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 ročník 21/číslo 1066 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9:00 hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy on-line 
téma úkolu: „Život v jednom kole“ 
• Sobotní škola začíná od 900 hod. vede Robert Heczko 

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

10:45 hodin 

Bohoslužbu vede Milan Müller 
• Společná píseň č. 65 „Přimlouváš se" (v sedě)  
• Přivítání  

• Společná píseň č. 2 „Svatý, svatý, svatý“ 
• Modlitba  
• Oznámení  
• Sbírka pro sbor a misii 

• Dětský příběh  
• Píseň, hudební přednes, varhaní hudba 
• Čtení textu Bible – Izajáš 40, 25–31 
• Tichá modlitba   
• Kázání – Pavel Bláha 

Téma: „Bože, kde je Tvá pomoc?“ 
• Chvíle ke ztišení – píseň „U zelené přesličky" – děti a KD 
• Závěrečná modlitba – Pavel Bláha 
• Společná píseň č. 183 „Jistota vzácná " 
• Rozloučení  
• Společná píseň č. 280 „Králi věčný, žehnej nám“  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

   3. červenec 2021 

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


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, 3. 7., bude slovem z Písma sloužit bratr Pavel Bláha. 
 

- Příští sobotu, 10. 7., kázáním z Písma budou sloužit bratr Václav Vondrášek. 
  

- Studium Skutků čeká prázdninová přestávka od 30. 6. do 8. 9.  
Znovu se sejdeme 15. září 2021 

 

- 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. 
  

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Výstup z Smíchovského Foyer 25. 6. 2021 

 

V období 4. – 10. 7. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Trněná Irena (8.7.); Žaludová Miroslava (8.7.); Hron Pavel (9.7.) 
 

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. 

Za VS J. Bartoš 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 52. kapitola 

Sundej masku – aspoň o prázdninách!! 

Právě jsem byl před chvílí na druhé dávce vakcíny, cestou jsem si koupil v TESCU 
nějakou zeleninu a obtěžkán taškami se vracel autobusem domů. Sedl jsem si 
spokojeně na zadní sedačku autobusu, když tu nastoupila velmi hezká, mladá dívka 
v letních šatech, a jak mě spatřila, spontánně mi hezky zamávala… Tím že jsem byl 
na zadní sedačce, bylo mi jasné, že to není na nikoho „za mnou“, tak jsem nesměle 
zamával nazpět, byť jsem vůbec netušil, o koho jde… Ona byla mnohem pohotovější 
než já, sundala na sekundu masku, abych viděl usmívající se obličej, a mně obratem 
došlo, o koho jde.  

Když tak o tom setkání doma přemýšlím, docela se mi hodí pro mou dnešní Epištolu 
Smíchovským. Nastává nám čas prázdnin, byť většina čtenářů našeho Zpravodaje už 
dávno není školou povinná, tzn. prázdniny se jich přímo netýkají. Ale to platí jen 
zdánlivě – určitě si všimneme, že se nám na léto vyprázdní naše sbory a přivítáme 
mezi námi nejednu milou návštěvu, která si do naší krásné Prahy udělala výlet. 
Změní se nejspíše rytmus našich rodin (ať už jsme v režimu rodičů, či prarodičů), 
protože mají prázdniny ti, kteří mají v žilách naši krev a o kterých tak rádi 
přemýšlíme, na které se tak rádi díváme… 

A vlastně Boží plán pro náš život je už od ráje cyklus 6+1 a je to velký dar. Podobným 
darem je vnímám cyklus 10+2, kdy jsme každý z nás 10 měsíců ve škole života a 2 
měsíce máme nárok na prázdniny. Buďme v tom kreativní, jak si ty „své“ prázdniny 
udělat, abychom prožili chvíle „bez masky“ a mohli znovu objevit, co je „pod maskou“ 
– jací jsme opravdově uvnitř hluboko v nás, o co nám v životě jde, kdo jsou naši 
nejmilejší nebo z čeho máme strach či upřímnou radost při pohledu do 
budoucnosti… 

Pravděpodobně nás na podzim čeká další vlna pandemie (jako probíhá už jinde ve 
světě). Věřím, že každý z nás v rámci svých možností pomáháme s naší milovanou 
ADROU tam, kde řádilo nedávno tornádo, které nám připomnělo, jak je život i 
všechny jeho dary křehčí než se nám zdá… V mnohých zkouškách „školy života“ jsme 
v tom těžkém minulém školním roce propadli, někde to mohlo být lepší, někde jsme 
byli mile překvapeni… Tak či tak, prázdniny jsou mimořádným časem, kdy vše, co 
bylo i co bude, můžeme svěřit Boží milosti a v Jeho laskavé blízkosti promyslet, co je 
pod tou mojí osobní maskou… U mě to nebudou zdaleka jenom úsměvy, ale také to 
nebudou jenom slzy, vždyť sami víte, co život každému z nás přinesl a přináší… Tak 



Vám všem, moji milí Smíchovští, přeji v tomto duchu požehnané prázdniny a v září 
se těším PO PRÁZDNINÁCH znovu na viděnou v naší životní „škole života“. 

  Váš neustále propadající spolužák Vašek Vondrášek 

Pozvánka na Skutky  
 

Milé sestry, milí bratři, 
naše společné studium Skutků čeká prázdninová přestávka od 30. 6. do 8. 9. 2021. Znovu 
se sejdeme 15. září 2021 a pak každou středu v učebně Smíchovského sboru na adrese 
Praha 5, Peroutkova 57 a on-line na meet.google.com/qrz-mspv-jvp. 
Přeji Vám pěkné léto! 

