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 ročník 21/číslo 1081 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Samuel Müller 
Téma úkolu: „Věčná smlouva“ 

• společná píseň č.187 „Radost mi vrátila Golgota“ 
• modlitba 

studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
• společná píseň č.143 „Přítele jsem našel svého“ 
• modlitba 

 

10,3o – 10,45 hodin  

Přestávka 

10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Marek Balcar 
 

• Společná píseň č. 207 „Když v bouři život se dme" (v sedě)  
• Sborová oznámení  
• Společná píseň č. 157 „"Bože můj chci tvým být stále" 
• Modlitba  

 

• Sbírka pro sbor a misii 
• Příběh pro děti – František Kafka 

 

• Sborová píseň "Ó, Bože, světlo naše" - Smíchovský pěvecký sbor  
• Čtení textu Bible – 1.Janova 5,1-5 
• Tichá modlitba   
• Kázání – Jan Kubík 

Téma: „Co je to víra?" 
 

• Chvíle ke ztišení – píseň – Bianka a Barbora Briššovy 
• Společná píseň č. 267 „Víra“ 
• Modlitba – Jan Kubík 
• Společná píseň č. 242 „V něžné lásce Nejvyššího“ 

13:3o hodin 

Bohoslužba rozloučení se sestrou Alicí Bartošovou 
 

 

 

 

 
 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

           16. 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, 16. 10., kázáním bude sloužit bratr Jan Kubík. 
 

- Příští sobotu, 23. 10., slovem z Písma bude sloužit bratr Václav Vondrášek. 
 

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

 

-V sobotu, 16. 10., jste zváni na setkání oddělení Generace 50plus+  
od 1400 hod v učebně sboru 

 

-V neděli, 17. 10., plánovaný výlet T.O.M.u se z technických důvodů ruší. 
 

-Páteční Smíchovské foyer, s ohledem na aktivity sboru, v pátek od 2000 hod  
na linku https:// meet.google.com/pmm-urpx-wnw 

 

-V sobotu, 23. 10., jste zváni na setkání Klubu zdraví od 1400 hod 
 

-V sobotu, 16. 10., se uskuteční setkání starších a vedoucích sborů, 
Praha a Středočeský okrsek, ve sboru Praha Bethany v 1500 hod. 

 

- 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 17.– 23.10. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Vacková Ivana (19.10.); Januška Vladimír (21.10.); Kralovič Samuel (21.10.); 
Fremuntová Soňa (23.10.); Kubík Tomáš (23.10.); Kubíková Věra (23.10.) 

 

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

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 

 
 
 

   RESPIRÁTORY, ROZESTUPY, RUCE, RODINA, ROZUM, RADOST 

 

 

 

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 (17.10.-23.10.2021) se zaměříme na nepřehlédnutelné téma lásky v 
knize Deuteronomium. Zamyslíme se nad tím, co od nás Bůh očekává, co nás k lásce 
motivuje, i nad tím, jak se projevuje v praxi. 
 

Texty: Dt 6,4.5; Dt 10,12; Ef 2,1–10; Zj 14,6.7; Dt 4,37; Dt 11,1; Mk 12,28–30 
 

Téma: Pravda pro dnešek v Deuteronomiu (13 lekcí) 
Lekce 4: Milovat budeš Hospodina, svého Boha! 
 

1. Boží výzva 

• Dt 6,1–5: Miluj Boha! (neděle) 

• Dt 10,12: Boj se Boha! (pondělí) 

2. Naše reakce 

• Dt 4,37; 7,7.8; 23,6: Motivace k lásce – On miluje nás! 

(úterý) 

• Dt 7,9; 10,12.13; 11,1: Odpověď lásky – poslušnost 

(středa) 

3. Ježíšova aplikace 

• Mk 12,28–30: Ježíšova citace z Deuteronomia (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. 

