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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9:00 hodin 

Studium sobotní školy on-line 
téma úkolu: „Pojďte ke mně“ 
• Sobotní škola začíná od 900 hod. vede Jan Kubík 

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

10:45 hodin 

Bohoslužbu vede Marek Balcar 
 

• Společná píseň č. 184 „Těším se na ten čas" (v sedě)  
• Sborová oznámení  
• Blahopřání k jubileu – starší sboru a první diakon 
• Společná píseň č. 112 „V náruči Ježíšově "  
• Modlitba  

 

• Sbírka pro sbor a misii 

• Příběh pro děti 
• Píseň dětí – „Zářivé hvězdičky“  
• Čtení textu Bible – Luk 13,1-5 (ČEP)   
• Tichá modlitba   
• Kázání – Marek Škrla 

Téma: „Bez pokání zahynete – Luk 13,1-17“ 
• Chvíle ke ztišení – hudební přednes – Jan Hušek 
• Společná píseň č. 12 „Ty, Bože náš" 
• Modlitba – Marek Škrla 

• Rozloučení  
• Společná píseň č. 214 „Kdo chceš za Kristem jít“  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

  31. 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, 31. 7., slovem z Písma bude sloužit bratr Marek Škrla. 
 

- Příští sobotu, 7. 8., bude kázáním sloužit bratr Josef Bajus. 
 

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

 

-V neděli, 1. 8., začíná Biblický týden 2021 s bratrem Oldřichem Svobodou 
v Dlouhém u Ždírce nad Doubravou 

 

- 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. 7.srpna 2021 
https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh 
 

Téma: Pokoj Vám (13 lekcí) 
Lekce 6: Josef – pokoj v rodinných vztazích 
              Biblické rodiny na tom byly jako rodiny naše 
 

• Žd 11,17–22: Nefunkční ́domov (neděle) 
• Gn 39,2.9.21: Nové směřování (pondělí) 
• Gn 30,22–24; 39,1.2: Hledání vlastní hodnoty (úterý) 
• Gn 39,7–10: Vztahy podle Boží vůle (středa) 
• Gn 39,21–23: Velký spor na vlastní kůži (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 1. – 7. 8. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Hušek Jan (1.8.); Marušákové Renata (1.8.); Příbová Márija (1.8.);  
Kohút Julius (2.8.); Kadaník Miroslav (4.8.); Janušková Alena (7.8.) 

 

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

RANNÍ ZBYTKY V POLEDNE VELKOU DOBROTOU…. 

Tak tentokrát vám Kazatelskou epištolu posílám přímo z naší rodinné dovolené se 
smíchovským KD, kterou trávíme i se sestrou kazatelkou Soňou a s našimi rodinami 
v nádherných Rychlebských horách na chatě v Travné u Javorníku. 

Posílám jednu fotku, která je ze včerejšího výletu, když jsme měli polední svačinku 

na jedné zřícenině při cestě. 
Vždycky znovu jsem 
překvapený, jak mi chutná na 
svačinu včerejší houska se 
sýrem, která mě při ranní snídani 
vůbec nezaujala. A když člověku 
vyhládne po pár kilometrech 
poctivého pochodu nejen po 



rovině, pak i to co by jej při ranní 
snídani nezaujalo vypadá v 
poledne jako velká lahůdka.  

Něco podobného můžeme zažívat 
s duchovní potravou, která se 
každému z nás čas od času „přejí“, 
protože přestaneme jako 
křesťané hledat Pána Boha, 
přestane nám jít o lidi kolem nás – 
jak říká Boží slovo, naše srdce 
„obroste tukem“ a žijeme jenom 
sobecky sami pro sebe a své 
pohodlí… Pána Boha potřebují v 
životě jen ti, kteří „hledají nejprve 
Boží království“, protože ví, že to 

je základní životní smysl… A dobře ví – a mají mnohokrát v životě prožito že „vše 
ostatní jim bude přidáno“. Právě při takových hledáních Božího království můžeme 
stále znovu prožívat, jak moc potřebujeme Pána Boha a jeho posilu, vedení, 
směrování… Kéž by každý z nás stále znovu prožíval – nejen o dovolené – jak moc 
„na tůře života“ chutná obyčejná včerejší houska se sýrem…  

