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 ročník 21/číslo 1083 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Robert Heczko 
Téma úkolu: „Host ve tvých branách“ 

• společná píseň č. 286 "Den sobotní" 
• modlitba 

studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
• společná píseň č. 197 "Když se bratr v smutku souží" 
• modlitba 

 

10,3o – 10,45 hodin  

Přestávka 

10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Jaroslav Bartoš 
 

• Společná píseň č. 232 „Můj Bůh je síla moje" (v sedě)  
• Sborová oznámení  
• Společná píseň č. 259 „"Na věky zřít tvou tvář" 
• Modlitba  

 

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

 

• Sborová píseň "Modlitba" - Smíchovský pěvecký sbor  
• Čtení textu Bible – 2 Královská 18,1-7 
• Tichá modlitba   
• Kázání – Zbyšek Jonczy 

Téma: „Jednou nahoře, podruhé zase dole“ 
 

• Chvíle ke ztišení – hudební přednes 
• Společná píseň č. 312 „Tobě blíž chci stále býti“ 
• Modlitba – Zbyšek Jonczy 
• Společná píseň č. 308 „Jak rychle míjí ta sobotní chvíle“ 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

         30. 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, 30. 10., kázáním bude sloužit bratr Zbyšek Jonczy. 
 

- Příští sobotu, 6. 11., slovem z Písma bude sloužit sestra Soňa Sílová, 
tuto sobotu začíná Modlitební týden. 

 

-V týdnu, 6. – 13. 11., se uskuteční Modlitební týden 2021. 
 

-V sobotu, 13. 11., od 1700 hod jste zváni na komponovaný program 
„Jan Amos Komenský, muž víry, naděje a lásky“. 

 

-V neděli, 7. 11., se uskuteční oddílový výlet KP na hradní zříceninu Zlenice 
 

-V sobotu, 20. 11., jste zváni na setkání Klubu zdraví od 1400 hod. 
 

-V neděli, 21. 11., se uskuteční výlet T.O.M. „Kolem Rokytky“ 
(více info dále ve Zpravodaji) 

 

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

 

-Ve čtvrtek, 4. 11., od 1830 hod proběhne jednání Výboru 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 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 31.10.– 6.11. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Frajová Heda (1.11.); Ceplová Alena (4.11.);  
Kubík Jan st. (6.11.); Zelenková Eliška (6.11.) 

 

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

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

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


 

 
 

 
 

   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 (31.10.-6.11.2021) budeme společně 
uvažovat nad 4. kapitolou knihy Deuteronomium poté, co 
Mojžíš připomenul Izraelcům, co už pro ně Bůh v minulosti 
udělal (Dt 1–3), nyní bude hovořit o tom, co od nich (a obecně 
od všech svých dětí) očekává v prostředí, ke mají být 
„světlem“. 
 

Texty: Dt 4,1-9 
Téma: Pravda pro dnešek v Deuteronomiu (13 lekcí) 
Lekce 6: Velký národ díky Hospodinu 
 

• Dt 4,1.2: Důsledně respektovat to, co Hospodin nařídil (neděle) 
• Dt 4,3.4: Dávat si pozor na negativní vliv pohanského okolí (pondělí) 
• Dt 4,3.4: Přimknout se k Hospodinu (úterý) 
• Dt 4,5–9: Být dobrým příkladem a požehnáním pro své okolí (středa + 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.  

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


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 14.10.2021 
 

Jednání výboru sboru bylo zahájeno zamyšlením z Božího slova nad textem Žalmu 130, 
kterým posloužil br. V. Vondrášek a modlitbou. 

• Roční plán sboru bude po Markovi Balcarovi nově evidovat Jaroslav Bartoš. 

• Výbor sboru schválil seznam laických kazatelů pro náš sbor: Jan Bezděkovský, 
Pavel Bláha, Luděk Bouška, Jiří Drejnar, Jan Kubík, Milada Macháňová, Daniel 
Kubečka, Jan Slavíček a Miloslav Žalud.  

• Seznam učitelů sobotní školy: Samuel Ballangó, Pavel Bláha, Jan Bezděkovský, 
Luděk Bouška, Anna Boušková, Petra Bulejčíková, Josef Havlíček, Alena 
Heczková, Robert Heczko, Jiří Kapounek, Jan Kubík, Daniel Kubečka, Miloš Pařík, 
Milan Müller, Samuel Müller, Josef Prokop, Jan Slavíček, Jaroslav Slavíček, 
Marek Trněný, Miloslav Žalud.  

