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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9:00 hodin 

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

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

10:45 hodin 

Bohoslužbu vede Jaroslav Bartoš 
 

• Společná píseň č. 270 „Hleď na naše shromáždění" (v sedě)  
• Sborová oznámení  
• Společná píseň č. 22 „Jsi moudrý a všemocný"  
• Modlitba  

 

• Sbírka pro sbor a misii 

• Příběh pro děti – Barbora Bezděkovská  
 

• Sborová píseň – Smíchovský pěvecký sbor 
• Čtení textu Bible – Gen.32, 25-31; Zj. 2, 17  
• Tichá modlitba   
• Kázání – Vítězslav Vurst 

Téma: „Jaké je tvé jméno?“ 
 

• Chvíle ke ztišení – píseň „Kdybys věděl …“ – Nikol Turoňová 
• Společná píseň č. 95 „Bůh slíbil své požehnání“ 
• Modlitba – Vítězslav Vurst 

 

• Rozloučení  
• Společná píseň č. 280 „Králi věčný, žehnej nám“  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

           25. září 2021 

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


Oznámení 

Od 2. 10. od 930 hod bude studium Sobotní školy a bohoslužba probíhat  

naživo ve standartním režimu za dodržení pravidla 6R  
 

- Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

- Dnes, 25. 9., slovem z Písma bude sloužit bratr Vítězslav Vurst. 
Dnes je sobota sbírky 13. soboty pro Jihopacifickou divizi 

 

- Příští sobotu, 2. 10., bude kázáním sloužit bratr Radomír Jonczy. 
 

- Sobotní škola je od 2. 10. naživo od 930 hod ve dvou třídách v modlitebně 
 

-Za dva týdny, v sobotu, 9. 10., budeme slavit Památku Večeře Páně, 
slovem bude sloužit sestra Soňa Sílová  

 

-V neděli, 3. 10., jste zváni na výlet T.O.M.u speciál 
„Českou historií proti proudu“ (více informací dále ve Zpravodaji) 

 

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

 

-V sobotu, 23. 10., od 1700 hod jste zváni na komponovaný program 
„Albert Schweitzer – muž, na kterého bychom neměli zapomenout“ 

 

-Dnes, 25. 9., jste zváni na další pokračování Achillovy paty Evoluce  
„Původ života“ od 1700 hod (více informací dále ve Zpravodaji) 

 

- 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 a říjnu 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 26. 9.– 2.10. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Běličková Eva ml. (27.9.); Macháň František (29.9.); Raška Pavel (29.9.); 
Srchová Daniela (29.9.); Marušák Martin (30.9.); Černá Michaela (2.10.); 

Kolorenčová Marcela (2.10.); Vytlačilová Marie (2.10.) 
 

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

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

 

 

BOHOSLUŽBY V  NAŠEM SBORU  od soboty 1. října 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 9:30 hod. studiem Sobotní školy ve třídách a od 10:45 hod. 
Bohoslužbou slova. Dětská sobotní škola bude probíhat presenční formou v určených 
prostorách sboru. 

Za VS J. Bartoš 

Zpráva z jednání výboru sboru 16.9.2021 
 

Jednání výboru sboru bylo zahájeno zamyšlením z Božího slova nad textem Skut 2, 37-
39, kterým posloužila ses. S. Sílová a modlitbou. 

• Proběhl rozhovor se křtěncem Anežkou Vondráškovou, kterou ke křtu připravovala 
ses. Sílová. Anežka složila církevní slib, výbor sboru ji jednomyslně ke křtu doporučil. 

