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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9:00 hodin 

Studium sobotní školy on-line 
téma úkolu: „Sobotní odpočinek“ 
• Sobotní škola začíná od 900 hod. vede Miloš Pařík 

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

10:45 hodin 

Bohoslužbu vede Milan Müller 
 

• Společná píseň č. 199 „Až přijde Pán" (v sedě)  
• Sborová oznámení  
• Společná píseň č. 213 „Ty jsi moje radost"  
• Modlitba  

 

• Sbírka pro sbor a misii 

• Požehnání k zahájení školního roku a příběh pro děti 
 

• Sborová píseň „Přijď Duchu svatý“ - Smíchovský pěvecký sbor 
• Čtení textu Bible – Izaiáš 49, 1-6 
• Tichá modlitba   
• Kázání – Václav Vondrášek 

Téma: „Tajemství neúspěchu aneb priorita času, ne prostoru“ 
 

• Chvíle ke ztišení – píseň – Barbora Loudová, Babora Bezděkovská 
• Společná píseň č. 236 „V kříži vírou zakotvuji“ 
• Modlitba – Václav Vondrášek 

 

• Rozloučení  
• Společná píseň č. 222 „Přijde jednou čas“  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

           4. září 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, 4. 9., slovem z Písma bude sloužit bratr Václav Vondrášek. 
Součástí bohoslužby bude vítání s požehnáním dětí v novém školním roce. 

 

- Příští sobotu, 11. 9., bude kázáním sloužit sestra Soňa Sílová. 
Po dopolední bohoslužbě bude krátké členské shromáždění  

o aktuálním dění ve sboru v závislosti na situaci ve státě. 
 

- Sobotní škola on-line je od 4. 9. přenášena od 900 hod také do modlitebny. 
(příležitost pro ty co nemají přístup k internetu) 

 

-Páteční Smíchovské foyer vždy v pátek od 2000 hod na novém linku. 
https:// meet.google.com/pmm-urpx-wnw 

 

-V sobotu, 18. 9., jste zváni na setkání Klubu zdraví od 1400 hod v učebně 
na téma "Zdraví a spokojenost z hlediska Bible I." se Soňou S. 

 

-Komunitní centrum Petrklíč v rámci projektu Archa pomoci zve všechny 
seniory na výlet 19. 9. "Za novodobým architektonickým skvostem Sedlčanska 

a do Parku Drama věků". Více informací dále ve zpravodaji v pozvánce. 
 

-Zveme Vás na studium Skutků se Soňou od 15. 9. v 1800 hod a pak  
každou středu v učebně sboru 

 

- 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 září mysleme na svých 
modlitbách na: Oddělení sobotní školy. 

 

- Bankovní účet sboru: 5053339/0800, do textu jméno a účel. 
Na tento účet je možné poslat případné dary (sbírku) pro potřeby sboru. 

 
  

 
 

 

 

 
 

 
 
 

Pravidelné sborové sbírky 
Účel: sbírka misie 

Bankovní účet: 5053339/0800 
Variabilní symbol: 11106 

Částka: dle vašeho uvážení 
------------------------------------------ 

 

Účel: sbírka pro sbor 
Bankovní účet: 5053339/0800 

Variabilní symbol: 777 
Částka: dle vašeho uvážení 

V období 5.– 11. 9. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Mika Jozef (6.9.); Bláha Pavel (8.9.); Kubečka Daniel (10.9.);  
Mašková Helena (11.9.) 

 

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

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SOBOTNÍ ŠKOLA ON-LINE 

 

Sobotní škola on-line také v modlitebně  
Od 4.září 2021 bude Sobotní škola on-line přenášena do 
modlitebny. Obraz bude promítán na projekční plátno a zvuk 
bude zesílen do reproduktorů. Do modlitebny na 9:00 jsou zvaní 
všichni ti, kteří by se rádi připojili k Sobotní škole on-line, ale 
nemají přístup k internetu nebo se k internetu připojit nemohou. 
 

V příštím týdnu (5.9.-11.9.2021) se můžeme nechat inspirovat 
biblickými texty k přemýšlení, jak list Židům používá starozákonní 
příběh „odpočinutí“ Izraelců v „zaslíbené zemi“ (po letech 
putování) jako symbolický předobraz velkého „odpočinutí“, které 
připravil Kristus pro všechny své věrné následovníky. 
 