• Seznam učitelů dětské sobotní školy: Veronika Dolejšová, Alena Heczková, Eva 
Škrlová, Věra Kubíková, Jana Kubíková, Michaela Kubečková, Barbora Loudová, 
Marta Prokopová, Dana Nowaková, Barbora Bezděkovská, Petra Bulejčíková, 
Jaroslav Skála, Lukáš Turoň.  

• Seznam spolupracovníků hospodáře: Jaroslav Bartoš, Eva Bartošová, Petr 
Bezděkovský, Robert Heczko, Antonín Hloucal, Dana Klennerová, Marie 
Komárková, Martin Voleský, Radek Zelenka. 

• Byla ustanovena stavební komise ve složení Jaroslav Bartoš, Petr Bezděkovský, 
Pavel Hušek a Milan Müller pro případná jednání s představiteli Českého 
sdružení ohledně oprav a stavebních úprav v budově modlitebny. 

• Proběhlo seznámení se s aktuálním čerpáním rozpočtu za uplynulé období. 
Informace poslouží při stanovení rozpočtu pro jednotlivá oddělení. Rozpočet 
sboru bude schvalován na listopadovém jednání výboru sboru. 

• Výbor sboru podporuje uspořádání sborového výletu v září roku 2022 
v rekreačním středisku Pracov. 

• Setkání v rámci modlitebního týdne, který připadá na dny 6.-13.11.2021, se 
uskuteční ve skupinkách po rodinách. Zájemci o uspořádání skupinky se mohou 
hlásit Jaroslavu Bartošovi. Seznam všech míst bude zveřejněn ve zpravodaji. 

Příští jednání výboru sboru se uskuteční 4.11. 2021. 
Zapsala Anna Boušková 

 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 69. kapitola 
 

Ne ani tak kompatibilní, jako komplementární 
 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 
ne že bych vás chtěla podceňovat – koneckonců jsem si také pro jistotu ještě ověřila 
významy obou v nadpisu uvedených stejně začínajících slov – ale přeci jenom, co 
znamenají? Kompatibilní je něco nebo někdo, co nebo kdo je snášenlivý, slučitelný, 
schopný vzájemného souladu. Komplementární je něco nebo někdo, co nebo kdo je 



odlišný, nesourodý, ale vzájemně se doplňující a vytvářející plastický obraz nebo 
podobu. 
 

Myslím, že právě tak je to v našich sborech. Nebýt naší společné víry v Ježíše Krista, 
pravděpodobně bychom se vůbec nikdy nesetkali. Není to stejné jako u přátel, které 
si vybereme, ale jsme si tak nějak prostě dáni. A protože jsme rozdílní, co se povah, 
věku, vzdělání, zkušeností, původu, názorů atd. atd. týče, s mnohými z našeho 
společenství jsme nekompatibilní. Prostě si nerozumíme, jako bychom byli tak nějak 
z jiných planet. Pak jsme v pokušení sebe považovat za ty „správné”, podle sebe ty 
druhé měříme, chceme je změnit, zlobíme se na ně, možná se dokonce za ně 
stydíme… Co s tím? Změnit společenství? Odejít jinam? I tam zjistíme, že jsme s 
některými nekompatibilní. 
 

Náraz na realitu v tomto týdnu mi nastavil zrcadlo a vedl k upřímnému a nelehkému 
promýšlení, z kterého mi vzešla myšlenka komplementarity. Zdá se, že ty bratry a 
sestry – a možná právě ty -, kterým nerozumím, potřebuji já, potřebuje naše 
společenství, potřebují lidé kolem nás. Bůh je přivedl a obdaroval přesně těmi dary, 
které mně schází a já zas doplňuji je. Není to o soupeření o jediné správné vidění a 
dělání věcí, ale o vzájemném respektu a spolupráci. Nemusíme nutně být a pracovat 
spolu, ale určitě můžeme být a pracovat vedle sebe. 
Přišlo mi na mysl nezapomenutelné kázání při promoci v Karolinu na Pavlův 
neuvěřitelně zralý, smířlivý a velkorysý výrok z vězení bratrům a sestrám do Filipis, 
když mnohé z toho, co se dělo v církvích, nebylo úplně dokonalé a čisté: „Ale co na 
tom! Jen když se jakýmkoli způsobem, ať s postranními úmysly, ať upřímně zvěstuje 
Kristus; z toho se raduji a budu radovat.” (Fil 1,18). Zvěstujme tedy Krista, ne sebe, a 
to způsobem a na místě podle Božího obdarování a povolání. 
 