• Br. J. Fraj představil projekty KC Petrklíč, které budou realizovány v roce 2022 za 
plánované podpory/ve spolupráci s církví a sborem. Jde o projekty Sociální služby, 
Archa pomoci a Křesťanské aktivity pro mladé. Poslední projekt navazuje na letní 



příměstské tábory s vizí pokračovat v činnosti dál – jak pro děti z venku, tak i ze sboru, 
a to ve spolupráci s DC Protěž, místním sborem a oddílem KP Penguins. Součástí 
projektu jsou dva příměstské tábory i křesťanský letní tábor pro starší děti ve věku 
13-18 let. Br. J. Fraj požádal výbor sboru o podporu sboru pro výše uvedené projekty 
– a to s ohledem na grantové řízení ASI (pro projekty Archa pomoci a Křesťanské 
aktivity pro mladé) a grantové řízení ČS CASD (pro projekt Archa pomoci). Výbor 
sboru podporu těchto projektů pro rok 2022 odsouhlasil. O případné finanční 
podpoře těchto projektů bude rozhodováno při schvalování rozpočtu sboru na rok 
2022. Byla též nastavena pravidla vzájemné spolupráce mezi KC Petrklíč, 
Klubem Pathfinder a sborem. 

• Výbor sboru schválil jednorázovou finanční podporu pro KC Rybička ve výši 5 tis. Kč. 

• Budou nakoupeny 2 kusy invalidních vozíků v celkové výši 10 tis. Kč pro potřeby členů 
sboru, a to především při bohoslužbách a při akcích sboru. 

• Br. P. Bezděkovský informoval o průběhu projektu na obnovu techniky. Většina 
komponentů je již zakoupena a zprovozněna. Bude pokračovat realizace nových 
webových stránek sboru. 

• Výbor sboru vzal na vědomí, že ses. Sílová bude čerpat volno, tzv. sabatikl v I.Q 2022 
za účelem dokončení diferenčního studia na Adventistickém teologickém institutu. 

• Bylo přislíbeno, že výlety KC Petrklíč budou plánovány mimo pravidelných termínů 
TOMu a dalších oddělení sboru, které jsou stanoveny programem sboru. 

• Podklady do čtvrtletního programu je třeba zaslat br. J. Bartošovi nejpozději do 
29.9.2021. 

• Sobotní škola bude probíhat na živo ve dvou třídách od soboty 2.10. I dětská sobotní 
škola bude probíhat presenční formou v určených prostorách sboru. 

• Místnost pro rodiče s dětmi je určena pro předškolní děti. Vzhledem ke špatné 
možnosti v místnosti větrat a též vzhledem k nutnosti dodržovat protiepidemická 
opatření žádáme rodiče starších dětí, aby se jejich děti v této místnosti nezdržovaly. 
Pro starší děti bude připraven náhradní program v učebně. 

• Z organizačních důvodů nebude sobota 16.10. sobotou pro ženy. Bude probíhat 
klasická bohoslužba. 

Příští jednání výboru sboru se uskuteční po prázdninách 14.10. 2021. 
Zapsala Anna Boušková 

 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 64. kapitola 
 

Oči k vidění, uši k slyšení 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 
minulá neděle byla plná akcí, výlet TOMu, výlet seniorů s Archou pomoci KC Petrklíč, 
Cyklojízda Králů…, ale protože jsem ráno měla online výuku Spirituální formace na 
ATI, vyrazili jsme celá rodi-na na procházku sami až odpoledne. Cíl byl obvyklý: 
nejprve v Třešňovce zahrát fotbal dva na dva (což já zvládám díky tomu, že jsem 
brankářka v brance, kterou tvoří lavička a já tak můžu vykopávat střely vsedě) a pak 
obejdeme Hamerský rybník a jdeme domů. 
 

U Hamerského rybníku nastražíme oči i uši, protože ač obklopen městskou 
zástavbou a hojně využívaný, tak u něj lze zahlédnout leccos zajímavého. Tentokrát 



to byl ledňáček letící nad hladinou s hlasitým pískáním, který doletěl do křoví na 
protějším břehu, a protože těmi místy vede cesta, za chvilku jsme byli tam a vyhlíželi 
ve spleti větví, jestli tam ledňáčka najdeme. A za chvilku už jsem viděla siluetu nejen 
jednoho, ale hned dvou a nadšeně je ukazovala klukům. Tadeášek, třebaže teprve 
páťák, už není o mnoho menší než já, a tak za chvilku ve směru mého ukazováčku 
ptáčky uviděl. Ale Ben, o dost menší, ne, a ne je zahlédnout. Nejdřív ho to mrzelo, 
nakonec se rozčílil a závěr rodinné nedělní procházky se nedá označit jinak než jako 
vypráskaný. 
 