Texty: 1K 10,1–11; Lv 4,32–35; Žd 4,1–11 
 

Téma: Pokoj Vám (13 lekcí)  
Lekce 11: List Židům – zaslíbený odpočinek 



                Lekce výkladu Písma a zpráva o tom, že to nejlepší je před námi 
 

I. Jak fungují biblické předobrazy – úvod k tématu 

• 1K 10,1–6; Žd 8,5: Co jsou to „předobrazy“ (neděle) 

• Lv 4,32–35; 1Pt 1,18–21: Starozákonní předobrazy Kristova díla (pondělí)  
II. Předobraz konečného „odpočinku“ v listu Židům 

• Žd 4,1–11: Předobraz „odpočinku“ v zaslíbené zemi (úterý) 

• Žd 4,4–7: Jak lze přijít o tento odpočinek (středa) 

• Žd 4,8–11: Nejlepší „odpočinek“ je stále před námi (čtvrtek) 
 

Sobotní škola on-line od 9:00 hod. 11.záři 2021 
bude také přenášena do modlitebny.  

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

PDF lekce: https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/08.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   
 

Mobilní aplikace Sobotní škola v češtině. 
 
 
 

V App Store vyhledat Sabbath School, v Google Play vyhledat Sobotní škola nebo 
Sabbath School. 
Některé funkce aplikace: 
 - Lekce Sobotní školy kdekoliv a kdykoliv s možnosti přepnutí do češtiny, angličtiny, 
   němčiny, polštiny, slovenštiny, francouzštiny, španělštiny, maďarštiny… 
 - Texty Bible, stačí klepnout na odkaz a objeví se celý text. 
 - Možnost zvýraznění klíčových slov nebo vět. 
 - Prostor pro psaní komentářů a odpovědí na otázky. 
 

VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

 

 

BOHOSLUŽBY V  NAŠEM SBORU  od soboty 1. září 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 zůstává v režimu on-line. 
 

Za VS J. Bartoš 
Milí představitelé sborů – starší / vedoucí, kazatelé – sestry a bratři 
 

je před námi první sobota školního roku. Jsme vděční za mnoho akcí, které se v době 
prázdnin odehrálo na našich sborech – tábory, akce mládeže, sborové dovolené a mnohé 
další. Děkujeme za vaši službu, která vede k tomu, aby naše sbory i v tomto čase 

https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh
https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/08.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured
https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek


fungovaly nejenom pro členy, ale i pro lidi okolo nás, aby naše sbory byly prospěšné 
společnosti, které jsou součástí. 
 

Pro naše fungování stále platí některá opatření: 

• Bohoslužby: účastníci musí dodržovat, s výjimkou osob ze společné domácnosti, 
rozestupy alespoň 1,5 metru a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují 
ruce, povinnost nosit ochranu dýchacích cest s výjimkou uvádějícího, kázajícího a 
pěveckého sboru. Pokud se bohoslužby účastní méně než 10 osob, není nutné nosit 
ochranu dýchacích cest. 

• Veřejné akce: do 20 osob pouze povinnost nosit ochranu dýchacích cest (do 10 osob 
není nutné), nad 20 osob povinnost mít očkování / testy / prodělaný COVID v 
posledních 180 dnech. 

• Svatby, pohřby: do 30 osob pouze povinnost nosit ochranu dýchacích cest (s 
výjimkou snoubenců a oddávajícího), nad 30 osob povinnost mít očkování / testy / 
prodělaný COVID v posledních 180 dnech. 

• Aktuální informace o pravidlech pro bohoslužby jsou také na webu ČS. 
 

Pokud byste měli jakékoliv dotazy k daným opatřením, jsme vám k dispozici. 
 

Děkujeme vám za to, že se chováte spolu s vašimi sbory zodpovědně. Děkujeme vám, že 
lidi spojujete, ne rozdělujete. 
 

Nevíme, co nás čeká, nevíme, jak se bude vyvíjet situace. Přesto i v této době buďme 
společně těmi, kteří lidem předávají zvěst o Boží lásce pro každého a o naději. 
 

