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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9:00 hodin 

Studium sobotní školy on-line 
téma úkolu: „List Židům – zaslíbený odpočinek“ 
• Sobotní škola začíná od 900 hod. vede Jiří Kapounek 

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

10:45 hodin 

Bohoslužbu vede Robert Heczko 
 

• Společná píseň č. 315 „Náš Otče svatý" (v sedě)  
• Sborová oznámení  
• Společná píseň č. 231 „Věř, poslouchej"  
• Modlitba  

 

• Sbírka pro sbor a misii 

• Příběh pro děti – Soňa Sílová 
 

• Sborová píseň „Chci být jak Ježíš“ - Smíchovský pěvecký sbor 
• Čtení textu Bible – Žalm 24 
• Tichá modlitba   
• Kázání – Soňa Sílová 

Téma: „Svoboda, soud a smíření“ 
 

• Chvíle ke ztišení – hudební přednes "Vzdávej čest Tvůrci"  
Pavel Bláha a Jan Kubík 

• Společná píseň č. 249 „Můj Bůh žije“ 
• Modlitba – Soňa Sílová 

 

• Rozloučení  
• Společná píseň č. 230 „Bůh je můj věčný Pán“  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

           11. 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, 11. 9., slovem z Písma bude sloužit sestra Soňa Sílová. 
Po dopolední bohoslužbě bude krátké sborové shromáždění  
o aktuálním dění ve sboru v závislosti na situaci ve státě. 

 

- Příští sobotu, 18. 9., bude kázáním sloužit bratr Jan Bezděkovský. 
 

- 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. 

 

-V neděli, 19. 9., se uskuteční výlet T.O.M.ů “Ocelové legendy – nejen pára” 
 

-Komunitní centrum Petrklíč v rámci projektu Archa pomoci zve všechny 
seniory na výlet 19. 9. 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 12.– 18. 9. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Malá Libuše (12.9.); Paříková Alena (12.9.); Běliček Karel (13.9.);  
Gabrišová Natálie (13.9.); Miškovský Luboš (14.9.);  

Chimincová Lenka (15.9); Bartošová Eva (17.9.) 
 

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 (12.9.-18.9.2021) se budeme věnovat osobě 
proroka Jonáše a budeme se ptát, co se můžeme naučit z jeho 
nepokoje a nespokojenosti… 
 

Texty: Jonáš 1–4 
 

Téma: Pokoj Vám (13 lekcí)  
Lekce 12: Jonáš – nespokojený prorok 
             
• Jon 1:1–3: Jonáš hledá klid útěkem od Boha (neděle) 
• Jon 2:1–9: Bůh Jonášovi zařídí „třídenní odpočinek“ (pondělí) 
• Jon 3:5–10: Pokání obyvatel Ninive (úterý) 



• Jon 3:10–4:3: Rozhněvaný prorok ztrácí klid (středa) 
• Jon 4:9–11: Láska a milost jako cesta k pokoji (čtvrtek) 
 

Sobotní škola on-line od 9:00 hod. 18.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. 
 

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 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 62. kapitola 
 

DAR PANDEMIE – HUDEBNÍ LAHŮDKA PO DOBĚ PŮSTU – DĚKUJI!!!! 

Určitě každý z nás jsme poznali ten úžasný pocit, když jsme po době půstu ochutnali 
něco obyčejného, co bychom jindy možná nechali bez povšimnutí na talíři. Takový 
mimořádný zážitek jsem prožíval naši minulou smíchovskou sobotu, když po době 
pandemie byla opět sborová píseň. Byť jsem píseň „Přijď Duchu svatý…“ už 
mnohokrát slyšel – ještě kdysi v minulém století jako českobudějovický mládežník 
– nikdy se tak krásně a hluboko netrefila „do černého“ terče mého srdce. A všichni 
moji kolegové, kteří bývají za kazatelnou, mi dosvědčí, jak krásně se káže poté, když 
sborová píseň „načechrá půdu srdce“ a připraví posluchače na poselství od Pána… 
Uvědomuji si, jakým darem našemu smíchovskému společenství je dlouholetá 
obětavá – a nelehká – a mnohdy nedoceněná služba našich vzácných vedoucích 
sborového zpěvu – DĚKUJEME VÁM! Nechci zapomenout ani na všechny zpěváky, 
kteří přišli na první zkoušku minulý pátek – prokazujete našemu sboru 
nedocenitelnou službu, protože dar sborového zpěvu žel postupně mizí z našich 
sborů – a je to velká škoda a ztráta pro oslavu našeho Boha a prožitek mimořádnosti 

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


společné bohoslužby. Obyčejně končíme se Soňou při psaní našich epištol nějakým 
biblickým textem – dneska bych rád použil verše od Karla Kryla z jeho známé písně 
„Děkuji“:  

Děkuji, děkuji za žízeň, 
jež slabost prozradila. 
Děkuji, děkuji za trýzeň, 
jež zdokonalí díla. 
Za to, že, za to, že miluji, 
byť strach mi srdce svíral. 
Beránku, děkuji, 
marně jsi neumíral. 
Děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji...“ 

  S vděčností váš kazatel Vašek Vondrášek 
 

"Za novodobým architektonickým skvostem  
Sedlčanska a do Parku Drama věků" 
 

Komunitní centrum Petrklíč zve v rámci projektu Archa pomoci všechny seniory na výlet 
19. 9. 2021 "Za novodobým architektonickým skvostem Sedlčanska a do Parku Drama 
věků". Sraz před naším sborem na Smíchově v 8.45 hod. Přihlášení je možné do 15. 5. 
2021. Více informací v pozvánce dále ve zpravodaji. 

