6.); 
Vančová Silvie (22.6.); Hellebrandová Kateřina (25.6.);  

Poláková Eva (25.6.); Šmíd Daniel (26.6.) 
 

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

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

        Pravidelné sborové sbírky 
 

Účel: sbírka misie 
Bankovní účet: 5053339/0800 
Variabilní symbol: 11106 
Částka: dle vašeho uvážení 
Děkujeme za váš dar. 
------------------------------------------ 
 

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



 

VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

 

Bohoslužby v  našem sboru  od soboty 29. května 2021 
 

Bohoslužby se mohou konat, počet přítomných osob je zatím omezen na 50 % kapacity 
míst k sezení v místě konání bohoslužby (660 míst k sezení – což je cca 330 lidí). Platí 
pravidlo 6R. Bohoslužby probíhají od 10:45 hod. Sobotní škola a školky zatím zůstávají 
v režimu on-line. 

Během bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor či chirurgickou roušku. 
Účastníci si před vstupem do vnitřních prostor musí vydezinfikovat ruce.  

Za VS J. Bartoš 

Zpráva z jednání výboru sboru 10.6.2021 
 

Jednání výboru sboru bylo zahájeno zamyšlením z Božího slova nad textem Fil 4,6, 
kterým posloužil br. V. Vondrášek a modlitbou. 

• Výbor sboru schválil zaktualizovaný rozpočet na rok 2021, který zahrnuje také 
projekt na obnovu techniky. 

• Památka Večeře Páně se uskuteční v sobotu 26.6. Příprava bohoslužby je 
zajištěna. 

• V sobotu 26.6. se bude konat členské shromáždění s volbami. 

• Během prázdnin bude zpravodaj našim členům e-mailem rozesílat br. J. Bartoš, 
který zpravodaj sestavuje. 

• Výbor sboru pověřil br. V. Vondráška, aby vytipoval a oslovil lidi, kteří by byli 
ochotní ujmout se přípravy novoročního programu 2022. 

• Nabídka uspořádat komorní koncert oratorium „Kázání na hoře“ od Marka 
Šlechty v podání Nikol Turoňové a varhanice/klavíristky L. Síťkové v našem 
sboru bude posouzena novým misijním výborem. 

• Br. J. Bartoš informoval výbor sboru, že se objevují stížnosti na provedení 
bezbariérového přístupu do modlitebny. Výbor sboru pověřil br. J. Bartoše k 
jednání s Českým sdružením ohledně požadavku na úpravu provedeného 
zásahu do architektury objektu, nejlépe za pomoci architekta. 

Příští jednání výboru sboru se uskuteční po prázdninách 16.9.2021. 
 

Zapsala Anna Boušková 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 50. kapitola 

ZNAMENÍ NA RUCE, NA ČELE… A NA TVÁŘI 

Dnešní nadpis určitě zaujal všechny milovníky eschatologie a výkladů vzácné knihy 
Zjevení, kterých jsme už slyšeli mnoho.  

S prvními dvěma znameními jsme se potkali právě ve Zjevení ve 13.kap., kde jsme 
právě i v době pandemie slyšeli o tom, že to souvisí třeba i s očkováním (což si 
zásadně nemyslím) apod. Po letech studia těchto textů jsem dospěl k tomu, že tato 
„znamení“ souvisejí s tím, jak moc beru vážně Hospodina, nebo se nechám ovlivnit a 
zastrašit „šelmou ze země“ (viz Zj 13, 16.). Jak moc okolnosti mého života ovlivní mé 



myšlení (“na čele“) a můj praktický život („na ruce“). A to že na nás má naše okolí 
velký vliv jsme si mohli uvědomit i tento týden, když fotbalista Ronaldo schoval dvě 
lahve Coca-Coly z pultíku během tiskové konference a akcie této společnosti se po 
jeho reakci propadly o miliardy. 