Přejeme vám ať vás Bůh vede, dává vám moudrost, a ještě jednou vám děkujeme za 
ochotu být tu pro druhé. 

Vít Vurst, David Čančík a Jiří Komárek 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 61. kapitola 

Znovu na startu 
 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 
tak nám to zase začalo… Tedy dětem, učitelům, rodičům, některým dokonce násobně 
v různých rolích. Ano, nový školní rok slavnostně zahájen a jaký bude, tak to jak víme 
z uplynulých dvou let, může být všelijaké. V každém případě se obracím k Bohu a 
prosím i vás o modlitby za všechny, pro které zářím začíná nová etapa, nové výzvy, 
nová usilovná práce. A i když se nám starosti školáčků mohou zdát úsměvné, 
vzpomeňme si, že ani pro nás to ve školních letech nebyly vždycky jenom veselé 
příběhy, i když paměť ráda postupně nepříjemné vynechává. Tak ať dobrý Bůh 
žehná dětem, mládeži, studentům, ale také všem, kteří se jim věnují a chtějí jim 
předat vědomosti a především hodnoty. 
 

Pro oba naše sbory, Bethany i Smíchov je letošní září také novým začátkem s novým 
výborem, s novou vizí, ale především s novou touhou na místě, kam nás Bůh postavil 
jako jednotlivce i jako společenství, být užiteční, být věrnými správci možností, 
příležitostí a také darů Ducha, o kterých víme, že každému byly svěřeny. Začínáme s 
lecčím novým a doufáme, že je to právě to, k čemu nás Pán povolal. Tak i za to se 
modlím a prosím o modlitby každého z vás. 



 

Minulou neděli jsme se smíchovským TOMíkem navštívili památník Jana Palacha v 
jeho rodném domě ve Všetatech a měli jsme možnost na základě mnoha informací, 
fotografií, dobových filmů a vzpomínek, ale také prostřednictvím nevšedně 
ztvárněné expozice intenzivně vnímat čin, který vyplynul ze silné potřeby udělat to, 
co by bylo ku prospěchu pravdy, svobody a života celého národa. Vyfotila jsem si 
tam citát prof. Ladislava Hejdánka, který mi v našich letošních zářijových začátcích 
zní velmi příhodně: „Jak ty osobně dnes nasloucháš dějinné výzvě? Jak rozumíš apelu 
této konkrétní chvíle? Jak jsi připraven být k dispozici tomu, co právě teď musí být 
uděláno, a co tedy musíš udělat ty sám?” K čemu mě, tebe, nás povolává Bůh právě 
teď? 
 

„Poslouchej mě, Jákobe, Izraeli, můj povolaný. Já, já jsem ten první, já jsem i poslední… 
Já sám jsem to prohlásil, já jsem ho povolal, přivedl jsem ho a jeho cesta bude zdárná… 
A nyní mne posílá Panovník Hospodin a jeho duch. Toto praví Hospodin, tvůj vykupitel, 
Svatý Izraele: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu, 
uvádím tě na cestu, po níž půjdeš.” (Iz 48,12.15-17) 
 

Požehnanou sobotu, požehnaný týden a dobrý start přeje a srdečně zdraví 

 

Soňa Sílová, vaše kazatelka 
 



OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ DATUMU VP 
 

Z důvodu přesunu termínů na sboru Bethany pro termínové zajištění soboty Vyslání 
do služby zdejší misijní skupiny dochází k přesunu smíchovské slavnosti Večeře 
Páně z původního termínu 2.10. na nový termín 9.10. 2021. Omlouváme se za 
případné komplikace, pokud by někomu z vás nastaly. 
 