Jana Perdomo 
 

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 
 

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 
 

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 
 

Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion Praha  

Srpnové číslo časopisu Advent se věnuje tématu, které uložila poslední unijní  
konference a kterému se věnuje vedení církve, a to efektivní model řízení  
církve. Administrátoři naší církve zde tak trochu „skládají účty“ z práce, kterou  
v této oblasti vykonali. Kromě toho chceme upozornit na zamyšlení Zdeňky  
Miškejové, která nejenže připravila, ale také nadšeně šíří nástěnný kalendář.  
Zprávy z Adry tentokrát převážně informují o situaci na jižní Moravě a pomoci,  
kterou tam Adra poskytuje. Pravidelně jsou v časopise také zprávy z výborů  
(ČS a ČSU), oddělení i jednotlivých sborů.  

Tématem letošního čísla časopisu Za obzorem je svoboda či nesvoboda v různých 
podobách. Jako obvykle přináší rozhovory: s válečnou fotografkou Lenkou 
Klicperovou, duchovním na vozíku Danielem Hottmarem, sochařem nových šancí 
Čestmírem Suškou, aktivní účastnicí studentské demonstrace v listopadu 1989 
Pavlou Fáberovou, úspěšným spisovatelem Josefem Formánkem a psychologem 

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


Jakubem Januškou. Téma pokračuje článkem Oldřicha Svobody o tom, jak se na 
svobodu dívá Bible, příběhem aktivní bojovnice za svobodu černochů Sojourner 
Truth a neméně poutavým příběhem vězně svědomí Miloslava Bláhy. Pohled na 
svobodu představí i právník a pedagog Martin Turčan. Časopis také varuje před 
sociální nesvobodou moderní doby v článku Tomáše Kábrta Sociální dilema. Na 
znepokojivou otázku utrpení dětí hledá odpověď Clifford Goldstein. Různé názory a 
pohledy dalších lidí přináší anketa. Časopis Za obzorem může obohatit pohled na 
toto důležité a zajímavé téma.  

Ve 4. čtvrtletí 2021 budeme v sobotní škole studovat 5. knihu Mojžíšovu. Lekce s 
názvem Pravda pro dnešek v Deuteronomiu napsal šéfredaktor Clifford Goldstein. 
Jako doplňující materiál připravil Jiří Moskala knihu Deuteronomium: kniha lásky, 
která bezpochyby najde své uplatnění nejen při studiu lekcí sobotní školy. Ve 13 
kapitolách se přesvědčíme o tom, že poslední z knih Pentateuchu hovoří především 
o pozitivním postoji Boha k jeho lidu a o tom, jak my reagujeme na Boží lásku.  

V řadě domácností má již své místo: nástěnný kalendář pro rok 2022 nese název 
Hlas jiné abecedy. Opět jsou zde obrázky z naší vlasti (i Slovensko takto mnozí z nás 
vnímáme), biblické texty, pár moudrých slov i místo pro každodenní poznámku 
 

 

 

 

Společné pátky 2021 ve 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 

  

 



Pozvánka na bohoslužbu křtu 

PODROBNÉ INFORMACE OHLEDNĚ ČASU A MÍSTA KŘTU ANEŽKY VONDRÁŠKOVÉ 

Slavnost sv. křtu proběhne v pátek 17.září od 18.hod. na retenční vodní nádrži Asuán 
nacházející se v Praze 5 – Jinonicích – na břehu blíže sídlišti: 
 

https://mapy.cz/zakladni?x=14.3500630&y=50.0443119&z=18&source=base&id=2029
884. K místu se dá dobře zajet autem a zaparkovat kousek odtud (cca 5min cesty) po 
trávě, nebo možno pěšky 14 min. od metra Nové Butovice, nebo ze stanice MHD bus 
(č.142., 184.) Ovčí Hájek 7 min. 

Slavnostní bohoslužba proběhne u vody, v mírném svahu, dobré mít vlastní deku  na 
sezení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na společný krásný večer s vámi a s Bohem se těší Anežka Vondrášková  



 



       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

Výlet TOMu 19.9.2021 
“Ocelové legendy - nejen pára” 

 

 

Sraz: v 8:30 hod Praha Masarykovo nádraží  

R 1202 odjezd 9:02 hod do Rakovníka(10:31 hod) nebo Lužná u Rakovníka (10:21 hod) 

 

Trasa: Po dojezdu do Rakovníkastart vyrazíme po červené TZ pod vedením Toníka 
Hloucala k rozcestníku Rakovník u bazénu, dále přes zastřešenou lávku do Čermákových 
sadů kolem obelisků a kostela sv. Bartoloměje k rozcestníku Rakovník náměstí (možná 
malá odbočka k muzeu T. G. Masaryka)2 dále po modré TZ k vysoké bráně lesoparkem 

Jamka k soše sv. Vojtěcha3 ulicí Lišanská ke Kamenné panně, pak odbočit doprava k 
rozcestníku Na cikánce k zřícenině hradu Hlaváčov4 dále k rozcestníku Hlaváčov (pořád 
po modré TZ) až k ulici 9. května opět odbočit vpravo až k nádraží Lužná u Rakovníka a 

cca 500 m k Železničnímu muzeu ČD Lužná u Rakovníkacíl 
Trasu lze projít i v opačném směru. Začít v Lužné u Rakovníka a končit v Rakovníku 

 
Návrat vlak R 1209  
Lužná u Rakovníka  

15:32 hod  
na Praha Masarykovo 

nádraží další vlak  
R 1211 v 17:32 hod 

 
 

 

prosíme,  
dodržujte nařízení 

vlády pro bezpečí své  
i vašeho okolí 

 
 
 

Délka trasy cca  
8,7 km 

 
 
 

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/

