
J
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ročník 21/číslo 1065 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY – PAMÁTKA VEČEŘE PÁNĚ 
 

  Dopoledne . 

9,3o hodin 

 Bohoslužbu vede Robert Heczko 

varhanní hudba 
společná píseň č.268 „Jak je vzácně, jak je mile“ 
modlitba  
Studium sobotní školy společné shrnutí úkolu – Jan Kubík/Josef Havlíček 
„Požehnání nové smlouvy“ 
varhanní hudba 
 

Sborová oznámení  
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
Promluva k dětem – Václav Vondrášek 
píseň „Velký Bože, mocný Králi“ – Smíchovský pěvecký sbor 
 

Čtení textu Bible – Matouš 4,1-4 a 6,11 
tichá modlitba 
Kázání z Božího slova – Soňa Sílová 
Téma: „Když dojde na lámání chleba“ 
hudební přednes – Jan Hušek 
 

Slovo k zahájení VP – Václav Vondrášek 
společné písně č.326 “ V tu noc, kdy Pán a Spasitel“ 
Modlitba  
 

Obřad přijímání chleba a vína 
společná píseň č.3 „Tebe Boha chválíme“ 
 

Požehnání 
 

11,45 hodin 

      Členské shromáždění – sborové volby 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

     26. červen 2021 



Oznámení 
 
 

- Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

- Dnes, 26. 6., budeme slavit Památku večeře Páně. 
Po dopolední bohoslužbě se uskuteční členské shromáždění 

na kterém proběhnou sborové volby. 
 

-Dnes, 26. 6., je den sbírky 13. soboty pro Středoamerickou divizi. 
 

- Příští sobotu, 3. 7., kázáním z Písma budou sloužit bratr Pavel Bláha. 
  

Od této soboty do odvolání platí následující režim: 
Studium Sobotní školy bude přenášena on-line od 900 hod.  

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

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

 

-Od 2. 6., každou středu vždy od 1800 hod, probíhá studium knihu Skutky 
 

-Tento víkend, 25. - 27. 6., probíhá předtáborové setkání KP  
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  
v neděli 27. 6. od 1000 hod na Praze 4 Lhotka (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 červenci mysleme na svých 
modlitbách na: Sborové společenství. 

 

- 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. 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

V období 27. 6. – 3. 7. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Černý Pavel (28.6.); Bělíčková Eva (29.6.); Balcar Marek (30.6.);  
Tlamichová Marie (1.7.) 

 

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

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

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


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

        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. 

Za VS J. Bartoš 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 51. kapitola 

Vzkaz od vlčího máku 
 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 
tenhle čas začínají-
cího léta mám od-
jakživa moc ráda. Z 
mnoha důvodů, ale 
jedním z nich jsou vlčí 
máky. Jejich krásná 
barva, která lemuje 
pole, ale zdobí také 
lecjaký zanedbaný, 
jinak smutný kout, 
křehkost, a přitom 
odolnost a nenároč-
nost, to všechno z 
nich dělá mé oblí-
bence. 
Před několika dny 
jsem ho uviděla. 
Nejdřív mi přišlo, že 
nějaké dítě červený 
květ utrhlo a „zasa-
dilo” ho do dlažby 
parkoviště před 
školou, kam jsem 
odváděla ráno své dva 

synky. Tak byl ten květ nízko u země a na nepravděpodobném místě. Přesto tam 
rostl vlčí mák, spíš máček. Ale dělal to místo nějak zvláštně kouzelným. Tak jsem 
vzala telefon a vyfotila si ho a dávám vám ho sem, snad se vám bude líbit. 
Napadlo mě, co by nám ten červený vlčí mák řekl, kdyby mohl mluvit a já to vidím 
takhle: 
Tenhle vlčí mák vám vzkazuje, že máte vydržet. Že prý i v mezeře žulových 
dlažebních kostek ve společnosti vajglu se dá kvést. A že i když dřív nebo později ho 
někdo zašlápne nebo přejede, že to mělo smysl dělat svět hezčím. 
Mám vás na mysli spoustu, komu tohle chci obzvlášť říct. Buďme jako vlčí máky. 



 

„Láska, nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Milujte se navzájem 
bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. V horlivosti neochabujte, 
buďte vroucího ducha, služte Pánu. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v 
modlitbách vytrvalí. (Ř 12,9-12) 
 

Čisté srdce, požehnanou sobotu a požehnaný týden přeje 
 

Soňa Sílová, vaše kazatelka 

PS: Soňo pozdrav od tvých „oblíbenců“ 
 

 
Ohlédnutí za výletem Archy pomoci pro 
seniory na Konopiště 
 

V neděli 13. 6. 2021 jsme se seniory 
podnikli společný výlet na zámek 
Konopiště. V příjemném slunečném 
počasí jsme díky odvozu ochotných 
řidičů od nás ze sboru, ale i některých 
řidičů z řad seniorů, dorazili až na 
Konopiště. Na výlet se k seniorům od 
nás ze sboru přidali i senioři 
z Vinohrad, Strašnic a ze Sedlce. 
S některými seniory přijeli také jejich 
přátelé, kteří do sborů nechodí a též 
dvojice, která se dozvěděla o konání 
výletu během akce „Noc kostelů“. 
Celkem se na výlet na zámek Konopiště vydalo 29 seniorů. 
 