Požehnanou sobotu, požehnaný týden, pokoj a smíření přeje a srdečně zdraví 
Soňa Sílová, vaše kazatelka 

MODLITEBNÍ TÝDEN UŽ JE ZA DVEŘMI… 
Poselství tří andělů a poslání církve - Přednášky modlitebního týdne 
 

Úvod  
Pro popis nedávných událostí ve světě se často používá výraz „bezprecedentní“ 
(nevídaný, neslýchaný). Nikdy dříve se v relativně krátkém čase neodehrávaly tak 
obrovské události a změny, které rychle a hluboce ovlivnily téměř všechny oblasti 
našeho života. Lidé očekávají, že se něco zásadního stane, avšak předpovědi 
odborníků ohledně budoucnosti jsou nejasné a nejisté. Právě nyní nastal ten správný 
okamžik, aby adventisté sedmého dne dokázali pod vedením Ducha svatého s 
odvahou zvěstovat poselství tří andělů ze Zjevení 14,6–12. Neexistuje významnější 
úkol než předložit hynoucímu světu toto „poslední varování“.  
 

Během letošního modlitebního týdne se budeme do hloubky zabývat těmito 
důležitými poselstvími, v jejichž středu je Ježíš Kristus a jeho spravedlnost. On sám 
touží po tom, abychom s ním bezvýhradně a úplně sjednotili svoje životy.  
 

Církev adventistů sedmého dne je prorocké hnutí, které Bůh povolal v konkrétní 
době dějin světa. Má zvěstovat důležité poselství, které je možné světu předávat 
právě v této době prostřednictvím poselství tří andělů ze Zjevení.  
 



Nyní nastal čas, kdy se máme věnovat zkoumání tohoto poselství, kdy se máme 
modlit s otevřeným srdcem za Boží vedení a plně se Bohu odevzdat a říci mu: 
„Půjdeme a budeme zvěstovat poselství tří andělů.“  
 

Ať vám Bůh během tohoto celosvětového modlitebního týdne bohatě žehná.  
 

Ted N. C. Wilson,  
předseda Generální konference Církve adventistů sedmého dne 

 

ROZPIS KDE BUDOU SETKÁNÍ MT 2021 SBOR PRAHA SMÍCHOV 

Za vedení našeho sboru Vašek Vondrášek 

MILÍ ZPĚVÁCI, 

vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a naší touze udržet společný sborový 
zpěv co nejdéle jsme se rozhodli přikročit k následujícímu opatření: počínaje listopadem 
budeme na společných zkouškách, a to i před kázáním, kontrolovat vaši bezinfekčnost 
(platný covid pass či jiná akceptovatelná forma), kterou budeme zaznamenávat spolu 
s docházkou. Prosíme vás v tomto ohledu o součinnost a také o to, abyste se bez účasti 
na zkoušce před kázáním (a tedy bez zaznamenání vaší bezinfekčnosti) neúčastnili 
společného zpěvu ze stupínku. Pokud se bude zdravotní situace i nadále zhoršovat a s ní 
i zpřísňovat opatření, je možné, že budeme nuceni přistoupit k tomu, že na základě 
docházkových seznamů budeme zvát zpěváky k účasti na prosincovém koncertu. 

Děkujeme za vaše pochopení a vstřícnost a věříme, že 
budeme společně ve zdraví zpívat co nejdéle. 

Vaši dirigenti 

ZELENÁ VĚŽ. 
 

Život není procházka růžovým sadem. Tuto moudrost 
jste určitě slyšeli a souhlasíte s ní. Neuvědomujeme si, 
že se to týká nejenom lidí, ale také zvířat (všech 
živočichů) a rostlin. Před vchodem do naší modlitebny 
máme dva minizáhonky, jeden je na rovině a druhý 
šikmý. Rostliny zde rostou v krutých podmínkách mezi 
betonem a dlažbou. Před několika roky zahradník 
vysadil do spodního záhonu pěknou jehličinu. Někomu 
se zalíbila a odcizil ji. Domovník pak na stejné místo 
vysadil a přidrátoval náhradní stromek. Každou sobotu 

 

 

datum od osobně/online vede pozn. 

ne 7.11. 18,30 online Soňa Sílová link dodáme 6.11. ve Zpravodaji 

po 8.11. 18,30 online Soňa Sílová link dodáme 6.11. ve Zpravodaji 

út 9.11. 17,30 osobně jídelna sbor Josef Dvořák Peroutkova 57, Praha 5 

st 10.11. 18,30 online Milan Müller link dodáme 6.11. ve Zpravodaji 

čt 11.11. 18,00 osobně u Poldaufů Václav Vondrášek Kyjevská 12., Praha 6. 