Soňa Sílová 

Pozdrav z mládežnické dovolené na Sázavě 

 

Milé sestry a bratři, ráda bych vás podrobněji 
informovala o aktuální práci Adry na jižní 
Moravě.  

Nejdříve ale chci srdečně poděkovat všem ochotným dárcům, kteří jste se zapojili do 
finanční pomoci: Celkem máme aktuálně pro obyvatele obcí zasažené tornádem 
k dispozici 43 mil. Kč. Postupně také přicházejí přislíbené firemní dary. 

Jak bude rozdělování peněz lidem probíhat? 

V pondělí ráno proběhlo zaškolení 10 dvojic dobrovolníků, kteří se pod vedením 
koordinátorů ADRA pustili do obcházení domů a jejich obyvatel v přidělené oblasti 
Moravské Nové Vsi. Cílem bylo provést šetření na místě: kdo v domě žije, jaké jsou 
aktuální materiální i psychosociální potřeby obyvatel, jaké možnosti mají lidé vypomoci 
si sami nebo v rámci širší rodiny a přátel. 

SZ.03.07.21.docx


Humanitární organizace ADRA se řídí při rozdělování peněz několika 
zásadami ověřenými dlouholetou praxí i svým etickým kodexem. 

• Snaha spolupracovat s dalšími neziskovými či církevními organizacemi, pokud 
o to stojí: smysl je dělat práci a využívat své zdroje efektivně, rozdělit si oblasti, 
nezdvojovat zbytečně řadu úkonů. 

• Průhlednost a otevřenost s nakládáním s darovanými penězi. Dárcům, kteří 
darují přes portál Darujme vystavíme v lednu příštího roku Potvrzení o daru. 
Příjemce pomoci dostane smlouvu o zaslané částce, doklady pečlivě 
shromažďujeme. 

• Darujeme všem stejně – neupřednostňujeme jednotlivé rodiny. Je velmi 
komplikované posoudit skutečnou potřebnost lidí, monitorovat jejich další 
možnosti a zdroje pomoci. Disproporční dary mohou přinést do ulice a obce 
nepochopení, nepříjemnosti a závist. 

Na koordinační schůzce devíti spolupracujících organizací bylo rozhodnuto, že 
v tzv. první vlně 200 poškozeným domácnostem ADRA odešle na účet 150 000 Kč. 

Snažíme se zprocesovat odeslání prvních částek lidem co nejdříve, ale je potřeba ošetřit 
vše darovacími smlouvami (pro 200 domácností) a situaci komplikuje ztráta dokladů 
některých osob a jejich následné ověřování. 

Jak je to s materiální pomocí? 

Není potřeba dovážet žádné potraviny, drogerie, drobné nářadí, košťata, úklidové 
prostředky – všeho je na místě dost. Potřeby se navíc mění a vyvíjejí – zakrývací plachty 
již také nejsou aktuálně potřeba. ADRA rozdala lidem desítky vařičů, elektrocentrál, 
prodlužovaček, powerbanky, řadu dalších potřeb a reagujeme i na individuální prosby 
(např. sehnání polohovací postele). 

Stále jsou potřeba a řadu týdnů budou lidem velmi vhod latě, prkna, trámy, střešní 
krytiny. 

Snažíme se tento stavební materiál nasmlouvat, ale potřeba je velká a dodávky ve 
stavebnictví letos obecně složité. Zvláště, když je chceme (zatím stále) pro lidi zdarma ☺. 

Potřeba jsou řemeslníci – pokud máte čas a chuť, prosíme, zavolejte si sami na čísla na 
obcích pro řemeslníky uvedená na naší webové stránce. 

Co dobrovolníci – mají přijet? 

V současnosti se na místě nachází řada spontánních dobrovolníků, které však ADRA 
neorganizuje – nezajišťuje jim práci, ubytování, stravu, pojištění. Nicméně ADRA 
očekává, že zájem těchto lidí brzy opadne, stejně tak naroste únava a vyčerpání místních 
obyvatel. 

A zde, v této další fázi, počítáme s nástupem ADRA dobrovolníků: v následujících 
dnech/příští týden plánujeme spustit přihlašování. Dobrovolník by zůstával na místě 
optimálně 2 dny, protože práce je velmi náročná. Třetí den již často poklesne efektivita, 
vzrůstá riziko úrazů apod. O podrobnostech vás budeme informovat. 

Chceme opravdu srdečně poděkovat vám všem, kteří jste darovali finanční částku či 
nabídli pomoc. 

https://www.darujme.cz/projekt/1480


Velmi oceňujeme poskytnutí zázemí pro koordinaci ADRA aktivit jak sboru Břeclav, 
Dobrovolnickému centru ADRA Břeclav, tak přímo na místě děkujeme za zapůjčení 
autobusu od kolegů ADRA Slovensko. 

Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé 

Za Adru Martina Špinková 

 

BanglaKids a náš sbor 
 
 
 
 
 
Milí přátelé, 
jak jsem slíbila, vyjednala jsem pro 
náš sbor další dítko z programu 
BanglaKids. Po dohodě se Šárkou 
Hejnákovou z Adry jsem zvolila 
staršího chlapce. Ti se prý 
"udávají" trochu hůře. (Většina lidí 
chce holčičky nebo malé kluky...) V 
současné době Milon již 
navštěvuje internátní školu, ale 
rodiče nemají prostředky na další 
studium a musel by skončit. 
 

Mirka Žaludová 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

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/

