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 ročník 21/číslo 1068 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9:00 hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy on-line 
téma úkolu: „Kořeny nespokojenosti“ 
• Sobotní škola začíná od 900 hod. vede Daniel Kubečka 

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

10:45 hodin 

Bohoslužbu vede Robert Heczko 
 

• Společná píseň č. 288 „Svatá doba, Páně den" (v sedě)  
• Přivítání  
• Společná píseň č. 183 „Jistota vzácná"  
• Modlitba  

 

• Oznámení  
• Sbírka pro sbor a misii 

• Společná píseň č. 48 „Ježíš, to jméno znám“ 
• Čtení textu Bible – Žalm 103,8-14; Mt 26,20-25   
• Tichá modlitba   

• Kázání – Miloslav Žalud 
Téma: „Poslední slovo pro Jidáše“ 

• Chvíle ke ztišení – hudební přednes „Buď, Bože se mnou“ – Fides 
 

• Společná píseň č. 65 „Přimlouváš se" 
• Závěrečná modlitba – Miloslav Žalud 

• Rozloučení  
• Společná píseň č. 283 „Pane, dej nám požehnání“  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

  17. červenec 2021 

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


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, 17. 7., bude slovem z Písma sloužit bratr Miloslav Žalud. 
 

- Příští sobotu, 24. 7., kázáním z Písma budou sloužit sestra Soňa Sílová. 
 

-V neděli, 25. 7., jste zváni na prázdninový výlet TOMů speciál  
“Z hlubin na vrchol (oscarový)” (více info dále ve Zpravodaji) 

 

-Páteční Smíchovské foyer bude probíhat vždy po dohodě dle zájmu. 
 (více info o termínech setkávání na našem webu casdsmichov.cz nebo u J. Kubíka) 

 

- 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. 

 
  

 
 

 

 

 
 

 

 

Sobotní škola on-line od 9:00 hod. 24.července 2021 
https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh 
 

Téma: Pokoj Vám (13 lekcí) 
Lekce 4: Král David – cena pokoje 
                Když selžu 
I. Ztráta radosti a vnitřního pokoje 
• 2S 11,10–25: Davidův hřích (neděle) 
• 2S 12,7–9: Pochopení vlastní situace (pondělí)  
II. Hledání řešení 
• 2S 12,13–16: Prosba o odpuštění (úterý) 
• Ž 51,9–14: Prosba o novou radost a klid (středa)  
III.Důsledky nalezení nového pokoje 
• Ž 51,15–21: Šíření Boží lásky (čtvrtek) 
PDF lekce: https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/03.pdf 
Audio lekce: https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-
isg/featured 
Bible pro dnešek s teoložkou Soňou Sílovou - pořad HopeTV inspirován tématem lekcí 
sobotní školy https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek   

V období 18. – 24. 7. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Vörösová Pavlína (21.7.); Bulejčíková Barbora (22.7.);  
Miškovská Drahomíra (22.7.); Balcar Zdeněk (24.7.) 

 

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… 
 

BLAHOPŘEJEME  
Adam a Nicola Kubečkovi  

oznamují ,  že po Filipkovi se jim 
16. 6. 2021 narodila dcera Diana 

(4,5 kg,  55 cm). 
Maminka i  Dianka jsou v pořádku  

a zdraví celý smíchovský sbor .  

 
 
 
 
 
 



BOHOSLUŽBY V  NAŠEM SBORU  od soboty 1. července 2021 
 

Bohoslužby se mohou konat, počet přítomných osob je bez omezení kapacity míst 
k sezení v místě konání bohoslužby.  

Platí pravidlo 6R.  

Bohoslužby probíhají od 10:45 hod. Sobotní škola zatím zůstávají v režimu on-line. 
Za VS J. Bartoš 

 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 54. kapitola 

SMÍCHOVSKÝ VÝTAH DO NEBE… 

Jako vše nové, tak i naše výtahová zdviž, kterou máme asi měsíc na Smíchově pro ty, 
které nepotěší bariéra schodů, budí tato novinka různé reakce. Někteří jásají nad 
tím, že podobná vymoženost tu měla být už dávno, jiní mají zase rezervovanější 
postoje – když to nebylo potřeba doteď, přece „by to nějak šlo“ i nadále… 

Když jsem v sobotu na Smíchově, rád stávám u dveří, abych se přivítal se všemi 
příchozími, kteří se různě rojí v sobotním ránu. Velmi mě potěšily pohledy všech 
těch, kteří výtah už použili a kteří byli tak vděční, že byli ušetřeni schodů nebo 
ostrého nájezdu, který je ze zadní strany naší modlitebny. Když jsem shora skrze 
výtahový otvor zdravil na parkoviště milého bratra Radka Zelenku, domluvili jsme 
se, že bychom to spolu mohli také zkusit. A přestože to chtěl Radek obejít po 
schodech, rád se vrátil a „jízdu do nebe“ jsme spolu velmi radostně absolvovali. 