pá12.11. 18,30 osobně učebna sbor Soňa Sílová Peroutkova 57, Praha 5 



kolem něho chodíme do sboru. Je to cypřišek, pochází z horských oblastí Severní 
Ameriky.  Dnes už má výšku několik metrů a svoje větve rozkládá krásně do stran. Zdá 
se, že se mu u nás líbí. Horší situace je však na šikmém záhonku mezi schody. Když se 
zaleje, voda rychle stéká dolů. Když se zaleje více, prosakuje vlhkost do garáže pod 
schodištěm. Rostliny zde mají trochu všelijaké zeminy a pod ní štěrk. Jsou to velmi kruté 
podmínky. Uprostřed záhonku byla krásná túje (zerav). Stromek nepřežil covidovou 
dobu a uhynul, asi trpěl zároveň s námi.  Před několika dny na jeho místo vysadil 
zahradník borovici. Je to borovice černá, zahradní odrůda "Green Tower" (zelená věž). 
Tato odrůda borovice je velmi kompaktní a štíhlá. Aby stromek neujížděl po svahu dolů, 
je zajištěn dvěma kolíky, a navíc i přidrátován. Takže před sborem máme zelenou věž a 
dokonce rostoucí. Popřejme jí, aby dobře zvládla kruté podmínky a potěšila kolemjdoucí. 
Vždyť život opravdu není ani pro rostliny "procházka růžovým sadem". 

           František K. 

Pořad o Albertu Schweitzerovi podpořil Archu pomoci 
 

Minulou sobotu 23. 10. 2021 se uskutečnil v našem sboru 
pořad o Albertu Schweitzerovi. Tento mimořádný večer 
provázeli mluveným slovem herec Jan Potměšil a hudbou 
varhaník Aleš Bárta. Pořad poutavě připomněl život a poslání lékaře Alberta 
Schweitzera a také různá díla skladatele J. S. Bacha.  
V průběhu pořadu byla představena také celoroční činnost našeho projektu Archa 
pomoci. 
 

Během proběhlé sbírky mohli přítomní přispět na realizaci aktivit Archy pomoci. 
Rádi bychom vyjádřili všem dárcům velký dík za štědrost a našemu sboru za 
podporu, že se tato akce uskutečnila. Dohromady byla vybrána úžasná částka 
24.309,- Kč. Tento výtěžek poslouží k realizaci aktivit, kterými podporujeme 
seniory a osoby se zdravotním postižením: na sociální pomoc, on-line poradnu, 
realizaci návštěv dobrovolníků v domácnostech klientů, výlety pro seniory a 
podpůrná setkání pro neformální pečující. 
 

Pořad si můžete připomenout v rámci záznamu na www.bohosluzbyonline.cz pod 
názvem: Komponovaný program pro podporu Archy pomoci – Albert Schweitzer. 
 

Za Archu pomoci Jana Perdomo – koordinátorka 
 

Oddílový výlet na hradní zříceninu Zlenice 
 

Dne 7. 11. 2021 se uskuteční plánovaný 
oddílový výlet.  
 

Vyrazíme na zříceninu hradu Zlenice. Sraz 
je v 9:00 hod na Hlavním nádraží (odjezd 
v 9:30 hod).  
 

Děti čeká trasa cca 6 km. Plánovaný 
návrat je v 15:00 hod též na Hlavní 
nádraží.      
 

Honza Bezděkovský  

http://www.bohosluzbyonline.cz/


 



 



 



 

Na konferenci se nemusíte registrovat, ani speciálně přihlásit, bude vysílána 
na těchto kanálech pátek a sobotu, 29. - 30. 10. 2021 od 12:00 - 16:00: 

 

www.facebook.com/generalconferencewomensministries 
www.youtube.com/generalconferencewomensministries 

 

www.facebook.com/generalconferencewomensministries
http://www.youtube.com/generalconferencewomensministries


       Turistický Oddíl Malvazinky T.O.M. 
 

Výlet T.O.M. 21.11.2021 
“Kolem Rokytky” 

 

 

Sraz: v 10:00 hod metro "B" Vysočanská (východ směr Černý most) 
 

Trasa: Povede nás celým výletem modrá TZ a zároveň i NS – JV stezka. Začneme u rozcestníku 
Vysočany – náměstí OSNstart ulicí Prouzovou, Špitálskou, Zákostelní vpravo Nemocniční, Za 
Lidovým Domem k Památníku Ladislava Hindla2, dále doleva kolem Rokytky ke Kejřovu 
mlýnu3, kolem Hořejšího rybníka4, ulicí Pod Smetánkou kolem meandrů Rokytky5, 
Hrdlořezskou, Pod Táborem, U Tvrze na Malešické náměstí ke kapli sv. Václavacíl 
Návrat: MHD (např. 195, 155, 177) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Délka trasy cca 6,9 km 

 

Na výlet se s vámi těší Radek Zelenka 
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/

