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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Daniel Kubečka 
Téma úkolu: „Úvod do knihy Deuteronomium“ 

• společná píseň č.299 „Mám v srdci plno radosti“ 
• modlitba 

studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
• společná píseň č.41 „Chci vždy Boha oslavovat“ 
• modlitba 

 

10,3o – 10,45 hodin  

Přestávka 

10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Alena Heczková 
 

• Společná píseň č. 258 „Jak bude nám" (v sedě)  
• Sborová oznámení  
• Přivítání Anežky Vondráškové – Soňa Sílová, starší sboru 
• Společná píseň č. 315 „Náš Otče svatý" 
• Modlitba  

 

• Sbírka pro sbor a misii 
• Příběh pro děti – Jaroslav Skála  

 

• Píseň mládeže 
• Čtení textu Bible – Matouš 18,15-22  
• Tichá modlitba   
• Kázání – Radomír Jonczy 

Téma: „Sedmdesátkrát sedmkrát 
 

• Chvíle ke ztišení – hudební přednes – Lukáš Turoň 
• Společná píseň č. 266 „Ty, Bože lásky“ 
• Modlitba – Radomír Jonczy 
• Společná píseň č. 240 „Jezu, jako pastýř voď nás“ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

           2. říjen 2021 



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, 2. 10., slovem z Písma bude sloužit bratr Radomír Jonczy. 
 

- Příští sobotu, 9. 10., budeme slavit Památku Večeře Páně, 
slovem bude sloužit sestra Soňa Sílová  

 

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

-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 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“ 

 

- 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 3.– 9.10. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Trněná Marie (3.10.); Pokorný Jiří (6.10.); Kameníková Helena (8.10.); 
Kubečka Pavel (8.10.); Randýsková Leona (9.10.)  

 

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

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBOTNÍ ŠKOLA 
 

Sobotní škola v modlitebně  
Od 2.října 2021 je Sobotní škola v modlitebně od 9:30 hod. naživo 
ve standartním režimu za dodržení pravidla 6R. 
 

V příštím týdnu (3.10.-9.10.2021) nahlédneme do prvních tří 
kapitol knihy Deuteronomium. Na prahu „zaslíbené země“ obrací 
Mojžíš pozornost svého lidu do minulosti – připomíná jim některé 
události, které prožili za posledních 40 let s Bohem a ze kterých si 
mohou vzít důležité poučení i pro svůj současný a budoucí život. 
 

Texty: Deuteronomium 1–3 
 

Téma: Pravda pro dnešek v Deuteronomiu (13 lekcí) 
Lekce 2: Mojžíšovo podání dějin 

1. Úvod   

• Ex 32,29–32: Úvod – Mojžíšův vztah k Bohu a jeho lidu (neděle) 

2. Čtyři pohledy do minulosti 



• Dt 1,1–7: 40 let putování pouští (pondělí)  

• Dt 1,8–11: Zaslíbené požehnání (úterý)  

• Dt 1,26–35: Vzpoura na poušti (středa)  

• Dt 2,33.34: Boje proti nepřátelům (čtvrtek) 

PDF lekce: https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/02.pdf 
Audio lekce: https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-
isg/featured 
Bible pro dnešek s teologem Jiřím Moskalou – 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. 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 

Oprava zprávy z jednání výboru sboru 16.9.2021: 
 

Dovolte, abych opravila, resp. upřesnila dva body ve zprávě z jednání výboru sboru, 
zveřejněné v minulém zpravodaji. 

• Bude pokračovat realizace nových webových stránek bohosluzbyonline, ne sboru, jak 
bylo uvedeno. 

• Bylo jednáno se zástupci KC Petrklíč, aby se výlety pro seniory nekonaly ve stejném 
termínu, jako výlety TOMU, které se konají pravidelně třetí neděli v měsíci, neboť 
někteří členové sboru by se rádi zúčastnili obou akcí. Aby se termín výletu pro seniory 
nepřekrýval s žádnou akcí sboru dopředu slíbit nelze. 

Zapsala Anna Boušková 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 65. kapitola 
 

Jako jelen 
 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 
jsem z generace, kdy ačkoli jsem vyrostla na ekumenickém překladu, tak mojí první 
Biblí, kterou jsem vlastnila, byla Bible kralická. A protože ve svém tzv. posledním 
vydáním je přesně o 365 let starší než já, tak její text je logicky ne vždy srozumitelný 

https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/02.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


nebo snadný, někdy dokonce kvůli posunu významů slov během uplynulých staletí 
až nechtěně legrační. 

To platí i o textu z 42. žalmu „Jakož jelen řve, dychtě po tekutých vodách, tak duše 
má řve k tobě, ó Bože.” Přiznávám se, že mě ten výraz „řve” spojený s jelenem 
neseděl, ba přímo rozčiloval. Natož že by člověk obecně řval nebo já sama z hloubi 
svého nitra řvala k Bohu. No ale jak Eva Pilarová zpívá v jedné své písni: „Že kočka 
není pes, že včera není dnes…”, tak to mám dnes i s tím řvaním. 