Ale znamení „na tváři“? To bychom v Bibli asi marně hledali, ale v našem sboru se s 
ním tuto sobotu určitě setkáme. Zatím jsme nuceni díky vládním nařízením, která 
respektujeme při našich bohoslužbách nosit ve vnitřních prostorách roušky. Vím, že 
se to mnohým nelíbí a více či méně proti těmto nařízením protestují. Ale je i nemalá 
skupina těch, kteří mají z různých zdravotních i dalších důvodů obavy podívat se do 
sboru, aby nebyli nakaženi, případně aby nenakazili jiné. I mně není rouška příjemná 
a jsem rád že „za kazatelnou“ si jí mohu sundat… Zároveň si tak rád s lidmi – jako 
typický „haptik“ podávám ruce, což také zatím vládní nařízení neumožňují. A jsou 
opět lidé, kteří mají z různých důvodů obavy z takovéhoto kontaktu a plně to 
respektuji, proto nikdy nebudu podávat ruku jako první… A právě v tomto kontextu 
vnímám roušku jako „znamení na tváři“ všech těch, kteří při sobotní bohoslužbě 
nechtějí, jakkoliv ohrozit druhého, či jakkoliv přispět k jeho diskomfortu. 
V podobném duchu mluví i apoštol Pavel, když nás vyzývá, abychom jeden druhému 
„nebyly kámenem urážky a nepůsobili pohoršení“ (Ř 14,13.). Kéž by se v našem sboru 
na Smíchově všichni ti, kteří přijdou mezi nás cítili mezi námi přijímaní, 
respektování a v bezpečí – a pokud k tomu přispěje i moje rouška, dává mi to smysl. 
Tak moc bych si přál, aby to dávalo smysl i každému z vás… 

      Váš kazatel Vašek Vondrášek 

Ohlédnutí za Konferencí žen „on-line“ 
 

Ve dnech 11. - 12. června 2021 jsme měli možnost přijmout pozvání oddělení služby žen 
Moravskoslezského a Českého sdružení naší církve a zúčastnit se Konference žen „on-
line“. Tématem konference byla Odvaha ke štěstí. Od pátečního večera a po celou 
sobotu jsme mohli zpívat chvály, poslouchat zajímavé rozhovory, zamýšlet se nad 
příběhy odvahy a inspirovat se touhou po štěstí. Poslechli jsme si toho o odvaze a štěstí 
hodně. Ale ruku na srdce, dokážeme probudit odvahu ke štěstí i v sobě? Děkuji za sebe 
i mnohé své kamarádky organizátorkám konference – za dobré nápady, technické 
zvládnutí a organizaci akce, milé dárky pro účastnice – ale hlavně za to, že se pustily do 
něčeho, co nikdy předtím nezkusily. Možná na začátku pochybovaly, že to „on-line“ 
vůbec zvládnou. Ale měly odvahu a šly do toho. Děkuji účastnicím, které Konferenci žen 
fandily. Děkuji Pánu Bohu, že byl s námi. Jsem ráda, že jsem „tam“ byla. 
 

Odd. Služby žen Smíchovského sboru Jitka Michalcová 
 

KD a DSŠ zve na setkání spojené s ukončením školního roku 
 

Naši milí, zveme vás na setkání u příležitosti ukončení školního roku dětské sobotní 
školky. Sejdeme se v sobotu 19.6.2021 ve 14 hodin na zahradě u Hanky a Petra v Jílovišti, 
Pražská 83. Prosíme o příspěvky na společný piknik, budeme grilovat a opékat. Nápoje 
jsou zajištěny. Pro děti připravíme hry. Těšíme se na společné chvíle. 
                                                     

Za KD Mariana a Jarda 



Jako letní sníh – celovečerní historický film  

nebudete moct být na promítání filmu na Staroměstském náměstí v pondělí 21. 6? 
Bude možné se na film podívat někde jinde? Nebo si ho stáhnout? Koupit DVD? 

Dobrý den,  
děkuji za Váš zájem o film Jako letní sníh. Film lze shlédnout v archivu České televize 
na iVysílání. Na DVD jej neplánujeme vydat. 

