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 ročník 21/číslo 1084 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Samuel Ballangó 
Téma úkolu: „Velký národ díky Hospodinu“ 

• společná píseň č. 273 " Chci, Bože, vzdát ti chválu " 
• modlitba 

studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
• společná píseň č. 112 "Když se bratr v smutku souží" 
• modlitba 

 

10,3o – 10,45 hodin  

Přestávka 

10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Milan Müller 
 

• Společná píseň č. 212 „Pane můj, buď vůdcem mým" (v sedě)  
• Sborová oznámení  
• Přímluvné modlitby – starší sboru 

• Společná píseň č. 227 „"Pán je můj pastýř" 
• Modlitba  

 

• Sbírka pro sbor a misii 
• Příběh pro děti – Barbora Loudová 

 

• Píseň "Slunce svítí" - děti  
• Čtení textu Bible – Iz 35,1-10   
• Tichá modlitba   

• Kázání – Soňa Sílová 
Téma: „Tři zásadní zprávy (Zj 14,6-12)“ 
 

• Chvíle ke ztišení – hudební přednes – Lukáš Turoň 
• Společná píseň č. 311 „Buď požehnána hodina“ 
• Modlitba – Soňa Sílová  
• Společná píseň č. 314 „Kéž víc Tě miluji“ 

 
 

 

 

 

 

 
 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

    6. listopad 2021 



Oznámení 
 

- Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
V týdnu, 6. – 13. 11., se uskuteční Modlitební týden 2021. 

 

- Dnes, 6. 11., kázáním bude sloužit sestra Soňa Sílová, 
tuto sobotu začíná Modlitební týden. 

 

- Příští sobotu, 13. 11., slovem z Písma k zakončení modlitebního týdne 
bude sloužit bratr Václav Vondrášek. 

 

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

-V sobotu, 13. 11., od 1700 hod jste zváni na komponovaný program 

„Jan Amos Komenský, muž víry, naděje a lásky“. 
 

-Vzhledem ke zhoršující se covidové situaci Klub zdraví  
do konce roku nebude. 

 

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

 

-V sobotu, 20. 11., od 1700 hod se uskuteční on-line vysílání pořadu  
Achillovy paty evoluce – 5. Geologický záznam 

 

-Páteční Smíchovské foyer, s ohledem na aktivity sboru, v pátek od 2000 hod  

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

- 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 7.– 13.11. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Dubský Miroslav (12.11.) 
 

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 (7.11.-13.11.2021) se zaměříme na to, co kniha 
Deuteronomium říká o Božím zákoně a jeho smyslu v životě Božích dětí. 
 

Texty: Ez 28,15.16; Dt 4,44; Ř 3,20; Dt 10,1–15; Dt 5,6–22; Dt 9,1–6 
 
Téma: Pravda pro dnešek v Deuteronomiu (13 lekcí) 
Lekce 7: Zákon a milost 
 

• Ez 28,15.16; Ř 7,7: Všeobecný úvod – zákon, láska a svoboda 
(neděle) 

• Dt 17,18.19; 30,10: Zákon v knize Deuteronomium (pondělí) 
• Dt 10,12–15: Zákon jako pozitivní dar (úterý)  
• Dt 5,12–15: Přikázání o sobotě – symbol spasení z milosti (středa) 
• Dt 9,1–6: Spasení z pouhé milosti (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 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 70. kapitola 
 

OMYL MÁ JMÉNO TIRAMISU 
 

Možná jste si také tento týden všimli zprávy o tom, že ve věku 93 let zemřel Ado 
Campeol, italský restauratér, jehož zejména italská média překřtila na „otce 
tiramisu“. Právě v jeho restauraci totiž populární dezert vznikl a následně se rozšířil 
prakticky do celého světa. 
To, co je na tom zajímavé, je skutečnost, že právě tiramisu, stejně jako mnoho dalších 
lidských objevů, spatřilo světlo světa omylem. Šéfkuchař Roberto Linguanotto chtěl 
připravit obyčejnou vanilkovou zmrzlinu, když se mu zatoulalo mascarpone do mísy 
s vejci a cukrem. Záhy si ale uvědomil, že směs nechutná vůbec špatně – přidali 
piškoty máčené v kávě s kakaem a nový zákusek byl na světě. 
 