 
 

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


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 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 67. kapitola 
 

Zdravé a nezdravé učení 
 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 
 

tento týden jsme se s milým kolegou Václavem sešli s bratrem a sestrou v Kristu, a 
to na jejich žádost – na čemž by nebylo nic zvláštního, pokud by o všem tito nebyli 
zástupci korejské církve Sinčchondži, v překladu “nové nebe, nová země”. Setkání to 
bylo hezké, modlili jsme se za sebe navzájem, zvlášť za to, abychom byli tam, kde a 
jak nás Bůh povolává a byli užiteční a milí Bohu i lidem.  
 

Možná i vám přišel osobní mail od někoho z této zatím v naší zemi neregistrované 
církve, která oficiálně funguje jako zapsaný spolek. V těchto dnech totiž začnou 
prostřednictvím jejich youtubového kanálu online přednášky o tom, jak v 
Sinčchondži vykládají knihu Zjevení. Dozvíte se o tom, že jediným člověkem, 
kterému bylo dáno správně porozumět proroctvím, je Man Hee Lee, duchovní vůdce 
Sinčchondži, nazývaný také druhým Janem, že jejich církevní organizace funguje 
přesně podle knihy Zjevení: mají dvanáct kmenů, chtějí mít 144 000 učitelů pravdy 
apod. Ježíš Kristus se podle jejich učení už opět vrátil, ale duchovně a Bůh a Boží trůn 
sestoupil na Sinčchondži. Cestou ke spáse je poznání pravé a plné pravdy, kterou 
hlásají jen oni. A to mě na tom všem mrzí snad nejvíc – jakoby Ježíšova oběť na kříži 

 

Řekl Ježíš: Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, byť pak i umřel, živ bude. 
Jan 11,25 

 

S bolestí v srdci, ale s nadějí na shledání, oznamujeme  
všem přátelům a známým, že nás dočasně opustila naše  

milá maminka, babička a sestra  

Alice Bartošová. 
Zesnula tiše v pátek 8. října 2021 ve věku 85 let 

. 

Rozloučení proběhne v sobotu 16. října ve 13:30 hodin 
v modlitebně sboru Praha Smíchov.  

 

Za projevy soustrasti děkujeme 



a upřímné přitakání, přijetí vírou nestačilo. Jde zase jednou o další pokus získat si 
spásu svým výkonem, poznáním a úsilím. Nepochybuji o upřímnosti členů 
Sinčchondži, nikomu v žádném případě nezakazuji ani já ani kdokoli jiný z 
představitelů naší církve podívat se na avizované semináře, ale obávám se toho, že 
množství veršů, z jejichž výkladu je vybudovaný systém potvrzující jejich jediné 
správné pojetí, může způsobit zmatení, protože i naše církev klade na proroctví 
velký důraz. Pavel Titovi píše: “Ty však mluv, co odpovídá zdravému učení… Tvé učení 
ať je nezkažené, důvěryhodné, ať je to zdravé a nepochybné slovo…” (Ti 2,1.7.8). Kdo 
ale posoudí, co je to zdravé učení? Na to odpovídá Ježíš: “A tak je poznáte po jejich 
ovoci” (Mt 7,20), a především: “Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, 
budete-li mít lásku jedni k druhým“ (J 13,35). Členové Sinčchondži svou činností 
vzbudili v posledních letech nelichotivou pozornost médií kvůli tomu, že jejich 
působení údajně nebylo vždy férové, a dokonce prý neslo prvky manipulace. Nyní se 
snaží svou reputaci napravit otevřeným působením. Bude to k dobrému? To ať 
posoudí Bůh. 
 