Totiž hned za zahradou mých rodičů je hradní obora a v ní už několik let jelen Karel. 
No a protože už je říjen, tak milý Karel řve. A ten řev od konce srpna do listopadu je 
opravdu řev. Někdy je komický, zvlášť když se jelen Karel nežinýruje zařvat v pravou 
chvíli do nějaké na hradě právě probíhající ak-ce, jako třeba o mysliveckém dni 
minulý víkend. V noci je ten zvuk zase děsivý. Co se mu ale nedá upřít, to je síla a 
autenticita. 

A tohle je asi jádro věci. Když žalmista přirovnává své řvaní k Bohu k řvaní jelena, 
tak díky jelenu Karlovi vím, že má na mysli něco, co tryská z hloubi, je to silné, bez 
přetvářky a upřímné. Je to volání k Bohu, Jákobův zápas, Jóbova řeč, Davidovo 
pokání, roztržené srdce. Když už nechcete a nemůžete před Bohem nic skrývat, tak 
k němu řvete. Ono to může bolet, ale výsledkem je nalezení sebe sama. A to za to 
stojí. Buďme jako jelen! 

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

Soňa Sílová, vaše kazatelka 
 

KD3 ZVE, NEJEN SVOJE ČLENY, K NÁŠTĚVĚ MLÝNA U VESELÝCH  
A K PROCHÁZCE PO STARÉ MLÝNSKÉ STEZCE. 

Sraz v neděli 3.10. v 10:45 hod. u mlýna 
U Veselých, Choteč 23, lze možno 
parkovat nebo přijet MHD z nádraží 
Radotín bus 313 odjezd 9:49 hod. a k 
mlýnu je to cca 10-15 minut pěšky. Od 
11hod. máme objednanou prohlídku 
mlýna, vstupné: - děti a mládež 3–15 let: 
70,-Kč – ostatní: 110,-Kč - rod. vstupné 2 
+ 2: 320,-Kč 

Poté vyjdeme po staré mlýnské stezce 
podél Radotínského potoka kolem starých mlýnů a osad. Můžeme jít jen krátkou 
variantu a vrátit se zpět k mlýnu, ta je vhodná i pro kočárky, nebo delší až k Maškovu 
mlýnu, tady už bez kočárků. Cestou je místo, kde se dá rozdělat oheň, ale není jisté, že 
nebude obsazeno. Odtud pak MHD na Zličín nebo Radotín, bus jezdí pouze jednou za 
hodinu. 

Procházka je to hezká, místy skoro až dobrodružná, teda jestli mezitím, co jsem tam byl 
s dětma, neopravili lávku. 

Těšíme se na vás Mariana a Jarda Skálovi 



Bangladéšské děti se po 18 měsících vracejí do škol 
 

Konečně je to tady! Po dlouhých 544 dnech čekání (18 měsících) 
se bangladéšské školy 12. září 2021 znovu otevřely pro malé i 
velké školáky. Návrat dětí do školních lavic je postupný, za 
přesně daných podmínek.  

Děti z 5., 8., 10. a 12. třídy nyní chodí do školy každý den, neboť 
budou na konci ročníku skládat státní zkoušky. Ostatní děti se ve třídách střídají po 
skupinách, takže aktuálně navštěvují školu 2-3krát týdně a další dny studují doma. 

Dobrá rozhodnutí a láskyplná pomoc 
Období jednoho a půl roku nebylo jednoduché. Pandemie COVID-19 způsobila 
miliónům obyvatel Bangladéše velké starosti a trápení. Zavřeny byly nejen školy, ale 
i továrny, trhy, lidé nesměli vycházet na pole. Mnozí ztratili práci a příjmy a Ti 
nejchudší si na živobytí museli půjčovat, protože neměli žádné úspory. V některých 
rodinách neměli co jíst. 

Naštěstí, i v této těžké a složité situaci, jsme mohli dětem a jejich rodinám z 
programu BanglaKids pomáhat. Stalo se tak díky velkému srdci a rozhodnutí našich 
dárců, kteří souhlasili s dočasnou změnou účelu použití jejich darů. To nám velmi 
rychle umožnilo vytvořit systém dlouhodobé humanitární pomoci v krizi způsobené 
pandemií COVID-19. Dlouhodobě jsme pomáhali 1 434 rodinám dětí. 

Potravinová pomoc s ohledem na komunitu 
Vesnické školy se staly distribučními centry potravin, ale i dobrého slova a naděje. 
Učitelé navštěvovali děti i rodiče. Provizorní výuka dětí probíhala v domácnostech 
na velmi osobní bázi. Humanitární a lidská pomoc byla rodiči velmi ceněná. Na 
vesnicích jsme dbali i na to, aby naše pomoc byla kulturně citlivá a nenarušila vztahy 
v komunitě. Z tohoto důvodu jsme pomáhali rodinám všech školou povinných dětí, 
nejen těch podporovaných programem BanglaKids. Výsledkem je velká důvěra 
v učitele a pracovníky vesnických škol. 