Z parkoviště pod Konopištěm jsme se společně 
přesunuli na zámek. Byť je cesta na Konopiště ve 
znamení značného stoupání, senioři ji zvládli. Díky 
ochotným řidičům, kteří jim nabídli svoji oporu a 
pomoc, nebyl problém zdolat přístup k zámku ani pro 
seniory pohybující se s chodítkem a na mechanickém 
vozíku. Z nádvoří se senioři ve dvou skupinách vydali 
na prohlídku hlavního zámeckého okruhu.  
 

V poledne jsme se přesunuli do blízkého Benešova, 
kde jsme se společně naobědvali v útulné restauraci 
s výhledem na město a čas příjemně plynul ve 
společných rozhovorech. Po odpočinku a posilnění 
jsme se vydali na prohlídku krásného zámeckého 

parku, kde se nám v plné parádě 
předvedli mj. i místní pávi a bratr 
František Kafka nás svým znalým 
výkladem obohatil povídáním o 
místní flóře.  
 

Výlet byl pro seniory nejen 
krásným kulturním zážitkem, ale i 
možností pro sdílení, utužování 
společných vazeb i poznávání 
nových lidí.  
 

Rádi bychom poděkovali ochotným bratrům a sestrám ze sboru, kteří se na výlet přidali 
a pomohli s odvozem, doprovodem a podporou seniorů – chodících i těch, kteří již 



potřebují využívat mechanický vozík. Vážíme si také daru, který jsme na realizaci výletu 
dostali a díky kterému měli senioři uhrazené vstupné do zámku, společný oběd i cestu. 
 

Máme radost, že výlet splnil svůj účel – nabídnout seniorům pěkný zážitek ve 
společenství a umožnit zúčastnit se i méně mobilním osobám. Jedna ze seniorek nám po 
konání výletu napsala: 
„Chceme poděkovat aspoň takto za možnost podívat se na krásný zámek Konopiště. 
Sestra by se tam se svým vozíkem nedostala a já vozík do kopce neutlačila. Radost z 
výletu podtrhly ochotné ruce, laskavé slovo s úsměvem. Bylo nám s Vámi dobře, vážíme 
si vaší práce v Petrklíči.“ 
 

Jsme vděční, že nám Pán Bůh dopřál pěkné společné chvíle, které mohli senioři pospolu 
prožít.  

Za organizační tým Archy pomoci, projektu KC Petrklíč 
Jana Perdomo 

Výlet na zámek Konopiště, 
se velice vydařil! 
Díky organizaci KC Petrklíč 
v rámci projektu Archa pomoci 

děkujeme koordinátorce sestře Janě Perdomo. Také moc děkujeme Kubovi Frajovi a 
ostatním, kteří se celé dopoledne, ale i odpoledne vzorně starali o vozíčkáře. 
Počasí nám přálo, oběd byl velmi dobrý a nálada skvělá! Bylo o nás postaráno po 
všech stránkách. Hlavně děkujeme našemu dobrému Bohu, že jsme tento krásný 
výlet mohli podniknout, 

Věra Voženílková 



Pozvánka na studium knihy Skutky  
 

Milé sestry, milí bratři, 
srdečně Vás zvu na pokračování našeho společného studia. Od 2. 6. 2021 každou 
středu vždy od 18 hodin budeme otevírat knihu Skutky a přemýšlet o jejím 
poselství. Věřím, že i tato setkání pro vás budou inspirativní a obohacující. Pokud 
nedojde ke změně, budeme se scházet face to face v učebně sboru i on-line na adrese:  
https://meet.google.com/qrz-mspv-jvp. 

Jste srdečně zváni! Soňa Sílová 

 

K A Z A T E L N A – děti 
 

PŘÍBĚH O KRÁLOVSKÉM SYNU 
Příběh pro děti z 19.6.2021 – Barbora Bezděkovská 

Milé děti, víte, proč je pro nás dospělé tak poutavý příběh o Božím Synu zaznamenaný 
v evangeliích (v Bibli, v Novém zákoně)? Pokusím se Vám odpovědět příběhem.1  

Sebe-obětování (sebe-zmaření) Božího Syna ve světě lidí se podobá příběhu prince, 
jehož otec byl nesmírně mocný a bohatý panovník. Tento mladík žil v přepychovém 
paláci obklopen nádherou a slávou. Když překročil práh dospělosti, začal ho skličovat 
smutek, jehož původ si sám neuměl vysvětlit. Jednou se zadumán ubíral volným krokem 
parkem, který obklopoval otcův palác, a narazil na starého moudrého a tělnatého 
poustevníka. V rozhovoru mu princ vyjevil svůj smutek i otcovy rozpaky. Poustevník se 
pousmál a pravil: 
„Tobě schází láska.“ 