Proč vám to vyprávím? Ježíš mnohokrát říká: „Kdo má uši k slyšení, slyš!” Co je to za 
řeč? Vždyť nemá na mysli lidi s poruchou sluchu. K čemu jinému ale uši jsou? A 
přesto: Až příliš často se stane, že hledíme a přitom nevidíme, slyšíme, ale 
nevnímáme… A to nejen Boha, nejen biblický text, ale i druhé kolem nás. A přitom 
by stačilo změnit perspektivu, povyrůst. A taky možná se hned nerozzlobit. Tak náš 
Pane, otevírej nám zrak i sluch, ať co nejlépe vnímáme, co nám říkáš! 
 

Požehnanou sobotu, požehnaný týden, oči k vidění a uši k slyšení přeje a srdečně 
zdraví 

Soňa Sílová, vaše kazatelka 
 

Seminář o hledání duchovních darů  
 

Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé, 
dovoluji si obrátit se na vás s následujícím podnětem. 
 

Minulý měsíc jsem měl možnost zaregistrovat, že začátkem září proběhne v sesterském 
sboru Bethany seminář o hledání duchovních darů. Jeho cílem bylo "objevit" jeden v 
druhém Boží obdarování dary Ducha u každého z nás. Vždyť jak se i v Bibli píše, každý z 
nás jsme obdarování dary Ducha, a to proto, abychom sloužili ostatním (Řím 12, 1Kor 
12, Ef 4). Jde dle mého názoru o krásnou myšlenku, a ještě hezčí musí být, když najde i 
své praktické uplatnění v každodenním životě. Protože se ale termíny konání 
jednotlivých setkání uvedeného semináře na Bethany překrývaly s našimi iniciativami 
zde na Smíchově, bylo mi líto, že jsem se toho nemohl účastnit a pojal jsem úmysl 
zorganizovat tentýž seminář i u nás na Smíchově. 
  

Budu rád za vaše odpovědi, zda s touto myšlenkou souhlasíte, a předem vám za ně 
děkuji. Můžeme si spolu na toto téma promluvit osobně, můžete mi napsat na 
Messenger, e-mail (antonin.hloucal@atlas.cz) i zavolat (734450111). 
  

Těším se na vaše reakce.  Antonín Hloucal 
 

Výlet seniorů s Archou pomoci na Sedlčansko 
 

Minulou neděli 19. září 2021 se v rámci aktivit Archy pomoci 
vydala skupina seniorů poznat dvě krásná místa na 
Sedlčansko. Konkrétně se senioři podívali do nové 
modlitebny v Sedlčanech, která je místem setkávání pro 

sobotní bohoslužby i pro komunitní aktivity. Zároveň je její jedinečná architektura 
vysoce ceněna i mezi odbornou veřejností a sjíždějí se na ni dívat lidé z blízkého 
i širokého okolí. 
 

mailto:antonin.hloucal@atlas.cz


S historií vzniku nové 
modlitebny i současným 
sborovým životem míst-
ních bratrů a sester nás 
seznámil velmi poutavým 
výkladem i sdílenými zku-
šenostmi vedoucí sedlčan-
ského sboru Tomáš Chmel. 
 

Po prohlídce sboru se 
senioři posilnili při společném obědě a následně se vydali do nedaleké obce 
Štětkovice. Zde se nachází rozlehlý park Drama věků, který je krásným místem 
k odpočinku, na kterém lze nalézt řadu zastavení, jež mapují naše dějiny ve světle 
velkého sporu. Navíc nám byl zpřístupněn i železniční model Sedlčanska s mnoha 
krásnými detaily a zákoutími. Třešničkou na dortu byla projížďka seniorů v místním 
vláčku v rámci dopravního hřiště, který je přístupný i dospělým. Díky ochotným 
dobrovolníkům a zapůjčeným mechanickým vozíkům se výletu mohli zúčastnit také 
ti senioři, kteří již mají problémy s pohybem. Za tuto pomoc ochotným bratrům a 
sestrám z našeho sboru moc děkujeme. 
 