Mobilní most aneb výzva jménem internát 
Pomoc dětem z internátních škol byla velkou výzvou, jelikož jejich obydlí jsou 
roztroušena po celém Bangladéši. Z kapacitních a logistických důvodů, ale i 



z důvodu zákazu cestování během nejpřísnějších lockdownů nebyla přímá 
potravinová pomoc možná. V této situaci jsme vyžili „mobilní most“, tedy mobilní 
službu bKash, která umožňuje zasílání notifikací o převodu peněz i na jednoduchý 
mobilní telefon a následný výběr hotovosti. Díky této službě měly i rodiny dětí 
z internátů finance na nákup základních potravin. 

Překonaná krize a nádherné poslání 
Dnes se můžeme vděčně radovat z toho, že základní potřeby dětí byly i v době 
uzavírky škol naplněny. Finanční prostředky budeme opět směrovat k dětem do 
škol. 

Společně s Vámi jsme překonali zatím největší krizi v historii programu BanglaKids. 
Nyní můžeme společně pokračovat v našem poslání – vzdělávat děti z chudých 
bangladéšských rodin a pomáhat jim k lepší budoucnosti. Je to nádherný úkol! 

Donobad (bengálsky) = děkujeme! 
Milí dárci a příznivci programu BanglaKids, děkujeme Vám za Vaši vytrvalou lásku 
v podpoře bangladéšských dětí i během koronavirové krize! 

Váš tým BanglaKids, ADRA 
 

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 
 

JSEM DOST DOBRÁ? 
 

Milé sestry, drahé priateľky, 
https://www.casd.sk/online-stretnutie-zien-s-dagmar-dorn-z-intereuropskej-divizie-
casd/ 
srdečne vás pozývame na stretnutie s Dagmar Dorn, riaditeľkou Služby žien v rámci 
Intereurópskej divízie, ktoré sa uskutoční v sobotu 2.10.2021 o 15,00 hod..  
Pokiaľ si niekedy kladiete otázky typu: 

• Som dosť dobrá? Som spokojná sama so sebou? 

mailto:antonin.hloucal@atlas.cz
https://www.casd.sk/online-stretnutie-zien-s-dagmar-dorn-z-intereuropskej-divizie-casd/
https://www.casd.sk/online-stretnutie-zien-s-dagmar-dorn-z-intereuropskej-divizie-casd/


• Dokážem plniť svoje očakávania? 

• Dokážem plniť očakávania iných? 

• Som schopná napĺňať Božie očakávania? 
tak je toto stretnutie určite aj pre vás.  
 

Budeme rady, ak si s nami vypočujete Dagmar Dorn z pohľadu jej skúseností ako vedúcej 
Služby žien aj ako pôrodnej sestry, či osobných zážitkov s Bohom a zároveň sa podelíte 
o svoje názory, poznatky, skúsenosti  v diskusii. 
 

Link na pripojenie je uvedený na www.casd.sk, pre pripojenie cez PC nie je potrebné si 
nič inštalovať, pre pripojenie cez mobil odporúčame inštalovať aplikáciu ZOOM.  
V prípade akýchkoľvek otázok môžete písať na email: zeny@casd.sk alebo telefonicky na 
+421 905 635 240. 
 

Tešíme sa na Teba a pozvi aj svoju priateľku.  
Tím oddelenia Služby žien pri SZ CASD 

 

 
 

http://www.casd.sk/
mailto:zeny@casd.sk


Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion Praha 
 

Mimořádné číslo časopisu Advent je již po řadu let sbírkou 
přednášek pro modlitební týden v závěru roku. Letošní 
téma je věnováno trojandělskému poslelství.  
 

Zajímavé je, že kromě tradice první úvahy z pera předsedy 
Generální konference CASD a závěrečné, která je sestavena 
z výroků Ellen G. Whiteové, materiál připravila dvojice otec 
a dcera: dlouholetý ředitel Biblického badatelského výboru 
Ángel Manuel Rodríguez (jinak též kazatel, pedagog a 
administrátor) a jeho dcera Díxil Lisbeth Rodríquez, která 
po praxi jako vysokoškolská pedagožka a nemocniční 
kaplanka pracuje jako redaktorka církevního časopisu 
Adventist World.  
 

Pro starší děti napsal přednášky v naší unii bratr Lukáš Jureček, který má – kromě jiného 
– na starosti práci s dětmi v Moravskoslezském sdružení.  
 

Pro mladší děti náměty připravila vedoucí dětského oddělení na Slovensku – sestra Lydia 
Grešová (má také odpovědnost koordiovat činnost oddělení dětí v rámci naší unie). 
Materiály pro mladší děti budou k dispozici pouze na internetu, na stránkách 
jednotlivých sdružení – tam, kde lze obvykle nalézt materiály pro děti. 

 

Nejen pro tzv. „stolečkovou 
evangelizaci“, ale pro všech-
ny děti, které rády vyma-
lovávají, jsme připravili dva 
sešity Filipova dobrodruž-
ství – omalovánky.  
 

Knihy s těmito příběhy jsou 
sice již rozebrány, ale 
omalovánky jsou jako 
doplňkový materiál k sadě 
sešitů Filipova dobrodruž-
ství. 
 

 
 

 



 



       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/