Později jsem o tom přemýšlel, že je to krásný symbol nejen našeho sboru, ale i církve 
– a vlastně života každého z nás. Náš smíchovský výtah pomáhá těm, kteří se 
dostanou na parkoviště, aby se snáze dostali „výš“, do společenství sboru, do domu 
Božího. To je přece smysl našeho křesťanství, aby se lidé dostali blíž k našemu 
dobrému Bohu. A církev, sbor je zde hlavně kvůli tomu, aby byl Pán Bůh pro tento 
svět – i pro každého z nás – čitelnější, srozumitelnější a bližší nejen skrze církevní 
aktivity, ale hlavně skrze život každého z nás. To je význam Ježíšových slov o tom, že 
jsme „solí“ a „světlem“ tohoto světa. 

Máme čas prázdnin, který je i v životě sboru tak trošku „okurkovou sezónou“ – sbory 
budou prázdnější, nebo někdy naopak nenadále plnější díky prázdninovým 
návštěvám. Přemýšlejme v čase prázdnin, jak snížit práh pro hledající, jak jim být 
blíž… Jak obrazně postavit v našem sboru i v našem osobním životě více „výtahů do 
nebe“. Přemýšlej o svém životě, jestli dnes a celý příští týden všichni, kdo tě potkají, 
prožijí díky Boží lásce v tobě – a někdy i tvým slovům – kus setkání s nebem ve svém 
životě… Ty vděčné oči těch starších mezi námi, kteří použili náš smíchovský „VÝTAH 
DO NEBE“, budu mít dlouho v paměti… 

      Váš kazatel Vašek Vondrášek 

PS. Jsem velmi vděčný naší milé sestře Evě Bělíčkové za občasné mnou vyžádané 
jazykové korekce mých Epištol – tentokrát mi připojila vzpomínku, která myslím 
stojí abych jí sem připojil (samozřejmě s laskavým svolením sestry Evy): "A máme 
na Smíchově výtah! To je novina. Před mnoha lety moje babička, která sotva chodila, 
lezla po schodech do sboru po čtyřech. Vypadalo to pro přihlížející hrozně, jak jsme nad 



ní stáli a jen koukali. Ale ona musela lézt sama, taky to tvrdě vyžadovala, tak se nedalo 
nic dělat. Později, když už nezvládla ani to, tak jsme (ti silnější) ji tlačili po zadní plošině 
na vozíčku. Byla k tomu potřeba notná dávka síly a rychlost, jinak by se vozík v tom 
stoupání zastavil, případně nabral opačný směr. Kdyby se babička výtahu dožila, určitě 
by jásala – i mnozí senioři, kteří už nejsou mezi námi a co jsem znala“.  

Jen snad pro ty mladší mezi námi – či smíchovské „náplavníky“ jako jsem já bych rád 
připomněl, že babička sestry Evy se jmenovala Marie Počtová, mohla by si na ní 
vzpomenout naše vzácná galerie nejstarších mezi námi – snad sestra Anežka Kinská, 
Judita Nováková… Zároveň sestra Počtová byla první, kdo tehdy uvěřil v Evině 
rodině v Pána Ježíše...  Jak jsme vděční za tolik vzácných sester a bratří, na které 
můžeme navazovat svou vírou… 

PSS. Případně mě napadá, kdyby někdo z vás měl nějakou osobní inspirativní 
vzpomínku na někoho ze „smíchováků“, či „libeňáků“ kteří už nějaký pátek nejsou 
mezi námi, určitě by to stálo za příspěvek do Zpravodaje… Jako mi jeden z vás 
nedávno vyprávěl o básničce od br.Karla Špinara, kterou přednášel k jubileu 

Radkovi Jonczymu o jeho „vorkoholismu“ 😊. 

 

DC Protěž shání prázdninové dobrovolníky 

Díky prázdninovému času, kdy se většinou vylidňuje 
Praha se v našem sboru ptala s.Tamara Svrčková, jestli 
by mezi námi nebyl někdo, kdo by mohl aspoň 
krátkodobě nastoupit jako dobrovolník do DC Protěž. 
Proto kdokoliv by měl tu možnost, tak se můžete 
přihlásit na e-mail: dc.protez@centrum.cz. 