„Jako letní sníh – život Jana Amose Komenského“ (celovečerní historický film – 96 
min. s Davidem a Aloisem Švehlíkovými a Igorem Barešem v hlavních rolích) r. 2021 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13220002066-jako-letni-snih-zivot-j-a-
komenskeho/ 

a případně i druhý projekt 
„J. A. Komenský – život a dílo“ (klasický dokument – 52 min.) r. 2021 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13220142851-j-a-komensky-zivot-a-dilo/ 

Bouška/Hlavsovi 

Informace z našeho oddílu KP Penguins: 
 

Letní tábory budou ZDARMA 
Chtěli bychom Vás v souvislosti s přidělením mimořádné dotace MŠMT na tzv. letní 
kempy informovat o tom, že všechny naše tábory v letošním roce budou ZDARMA (to je 
určeno i na základě dotační podpoře ze strany pražského magistrátu). 
V následujících 14 dnech Vám tak vrátíme všechny platby zpět na Vaše účty. V případě, 
že byste nám chtěli část zaslaného poplatku věnovat jako sponzorský dar, budeme za to 
moc rádi. Tuto informaci nám dejte co nejdříve vědět na mail. 
 

Chystáme předtáborovku 
O víkendu 25. - 27. 6. proběhne předtáborové setkání pro účastníky letošních letních 
táborů. Setkání proběhne v Měňanech u Berouna, spát budeme ve stanech. Celá akce 
proběhne v souladu s platnými opatřeními (viz pravidla pro schůzky). Cena akce bude 
300 korun za osobu. Částku vybereme v hotovosti při převzetí dětí. 
 

Více informací zveřejníme v týdnu před akcí. 
Přihlašování je možné uskutečnit skrze on-line formulář: 
https://forms.gle/DphDdWEWz11SQfa19 
 

V případě dotazů pište na mail jakub.fraj@pathfinder.cz nebo volejte na telefon 
734 363 639. 

Za vedení oddílu Penguins Jakub Fraj. 
 

K A Z A T E L N A  - Z A M Y Š L E N Í 
 

Od televize do vězení 

Z kalendáře na mě koukalo číslo 1985. S manželkou jsme se dívali se na televizní film 
z tzv. západu. Před presbyteriánským kostelem stál pastor a do misek naléval 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13220002066-jako-letni-snih-zivot-j-a-komenskeho/
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13220002066-jako-letni-snih-zivot-j-a-komenskeho/
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13220142851-j-a-komensky-zivot-a-dilo/32029838014
mailto:jakub.fraj@pathfinder.cz
https://www.casd.cz/od-televize-do-vezeni/


hustou horkou polévku pro místní bezdomovce. Na církevním pozemku kousek 
vedle fary stála nízká podlouhlá budova s malými okny. Byl to azylový dům 
s noclehárnou. Pro nás tehdy instituce, kterou jsme na rozdíl od současnosti, neznali. 

Bydleli jsme s manželkou a dětmi na samotě u rybníka nad tichou, klidnou vesničkou 
jako dlaň na Vrchovině. Do práce jsem dojížděl do továrny v malém okresním městě. 
Přesto, nebo možná právě proto, ve mně popsaný obraz z filmu rozechvěl kout srdce 
a v něm sen mít jednou faru s noclehárnou a k tomu možnost pomáhat lidem nejen 
polévkou. 

A tak šel čas. 
V červnu 1989 přišel nástup do kazatelské služby na dálném Slezsku. 

V roce 1990 spadla “z nebe” velká prezidentská amnestie Václava Havla. Za pár dnů, 
kde se vzali, tu se vzali, u dveří rodinného domu bez označení že jde o “faru”, se začali 
objevovat amnestovaní muži – budoucí bezdomovci. 

Josef W. z Mostů u Jablunkova nám domů přivedl Jendu J. propuštěného z Věznice 
Mírov s tím, že se o něj máme postarat, protože on naši pomoc potřebuje. Na něm 
jsme se opravdu hodně vyškolili. 

Ve Znojmě (od roku 1992) už k nám bezdomovci, často propuštění z vězení, 
docházeli zcela pravidelně. A došlo i na teplou polévku. Když jsem v roce 1999 v 
myšlenkách zamířil jako dobrovolník do nově otevřeného vězení ve Znojmě, 
odvolalo nás MSS CASD do sborů v Ostravě. 