Obohacením byl též doprovod našeho kazatele Václava Vondráška s manželkou 
Radkou, kteří se vydali na výlet spolu s námi.  



Společně jsme prožili pěkný čas a těšíme se, až se se seniory opět společně někam 
vydáme.  

Jana Perdomo 
koordinátorka aktivit Archy pomoci Komunitního centra Petrklíč www.petrklice.cz  

 

Úvod do 4Q2021 Bible pro dnešek - Deuteronomium: Kniha smlouvy 
 

Příběh začal za vlády krále Jóšijáše (640–609 př. Kr.). Pravděpodobně při práci v jeruzalémském 
chrámu našel někdo velmi starou knihu. Po nějaké době se tato kniha dostala až ke králi Jóšijášovi 
a ten si z ní nechal předčítat.„Když král uslyšel slova knihy Zákona, roztrhl své roucho“ (2Kr 22,11). 
Proč to udělal? Patrně si uvědomil, že ani on, ani jeho lid nedodržují zákony zapsané v knize. 
Jóšijáš pak na základě této knihy nazvané „Kniha smlouvy“ (2Kr 23,2) zahájil velkou obnovu. O 
této reformě se dozvídáme v 2. Královské 23. kapitole. Co to bylo za knihu, že měla tak velký vliv 
na krále a celý národ? Předpokládá se, že to byla Pátá Mojžíšova – Deuteronomium, a právě ji 
budeme v tomto čtvrtletí studovat.  

„Název knihy Deuteronomium je odvozen z řeckého slova deuteronomion (dvě spojená slova: 
deuteros a nomos), což znamená ‚druhý zákon‘ nebo ‚opakování zákona‘. Tento název se nachází 
v Septuagintě, ale je nepřesným překladem hebrejské fáze mišne ha-tora, která znamená ‚kopie 
knihy‘ nebo ‚kopie zákona‘ (Dt 17,18). Název Deuteronomium je zavádějící a vyvolává dojem, že 
kniha pojednává o zákoně a že Mojžíš je zákonodárcem.Taková představa je však spíše matoucí. 
V hebrejském kánonu nese kniha název elle ha-dvarim ‚tato jsou Slova‘ podle prvních dvou slov 
biblického textu.“ (Moskala, Jiří, Deuteronomium: kniha lásky. Advent-Orion, Praha, 2021, s. 20) 

Její obsah můžeme shrnout následovně:  

Místo toho, aby po odchodu z Egypta a uzavření smlouvy s Hospodinem na Sínaji šli Izraelci přímo 
do Kanaánu, putovali 40 let pouští. Když se 40 let chýlilo ke konci a Židé se konečně chystali vejít 
do zaslíbené země, Mojžíš k nim opakovaně promlouval. Připomněl jim podstatu jejich smluvního 
vztahu s Hospodinem a dal jim všechny pokyny, které považoval za důležité. Podstatou jeho 
sdělení bylo: Nyní máte konečně vstoupit do zaslíbené země. Nikdy nezapomeňte, co pro vás 
Hospodin udělal. Pamatujte i na to, co od vás nyní očekává – abyste ho milovali celým svým srdcem 
a celou svou duší a tuto lásku projevovali poslušností všech jeho přikázání a smluvních ustanovení. 

Aby zdůraznil důležitost smlouvy, zopakoval Mojžíš lidem Desatero a připomněl jim jejich 
povinnosti vyplývající ze smlouvy, kterou Hospodin uzavřel s jejich otci. Právě nyní, na hranicích 
Kanaánu, bylo velmi důležité, aby Izraelci splnili vše, co od nich Hospodin očekával. 

Při studiu knihy Deuteronomium si budeme klást otázku: Mohla by existovat souvislost nebo 
podobnost mezi tím, čemu čelili Izraelci na hranicích zaslíbené země, a tím, co dnes zažíváme na 
hranicích nové (a mnohem lepší) zaslíbené země? 