 

Dobrovolnické centrum Protěž, z.s. 

Nezisková organizace Protěž byla založena v roce 2004 jako kontaktní místo pro 
dobrovolnickou práci se seniory, zdravotně postiženými, znevýhodněnými dětmi a 
rodinami v krizi. Sdružujeme dobrovolníky, kteří chtějí pomáhat znevýhodněným 
jedincům a podporovat aktivní komunitní život občanů Prahy 10, kde má Dobrovolnické 
centrum Protěž své sídlo a působiště. 

Prázdninové čtení z Nadace ADRA, které potěší 
 

Je naší milou povinností pootevřít dveře a podělit se 
s Vámi o výsledky našeho společného úsilí v první polovině 
tohoto roku.  
Co jsme zvládli letos:  

Pomoc hospicům 
Vyhlásili jsme již 11. kolo grantového řízení na podporu hospiců, poskytujících paliativní 
péči. Celkem jsme rozdělili 810.000, - Kč mezi 12 institucí. 

 

mailto:dc.protez@centrum.cz


Žadatel, místo Název projektu Částka Kč 

Domácí hospic Jordán, o. p. s., Tábor Doma je nejlíp! 90 000 

Domov-plzeňská hospicová péče, z. ú. 
Domov jsou ruce, do 
kterých můžeš plakat 

30 000 

Hospicová péče sv. Kleofáše, o. p. s., 
Třeboň 

Domácí hospicová péče, 
zajištění vlastního lékaře 

89 500 

Hospic Tempus, z. s., Mělník 
Poskytování domácí 

hospicové péče 
90 000 

Domácí hospic Srdcem, z. ú., Kolín 
Podpora pro Domácí 

hospic Srdcem 
80 000 

Hospic svaté Hedviky, o. p. s., Kladno 
Podpora domácí 

hospicové péče Kladno 
a okolí 

90 000 

Oblastní charita Červený Kostelec 
Podpora péče mobilního 

hospice Anežky České 
30 000 

Domácí hospic Nablízku, z. ú., Lysá n/L Domácí hospicová péče 80 500 

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., Liberec 
Koordinátor 

dobrovolníků – důležitá 
složka hospicové péče 

70 000 

Hospic sv. Jiří, o. p. s., Cheb 
Doma je doma…až do 
posledního okamžiku 

40 000 

Hospic v Mostě, o.p.s. 
Péče o nevyléčitelně 
nemocné v Hospici 

v Mostě 
90 000 

Hospic sv. Štěpána, z. s., Litoměřice 
Dobrá péče 

o zaměstnance = dobrá 
péče o pacienty 

30 000 

Další veřejné grantové kolo by mělo být vyhlášeno na jaře 2023. 
 
Pomoc jednotlivcům 

Díky darům, které jste zaslali na účet veřejné sbírky, č. ú. 57333375/0300, jsme v roce 
2021 podpořili ke 29.6.:  

• František Maschke (VS 248) - úhrada doplňku stravy, zdrav. pomůcek a rehab. 
(32 434 Kč) 

• Vaňkovi (VS 253) - úhrada odůvodněných potřeb po tragické události v rodině 
(81 179 Kč) 

• Matyáš Novák (VS 225) - úhrada neurorehabilitace (44 000 Kč) 

• Nikolas Úbl (VS 255) - příspěvek na neurorehabilitaci (6 300 Kč) 



• Jonáš (VS 254) - úhrada pračky a notebooku (41 990 Kč) 

• Jiří Koranda - příspěvek na el. dvoukolo (8 000 Kč) 

• Helena Dušánková - příspěvek na odsávačku (6 000 Kč) 

• Jana Holazová - úhrada měsíčního nájemného (9 600 Kč) 

• Miroslav Schön -  příspěvek na el. pohon inv. vozíku (5 000 Kč) 

• Jolana a Julie Bartošovy - příspěvek na neurorehabilitaci (14 400 Kč) 

• Žaneta Hrušková (VS 233) - úhrada pohybové terapie (58 500 Kč) 

• Zdeňka Kotyzová - úhrada rekondičních a rehab. služeb (14 500 Kč) 

• Sára Jagošová - úhrada poradenství a terapie (13 800 Kč) 

• Veronika Chovancová (VS 251) - úhrada sportovního invalid. kočárku (68 270 Kč) 

• Ela Dvořáčková (VS 209) - úhrada fyzioterapie a ortop. obuvi (7 599 Kč) 

• Daniel Piskač - úhrada zátěžové zdravotní přikrývky (6 600 Kč) 

• Aneta Petrová - úhrada polohovací postele (10 000 Kč) 