V sobotu při vítání do Ostravy mě v přestávce zastavil br. Ing. Jaroslav M. a prostě 
mi suše oznámil, že s nimi budu chodit do vězení. Tak si Pán Bůh „vzpomněl“, že bych 
mohl pokračovat v naplňování starého snu, kterým ve mně vzbudil touhu po azyláku 
vedle modlitebny. 

Po šesti letech krásné, namáhavé, povzbudivé i bolavé dobrovolnické práci ve 
Věznici Heřmanice v rámci Vězeňské duchovenské péče jsem v roce 2005 Pánu Bohu 
odpověděl na další vzbuzenou touhu v mém nitru. Řekl jsem mu, že bych rád 
pracoval jako vězeňský kaplan, abych měl na vězně víc času a dostal se také k 
personálu věznice, který pro mě byl zcela nedostupný. 

Zázrak. 
Od října 2007 jsem pracoval ve Věznici Karviná na neuvěřitelných 0,5 úvazku (dnes 
0,6) za velké podpory modlitebníků, zpěváků, hudebníků a sponzorům z mého a 
okolních sborů (nějakou dobu i s podporou nadace ADRA). 

Nemohu napsat, že díky televizi jsem v současné době ve vězení, ale právě přes film 
Pán Bůh probudil sen, který teď naplňuje. 

Děkuji Pánu Ježíši, pro jehož jméno jsem dnes ve vězení, ale na rozdíl od apoštola 
Pavla na druhé straně mříže (katru). 

Děkuji Pánu Ježíši za možnost nést Jeho evangelium lidem až na samém okraji 
společnosti. A divili byste se, s jakými lidmi se ve vězení i nad Biblí setkávám. 

Ale o tom zase někdy jindy. 
Honza sen., pastor pro každého 



https://ceskesdruzeni.cz/cesko-moravsky-kongres-mladeze/ 

https://ceskesdruzeni.cz/cesko-moravsky-kongres-mladeze/


 



 

 

 

 

 

 

 

   
www.zivotazdravi.cz                         Praha Smíchov 

 
Vás srdečně zve na seminář  

 

HUBNEME ZDRAVĚ 
ANEB  

MEDICÍNA ŽIVOTNÍHO STYLU  
V PRAXI 

 

Jak zhubnout představí dvojice úspěšných absolventů  

nového progresivního kurzu hubnutí založeného na ideálním jídelníčku  

a 21 speciálních opatření pro dosažení optimální hmotnosti. 
 

přednáší  

Ing. Robert Žižka 
ředitel – Prameny zdraví z.s. 

 

https://youtu.be/ycMR0Y0j37k 
 



 



       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

Výlet TOMu 20.6.2021 
“Návštěva letiště Kbely” 

 

 

Sraz: v 10:00 hod v Letňanech na stanici metra C 

 

Trasa: 
Z místa srazu – stanice metra C Letňany – pod vedením předsedy TOMu  

Radka Zelenky vyrazíme k letišti Praha Kbely, kde navštívíme areály  
s omezeným vstupem, jako je Stará Aerovka anebo Letecké muzeum Kbely. 

Poté, kdy uvidíme něco z dovednosti lidské budeme pokračovat  
Mladoboleslavskou ulicí po cyklotrase A263 k pramenu Barborka, 

Centrálním parkem Kbely k cíli našeho putování pod názvem Prales. 
 

prosíme, dodržujte nařízení vlády pro bezpečí své i vašeho okolí 

 
Délka trasy cca 6,2 km 

 

Radek Zelenka  
 
Design ® Jaroslav Bartoš 

 



Na výlet se s vámi těší  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pátek 25. červen 2021 

20:00 hodin 

Soňa SÍLOVÁ 
POKOJ VÁM 
ÚVOD DO 3. ČTVRTLETÍ 

SOBOTNÍ ŠKOLY 

https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh 

  

https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh


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/