Z krásných Rychlebských hor váš kazatel  
Vašek Vondrášek 

Pozdrav ze společné dovolené KD3. 
Milí smíchovští, 
zdravíme Vás srdečně ze společné 
dovolené v Rychlebských horách! 
Jsme ubytovaní na Travné a 
podnikáme výlety do okolí. Místní 
příroda, příběhy a historie nás velmi 
zaujaly. Chodíme na výlety a 
povídáme si. Setkáváme se k ranním 
chválám a večerním zamyšlením se 
Soňou a Vaškem, vyprávíme příběhy 
dětem a diskutujeme nad 
přednáškami o manželství a dětech. 
Často k tomuto tématu mají co říci 
právě také naše děti. Přejeme krásné 
léto a požehnané dny všem, za KD3  

Mariana a Jarda Skálovi 
 

Milé sestry, milí bratři. 
 

Dlouho očekávané otevření charitativního obchodu ADRA 
Praha je tady – od pondělí 26. července budeme moci na adrese Roháčova 46, 
Praha 3 nakoupit a zároveň pomoci dobré věci.  



Jak obchod funguje? 
1. dáváme věcem druhou šanci, ať už se jedná o použité oblečení, knihy, či potřeby do 
domácnosti a prodáváme je za velmi nízké ceny 
2. celý výtěžek z prodeje jde na rozvoj dobrovolnických programů, kterými 
podporujeme seniory, zdravotně postižené a znevýhodněné děti 
3. zaměstnáváme lidi z úřadů práce, zdravotně postižené, seniory či maminky na 
mateřské dovolené a také dobrovolníky 
 

Chtěli bychom Vás tedy pozvat k návštěvě obchodu, jistě si vyberete z veliké 
nabídky věcí. Zároveň bychom Vás chtěli vyzvat, pokud byste měli pár hodin 
volného času týdně a chtěli je trávit mezi lidmi, budeme velmi vděční za Vaši 
pomoc s tříděním či prodejem věcí. Odměnou Vám může být možnost získat 
kvalitní a pěkné zboží zdarma nebo za symbolickou cenu a také dobrý pocit 
z pomoci. 
 

Více informací Vám ráda podá Bára Bezděkovská na mailové adrese 
barbora.bezdekovska@adra.cz nebo na tel. 739 605 899. 
 

Jsme vděční za každé pomocné ruce a ochotné srdce. 
Děkujeme. 
 

Poznámkové Bible 

 Vážení přátelé, 
není pro vydavatele Biblí větší radost, než když může splnit sny čtenářů. A to se 
právě v těchto dnech děje. Několik let jste vytrvale poukazovali na potřebu Bible, 
která bude mít velkorysý a dostatečný prostor pro vlastní studijní poznámky. 

ČBS v těchto dnech zadává do tisku níže popsané Bible – více pak v přiložených 
materiálech a na webu ČBS . https://www.bibleshop.cz/predobjednavky 

V České republice se jedná o dvojí premiéru: (1) poznámkovou Bibli jako takovou – 
dostatečný linkovaný prostor pro poznámky – SNC i ČEP; (2) červené zvýraznění 
textu, který je vnímám jako Ježíšova slova (v případě překladu SNC). 

Po dlouhém zvažování, pečlivém posuzování a s ohledem na českou studijní a 
písmáckou tradici jsme upustili od zaplňování místa pro poznámky vlastními či 
převzatými výtvory a předkládáme Vám Bibli s maximálním prostorem pro vlastní 
poznámky, komentáře, malby, či jiné způsoby aktualizace Písma svatého do 
osobního života. 

Zároveň chceme tuto Bibli zpřístupnit opravdu každému. Proto přicházíme 
s podstatnou slevou při předobjednávce předem – viz přiložený plakátek. 

Bible jsme právě zadali do tisku a vyjdou na podzim tohoto roku. 

Vzhledem ke studijní tradici CASD, jakož i s ohledem na oblíbenost překladu SNC si 
dovolím předpokládat, že o tyto speciální Bible by mohl být poměrně veliký zájem. 

V případě zájmu o větší počet kusů jsme otevřeni jednat o dalších množstevních 
slevách. 

https://www.bibleshop.cz/predobjednavky


S pozdravem a přáním radosti nad objevováním tajů a nových nuancí, které biblický 
text vydá jen vytrvalému studentovi. 

Za ČBS Pavel Novák, ředitel 



K A Z A T E L N A 
 



 

 

 

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


 



 



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/