   Za vedení sboru kazatelé Soňa Sílová a Václav Vondrášek 
 

Klub zdraví v sobotu 18. září 2021 
 

Milí členové Smíchovského sboru, sestry a bratři, 
 

srdečně Vás zveme na 1. setkání Klubu zdraví s novou 
vedoucí klubu sestrou Ivou Poldaufovou. Setkání se 
uskuteční v sobotu 18. září 2021 od 14 hodin v učebně 
sboru, Peroutkova 57, Praha 5. Téma bude "Zdraví a spokojenost z hlediska bible I." 
se Soňou (bude to celý cyklus) 
 

Na programu bude: 
- rozcvička k protažení těla 
- krátké představení Ivy Poldaufové a její vize pro Klub zdraví 
- chvilka k osvěžení ducha se sestrou Soňou Sílovou na téma Zdraví a spokojenost 
z hlediska Bible  
- sdílení, povídání a občerstvení. 
 

Další termíny setkání Klubu zdraví do Vašeho kalendáře: 
23. 10. 2021, 20. 11. 2021, 11. 12. 2021 vždy od 14 hodin v učebně sboru, nebude-li 
včas uvedeno jinak. 
 

Budeme rádi, když se s Vámi setkáme. 
Iva Poldaufová, za Klub zdraví                         

  Jitka Michalcová, za oddělení Služby žen 
 

(NĚKTERÁ) SMÍCHOVSKÁ ON-LINE SETKÁVÁNÍ 
 

Během prázdnin jsme si zvykli na dvě příležitosti k setkávání pomocí našich telefonů, 
tabletů, notebooků a počítačů:  

• v pátek od 20 hodin ve Smíchovském foyer (neformální „klábosení o všem 
možném“, zakončené zamyšlením z Božího slova u příležitosti začátku soboty)  

• v sobotu od 9 do 10 hodin sobotní škola. 

Tyto dvě možnosti s malými změnami zůstávají nadále zachovány: 

• páteční Smíchovské foyer bude od začátku září na adrese pmm-urpx-wnw  

(od 20 hodin) 

• sobotní škola bude (na původní) adrese coc-bxdi-vmh  

(od 9 do 10 hodin); nově také s možností osobní účasti v modlitebně.  

Těšíme se především na osobní setkání, ale také i na tuto možnost prostřednictvím 
technických zařízení. 

Vaši kazatelé Soňa Sílová & Václav Vondrášek 

https://meet.google.com/pmm-urpx-wnw
https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh


Potáborové setkání našeho oddílu  
 

Ve dnech 10. až 12. září 2021 proběhne potáborové setkání našeho 
oddílu, a to již tradičně v Měňanech u Berouna. Chtěli bychom Vás tedy 
pozvat, abyste se k nám přidali. Přihlašovat se můžete skrze odkaz zde: 
https://forms.gle/nU2NkFisWJbfTzVD9 
 

Spát budeme v klasických stanech, vezměte si tedy s sebou spacák a karimatku (stany 
zajistíme my). S jídlem počítáme od sobotní snídaně do nedělního oběda (vezměte si s 
sebou tedy večeři na pátek – ešusy můžete ale nechat doma, protože nádobí zde máme). 
S pitným režimem počítáme po celou dobu akce. Doporučujeme přibalit si lahev a 
batůžek na výlety do okolí. Vše ostatní si sbalte úměrně počasí a povaze akce. 
 

Bližší informace ohledně příjezdu a odjezdu napíšeme přihlášeným v týdnu před akcí. 
 

Cena akce je stanovena na 200,- Kč. 
Těšíme se na viděnou! 

 

Více zde: https://www.kp-penguins.cz/news/potaborove-setkani-2021/ 
 

Pozvánka na ADRAběh 2021 – Běžím pro Sýrii 

Možná jste se nikdy našeho ADRAběhu v minulosti neúčastnili anebo už naopak 
přesně víte, o co při ADRAběhu jde: o propojení běhu či chůze s dobrým úmyslem 
někomu pomoci. 

Srdečně vás všechny zveme na osmý ročník ADRAběhu 2021. 
Bude se konat od 17. do 28. září 2021. 
Naplánujte si běžeckou či pěší trasu, jednorázově či na etapy, od 5 km do 70 km. 
Kdekoliv je vám milé. S kýmkoliv blízkým. Nebo sami. ¨ 
Registrovat se můžete již dnes! 
 

Komu letos společně pomůžeme? Lidem v Libanonu a Sýrii. Několik let jsme se 
věnovali stavbě tří vodojemů a zabezpečení pitné vody pro Libanonce i Syřany, žijící 
v uprchlických táborech. Také chceme pomoci Syřanům přímo v Sýrii. 