Tématem našeho studia v tomto čtvrtletí je „Pravda pro dnešek v Deuteronomiu“. Zaměříme se na 
poselství pravdy aktuální v dnešní době, které se můžeme naučit z Božích slov adresovaných jeho 
lidu. 

Knihu Deuteronomium budeme studovat tematicky. Zaměříme se na následující témata: věčná 
smlouva, zákon a milost a také jak milovat Boha a svého bližního. Nejdůležitějším tématem však 
bude – jak nám kniha Deuteronomium odhaluje Boží lásku, která se tak mocně projevila ve smrti 
Ježíše Krista na kříži a při jeho vzkříšení. Dnešní věřící dělí od společenství věřících na poušti 
obrovská časová a kulturní propast. Předpokládáme však, že toho, co nás spojuje, je mnohem více 
než toho, co nás rozděluje. Nemohla by například následující slova zaznít i dnes na naši adresu? 

http://www.petrklice.cz/


„Hleď, učil jsem vás nařízením a právům, jak mi přikázal Hospodin, můj Bůh, abyste je dodržovali 
v zemi, kterou přicházíte obsadit. Bedlivě je dodržujte. To bude vaše moudrost a rozumnost před 
zraky lidských pokolení. Když uslyší všechna tato nařízení, řeknou: ‚Jak moudrý a rozumný lid je 
tento veliký národ!‘“ (Dt 4,5.6). 

Všimněme si, že „moudrost a rozumnost“ národa nespočívala jen ve znalosti ustanovení a právních 
předpisů, ale v poslušnosti Božích ustanovení. Jistě v tom můžeme vnímat poselství i pro nás. A 
to je jen jedno z mnoha, jak poznáme při studiu knihy Deuteronomium. 

Clifford R. Goldstein je redaktorem biblických lekcí sobotní školy, autorem knih 
(v češtině vyšla Pokřtěná evoluce, Advent-Orion, Praha, 2018) a televizních pořadů. 



 



 



       Turistický Oddíl Malvazinky T.O.M. 
 

Výlet T.O.M. special 3.10.2021 
“Českou historií proti proudu” 

 

 

Sraz: v 9:15 hod Kobylisy metro "C", odjezd. stání L - bus č.373 v 9:30 hod. 
 

Trasa: Po dojezdu do Panenských Břežanstart vyrazíme po ulicí Hlavní k dolnímu zámku2 a po 
CT ulicí Břežanská na Hlavní 608, zde odbočíme vpravo na ulici Hoštická a vlevo na 
bezejmennou až k rozcestí opět vlevo na CT 8267 až k ulici Topolová3, zde doprava, kolem 
hřbitova Klecany na NTS Za pírkem klecanského sokola do ulice Do Klecánek na CT 8100 
k rozcestníku Klecánky-bus4, zde doleva na červenou TZ k rozcestníku Klecánky -přívoz pr. břeh 
a dále po žluté TZ k přívozu5. Dále po žlutozelené TZ k rozcestníku Roztoky-žst. a k zámku 
Roztoky u Prahy6  Po té zpět vpravo na ulici Hlavní  a vlevo ulicí Myší díra, Máchova vpravo 
do ulice Légií, Libušina a Hálkova a následně vlevo ulicí Zaorálkova, Smetanova a 
Levohradecká7 k rozcestníku Levý Hradec8 na zelenou TZ a plynule navázat na TNS Levý 
Hradec kolem kostela sv. Klimenta a hřbitova Roztoky9 dále odbočit vpravo na bezejmennou10 
až (vlevo) do ulice U Zastávky na žlutou TZ k zastávce vlaků Roztoky Žalovcíl 

 
Návrat 
vlakem  

ze zastávky 
Roztoky u 

Prahy – Žalov 
směrem 

Masarykovo 
nádraží 
každou 
hodinu:  

 27, 57 minut. 
(13:27, 13:57, 

14:27 atd.) 
 
 
 

Délka trasy 
cca  

12,4 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/