„To je nehorázný nesmysl, ty tlusťochu, vždyť mě všichni milují a projevují mi úctu.“ 

„Chyba lávky, milý princi. Ti všichni se především bojí tvé moci a mají rádi tvé bohatství, 
obdivují tvé nádherné oděvy, líbí se jim dvorské zábavy, které jim nabízí tvůj otec. Tebe 
jako osobu nemiluje nikdo, protože jim jde o úplně jiné věci než o tebe samotného. Ty 
jsi jim v podstatě lhostejný, protože kdyby na tvém místě stál kdokoli jiný, chovali by se 
k němu naprosto stejně jako k tobě.“ 

Mladík se zamyslel a v duchu musel uznat, že chudý stařec promluvil velmi moudře. 

„A co si mám tedy počít, aby mě někdo miloval jako osobu, jen kvůli mně, a nikoli pro 
mou moc, bohatství a slávu?“  

„Inu, to je velmi prosté vyjádřit, ale nesmírně obtížné uskutečnit. Uprostřed noci musíš 
tajně vyklouznout z paláce svého otce v šatech žebráka. Až nalezneš někoho, kdo tě bude 
mít rád jako nemajetného, prostého, bezmocného a úplně obyčejného člověka, pak to 
bude jen a jen kvůli tobě.“ 

Královský syn tak mocně toužil po lásce, že kvůli ní neváhal opustit nádheru a přepych 
rodného paláce. Nebál se chudoby, hladu a ponížení. Nepřestal být synem panovníka, 

 
1 Převzato: POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Božská sláva Ukřižovaného. Praha: Karmelitánské nakladatelství, 

2020, s. 49–50. 

https://meet.google.com/qrz-mspv-jvp


příslušníkem královského rodu, odložil pouze panovnický purpur, a tak nakonec nalezl 
to, co hledal. Tato zkušenost ho rovněž přivedla k velmi cennému poznání, že totiž nad 
pravou lásku není v životě nic, zhola nic vzácnějšího.“ 
 

FILIPSKÝM 2,6–11:  
„Způsobem bytí byl roven Bohu, 
a přece na své rovnosti nelpěl, 
nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka,  
stal se jedním z lidí. 
A v podobě člověka se ponížil, 
v poslušnosti podstoupil i smrt, 
a to smrt na kříži. 
Proto ho Bůh vyvýšil nade vše 
a dal mu jméno nad každé jméno, 
aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno 
– na nebi, na zemi i pod zemí –  
a k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával: 
Ježíš Kristus jest Pán.“  
 

NOVINKY NA SÍTI 
 

Už nikdy více! 

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom 

se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku 

a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele 

Ježíše Krista. On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj 

vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích. 

Titovi 2‚11–14 
 

Osvobodit od závislosti nás může pouze Ježíš! Nezáleží na tom, o jak hříšný zvyk jde – 

kouření, alkohol, drogy, sex nebo cokoli jiného – pouze Bůh má moc dát nám vítězství. 

Ačkoli neustále selháváte v tom, co děláte či říkáte, a stále doufáte, že to zvládnete, 

takovým protahováním vašeho kontaktu se zlem pouze zjistíte, že neustále podléháte své 

tělesné přirozenosti. Je jen otázkou času, kdy s tím úplně přestanete bojovat a spadnete 

ještě hlouběji do jámy zoufalství. Mnoho lidí čelí problému tím, že se jej snaží zvládnout 

sami. Chabé lidské pokusy vždy selžou – Ježíš však nikdy neselže! Modlete se a proste 

Boha, aby vás osvobodil od řetězů, které vás připoutávají k věcem, jež vám i druhým 

škodí. „Utištěným dopomáhá k právu, hladovým chléb dává. Hospodin osvobozuje 

vězně“ (Žalmy 146‚7). „Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni“ (Jan 8‚36). 

Boží slovo je mocnou zbraní proti nepříteli. V evangeliu Marka 10‚27 nacházíme tato 

slova: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha; vždyť u Boha je možné všecko.“ 

Požádejte Boha, aby vám dal sílu osvobodit se od špatných návyků, které ovládají váš 

život. Bůh vám dá vítězství, pokud se v srdci rozhodnete, že „už nikdy více!“ 

Nezapomeňte vyznávat zaslíbení ve Filipským 4‚13: „Všecko mohu v Kristu, který mi 

dává sílu“ – a vítězství bude vaše! 
 

Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. 

Římanům 8‚37 

https://www.casd.cz/zamysleni/uz-nikdy-vice/


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

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


 



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/