Jak? Obnovou zničeného obydlí, škol a pouličního osvětlení. 

Právě pouliční lampy, které chceme díky ADRAběhu zakoupit a na potřebných 
místech instalovat, jsme zvolili jako symbol světla, bezpečí a obnovené naděje 
pro Sýrii. 

Více o smyslu pomoci ADRAběhu 2021 Běžím pro Sýrii na www.adrabeh.cz. 

 

Pozvánka na studium knihy Skutky  
 

Milé sestry, milí bratři, 
srdečně Vás zvu na naše společné studium Skutků. Znovu se sejdeme 15. září 2021 v 18 
hodin a pak každou středu v učebně Smíchovského sboru na adrese Praha 5, Peroutkova 
57. 
 

Těším se na Vás! Soňa Sílová 
 

https://forms.gle/nU2NkFisWJbfTzVD9
https://www.kp-penguins.cz/news/potaborove-setkani-2021/
http://click.em11cl.eu/g-o/00Db0000000c0O8EAI-a1D6700000CfIdOEAV/2C930F25-9BCE-E50B-7A4D-D48113E5A67E/1635723D-CF9A-5CE8-5FDC-8E6FEDEEF7AF
http://click.em11cl.eu/g-o/00Db0000000c0O8EAI-a1D6700000CfIdOEAV/2C930F25-9BCE-E50B-7A4D-D48113E5A67E/12892C61-5B86-38CF-2398-37CB26A5F984
http://www.adrabeh.cz/


Pozvánka na bohoslužbu křtu 

čas a místo upřesníme příště… 



 

• Oběžník ke sbírce na stavební projekty sdružení 

Praha, 31. srpna 2021  

Zjevení Janovo 21:2.22 A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté 

město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého 

ženicha. … 22 Avšak chrám jsem v něm nespatřil: Jeho chrámem je 

Pán Bůh všemohoucí a Beránek.  

Milé sestry, milí bratři,  

Jako adventisté netrpělivě očekáváme druhý příchod Ježíše Krista. Z 

uvedených veršů víme, že tam již nebudou potřeba modlitebny ani 

chrámy. Dokud ale ještě trvá náš pozemský čas, tak jsou modlitebny 

vítaným místem pro pořádání bohoslužeb a jiných sborových i 

veřejných aktivit. Jsme vděčni jak za modlitebny a jiné prostory, které 

máme pronajaté od jiných církví či organizací, a jsme velmi vděčni 

Bohu, že můžeme některé modlitebny i sami vlastnit.  

V sobotu 4. září máme možnost podpořit svými dobrovolnými dary 

projekt rekonstrukce modlitebny v České Třebové. Místní sbor je stále 

rostoucím více než stočlenným společenstvím s velkým počtem dětí a 

mladých lidí. Jeho součástí je i téměř třicet ukrajinských bratří a sester. 

Funguje tam početný a aktivní oddíl Klubu Pathfinder. Svému okolí 

slouží i workshopovými koncerty a také zapojením svých členů do 

sociální služby v místní pobočce spolku Petrklíč. Prostory modlitebny 

využívá i spolek Klus Svitavy, který sdružuje zaléčené alkoholiky, 

poskytuje jim významnou podporu v rámci jejich odvykání závislosti 

na alkoholu  

Cílem projektu je provést rekonstrukci celého objektu a zároveň 

navýšit kapacitu prostor pro bohoslužby o dalších 20 míst. Během září 

očekáváme vydání stavebního povolení a v průběhu příštího roku by 

měla být rekonstrukce zahájena.  

Děkujeme za vaši štědrost a ochotu spolupodílet se na Božím díle v 

České Třebové. 

 



 



 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společné pátky 2021 

20:00 hodin 

POJĎME SI SPOLU 

ZAČÍNAT SOBOTU 
NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ  
S KRÁTKÝM ZAMYŠLENÍM A PROSTOREM PRO 

VZÁJEMNÉ SDÍLENÍ  

https:// meet.google.com/pmm-urpx-wnw 

pozor změna přihlašovacího linku 
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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/