Požehnanou sobotu, požehnaný týden, pokoj a moudrost přeje a srdečně zdraví 
 

Soňa Sílová, vaše kazatelka 
 

MODLITEBNÍ TÝDEN UŽ JE ZA DVEŘMI… 
 

Jako každý rok nám podzim přináší opět svátek MODLITEBNÍHO TÝDNE, který je 
vždycky novou nabídkou provětrat modlitební život osobní i sborový. Jako každý 
rok je možnost setkávat se po domácích skupinkách na různých místech, proto 
prosíme všechny, kdo by byli ochotní poskytnout svůj domov k setkání jedné 
z modlitebních skupinek, dejte prosím vědět staršímu sboru J. Bartošovi, na telefon 
605 254 726, e-mailem: polyconsulting@volny.cz nebo osobně, který bude tyto 
informace sbírat. Připojte i informaci, který den/dny by se vám to hodilo, čas i místo 
setkání a kontakt na vás. 
 

Těším se spolu s vámi, jaká překvapení a inspirace nám Pán v následujícím 
modlitebním týdnu připraví… 

Za vedení našeho sboru Vašek Vondrášek 
 

Novinky z Archy pomoci 
 

Milé sestry a bratři, 
stejně tak jako podzimní příroda, hraje i dění v rámci 
projektu Archa pomoci Komunitního centra Petrklíč 
nejrůznějšími barvami. V měsíci září jsme se vydali se seniory z našeho a dalších 
pražských sborů na společný výlet do Sedlčan. Navštívili jsme místní novou modlitebnu, 
která je velmi zajímavým architektonickým počinem a zároveň funguje také jako 
komunitní centrum. Spolu s tím jsme si prohlédli Park Drama věků v nedalekých 
Štětkovicích. 
 

Kromě aktivit pro seniory a osoby se zdravotním postižením se v našem komunitním 
centru zaměřujeme také na aktivity pro děti. Podpořili jsme tak Dobrovolnické centrum 
Protěž a jeho dětský den k zahájení školního roku, kde jsme zajistili jedno ze stanovišť a 
prezentovali naši činnost. 

mailto:polyconsulting@volny.cz


V České Třebové jsme uskutečnili setkání pro neformální pečující, kde jsme se zaměřili 
na praktické záležitosti, které mohou významně ulehčit při dlouhodobé péči o blízké 
v domácím prostředí. 
 

V sobotu 23. října 2021 proběhne v našem sboru komponovaný pořad „Albert 
Schweitzer, muž, na kterého bychom neměli zapomenout“. Pořad připomene nejen 
tuto významnou osobnost, ale rovněž nabídne možnost podpořit aktivity Archy pomoci. 
Jsme vděční oddělení evangelizace našeho sboru i našemu sboru jako takovému, že 
propojuje pořad pro veřejnost s možností přispět na pomoc pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením.  
 

V měsíci listopadu chystáme letos již druhé setkání neformálních pečujících v Praze. 
V neděli 14. listopadu 2021 se na něm budou moci pečující osoby opět nejen sdílet, ale 
dozví se, jak lze usnadnit péči. 
V měsíci prosinci se uskuteční v rámci aktivit Archy pomoci také předvánoční posezení 
seniorů na pobočce v České Třebové. 
 

Díky podpoře organizací i jednotlivých dárců jsme naše aktivity v rámci Komunitního 
centra Petrklíč mohli v letošním roce významně rozšířit. Záběr naší činnosti i množství 
poskytnuté pomoci se zvětšily. Působíme jak v Praze, tak nově také na pobočce v České 
Třebové. Spolu s jednorázovými akcemi stále poskytujeme především sociální pomoc 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením, dobrovolnický program a on-line 
poradnu. 
 

Někteří z Vás se ptali, v jakém rozsahu funguje projekt Archa pomoci. Archa pomoci je 
Vám k dispozici celý týden ve všední dny, kdy se na nás neváhejte podle potřeby obrátit. 
Jsme na telefonním čísle: 737 385 530, nebo na e-mailu: archapomoci@petrklice.cz. 
Moc rádi Vám tak jako doposud budeme i nadále nablízku. 
 

Za projekt Archa pomoci Komunitního centra Petrklíč 
Jana Perdomo 

www.archapomoci.cz 
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23.10. Fosilní záznam 



 



 



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/