• Sofie Dluhošová - příspěvek na mechanický invalidní vozík (10 000 Kč) 

• Michaela Jelšová - úhrada nájemného (10 000 Kč) 

• Jiří Symerský - příspěvek na opravu rodinného domu po požáru (15 000 Kč) 

• Antonín Podstrelený - úhrada nájemného (5 000 Kč) 

• Lukáš Rybecký - úhrada pohybové terapie v lázních (15 000 Kč) 

• Lukáš Šefčík (VS 229) - příspěvek na invalidní vozík (27 729 Kč) 

• Marie Békešová (VS 215)- příspěvek na invalidní vozík (11 582 Kč) 

• Jan Hond - úhrada pomoci osobního asistenta (6 400 Kč) 

• Miroslava Murinová (VS 236)- úhrada hodinek pro sluchově postižené 
a sluchadel (82 998 Kč) 

• Bohumil Smítka - příspěvek na invalidní vozík (10 000 Kč) 

• Aneta Kupcová (VS 243) - úhrada hiporehabilitace a letního tábora (54 250 Kč) 

• Jaroslav Čermák - úhrada osobního asistenta (20 000 Kč) 

• Patricie Vilkusová - příspěvek na koncentrátor kyslíku (28 400 Kč) 

• Jan Houdek - příspěvek na neurorehabilitaci (15 000 Kč) 

• Monika Kosinková - příspěvek na motomed (10 000 Kč) 

• Eliška Krouská - přispěvek na neurorehabilitaci (10 000 Kč) 

• Ludmila Čuboňová (VS 261) - úhrada intenzivní neurorehabilitace (50 460 Kč) 
  
Přejeme Vám krásné a pohodové léto, a především pevné zdraví. A ještě jednou 
děkujeme za přízeň a podporu.  

S úctou Magdaléna Hlinková, koordinátorka Nadace ADRA 
 

Nepotřebujete tiskárnu? 
 

Nabízím k prodeji inkoustovou tiskárnu EPSON L 3060 za cca 3000 – 3500 Kč 
Je nepoužitá v originálním obalu včetně náplní. (pořizovací cena 4500 Kč) 
 

Pokud máte zájem kontaktujte sestru Slávku Veselou mobil: 739 428 355 
 
 
 



K A Z A T E L N A 
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS 

Sborníky kázání N°5  

Jiří Beneš 

jsou již k dispozici na 

www.casdsmichov.cz  
 

Pro seniory jsme připraveni tyto 

sborníky vydat v tištěné formě.  

Stačí si o ně říct. 

http://www.casdsmichov.cz/


 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společné prázdninové pátky 

v červenci a srpnu 2021 

20:00 hodin 

POJĎME SI SPOLU 

ZAČÍNAT SOBOTU 
NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ  
S KRÁTKÝM ZAMYŠLENÍM A PROSTOREM PRO 

VZÁJEMNÉ SDÍLENÍ  

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

  

https://meet.google.com/bfr-migx-czk


       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

Výlet TOMu 25.7.2021 speciál 
“Z hlubin na vrchol (oscarový)” 

 

 

Sraz: v 9:30 hod AN Praha Zličín stanoviště č. 8 

Bus č. 307 odjezd Praha Zličín 10:05 hod do Drahelčice (10:21 hod) 

 

Trasa: 
Po dojezdu do Drahelčicstart vyrazíme po žluté TZ pod vedením Toníka Hloucala ulicí 

Uhonická a po chvíli u lípy v Drahelčicích odbočíme vlevo a dorazíme k vesničce 
Blýskavka do přírodního parku Povodí Kačáku. Zdoláme vrchol Blýskava2 a budeme 
pokračovat k Důlní expozici Chrustenická šachta3. Dále ulicí Spojovací, Žižkova po 

červené TZ, Pražská k rozcestníku Loděnice náměstí, dále po modré TZ ulicí Karlštejnská 
k rozcestníku Loděnice žel. odb., vlevo k vlakovému nádraží  

a Museum trati a Ostře sledovaných vlakůcíl 
 

Návrat vlak Os 19921 
Loděnice 15:35 hod na 
nádraží Praha Smíchov 

(jezdí co 2 hodiny) 
nebo bus č. 384 Loděnice 

15:30 hod na 
autobusové nádraží  

Zličín (jezdí co hodinu) 
 
 

 

prosíme, dodržujte 
nařízení vlády pro 

bezpečí své i svého okolí 

 
 
 

Délka trasy cca  
8,9 km 
odpovídá  

cca 10 000 krokům 
 
 

Na výlet se s vámi těší 
Antonín Hloucal 

 
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/