Mnozí z nás se ve svých životech bojíme omylů, které by mohly poškodit nejen nás, 
ale i naše nejmilejší, naše okolí. Bojíme se svých omylů i proto, že máme obavu, aby 
neutrpěla naše sebehodnota či naše hodnota v očích našeho okolí. To nás častokrát 
svazuje a někdy zbytečně uzemňuje ve vyjetých kolejích našich někdy velmi 
šedivých životů beze změn. I v našem křesťanském životě a žité osobní i církevní 
praxi. 
 

Mé omyly dláždí (a někdy i dráždí) cestu mého života – a mnoho z nich ve svých 
důsledcích dneska chutná více jak oblíbený zákusek, protože v konečném důsledku 
to byl vlastně velký dar. Je mi velkým povzbuzením od Pána, že ani naše omyly 
nejsou bez jeho dopuštění – a Pán Bůh má vždy v každé situaci nějaké řešení. Právě 
ochota „mýlit se“ nás může častokrát povzbudit k novým rozhodnutím, pohledům, 
cestám, změnám… Kéž by to bylo vždy v čistotě srdce před Bohem i před lidmi – jako 
výraz našeho hledání a touhy po něčem lepším a živějším v našem životě… Vnímejte 
to třeba i jako výzvu před dnes začínajícím MODLITEBNÍM TÝDNEM, jak jej prožít 
jinak, lépe, hlouběji, společněji, s větším duchovním užitkem – možná vám pak 

zachutná víc než jakýkoliv zákusek (a netloustne se po tom 😊). 
   

S vděčností za dar tiramisu váš kazatel Vašek Vondrášek 
 

MODLITEBNÍ TÝDEN UŽ JE TADY… 
Poselství tří andělů a poslání církve  
 

DOPOLEDNÍ MODLITEBNÍ CHVÍLE V ON-LINE PROSTORU 
 

Jak všichni víme, probíhá letošní MODLITEBNÍ TÝDEN opět ve zvláštních 
pandemických i společenských okolnostech doby, o to více vnímáme s mou milou 
kolegyní sestrou kazatelkou Soňou potřebu scházet se ke čtení modlitebních 
přednášek a ke společným modlitbám. Zároveň jak víte startují od neděle na 
sesterské Bethany přednášky JEŽÍŠ TVÁ NADĚJE, kde jsem v organizačním týmu 



skoro každý večer. Díky výše zmíněným okolnostem možná nebude reálné pro 
mnoho z vás zúčastnit se společných čtení modlitebních přednášek a modliteb 
osobně či online večer.  Proto vás všechny kdo budete moci chceme pozvat do online 
prostoru také každý všední den od pondělka 8.11. do pátku 12.11. 
v 9.hod.dopoledne na link https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib . Nikdy jsme 
dopoledne tato setkání nedělali, netušíme, kolik se nás sejde, ale vnímejte to jako 
rozšíření nabídky setkávání. A možná se k nám připojí i někdo ze bethanských… 
   

Na společné čtení i modlitby se těší vaši kazatelé  
Soňa Sílová a Vašek Vondrášek 

 

ROZPIS 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 

 

datum od osobně/online vede poznámka 

Ne 7.11. 18,30 online S. Sílová https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib 

Po 8.11. 9,00 online kazatelé https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib 

Po 8.11. 18,30 online S. Sílová https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib 

Út 9.11. 9,00 online kazatelé https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib 

Út 9.11. 18,30 Jídelna sboru J. Dvořák Peroutkova 57, Praha 5 

Út 9.11. 18,30 Bouškovi L. Bouška Šultysova 29, Praha 6 - Tel.: 777 243 007 

St 10.11. 9,00 online kazatelé https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib 

St 10.11. 18,30 online M. Müller https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib 

Čt 11.11. 9,00 online kazatelé https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib 

Čt 11.11. 18,30 Poldaufovi V. Vondrášek Kyjevská 12, Praha 6 

Pá 12.11. 9,00 online kazatelé https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib 

Pá 12.11. 18,30 Učebna sbor S. Sílová Peroutkova 57, Praha 5 

https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib
https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib
https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib
https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib
https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib
https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib
https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib
https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib
https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib


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 

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  
 

Pořad o Albertu Schweitzerovi podpořil Archu pomoci 
 

V 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 

 

Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion Praha 
 

Téma 9. čísla časopisu Advent se zabývá heslem Adventisté a 
politika zejména v článku Věrnost Kristu a služba společnosti, 
v rozhovorech s adventisty působícími ve veřejné správě a 
také v oficiálním stanovisku: Vztah mezi církví a státem. Seriál 
New Start Plus je tentokrát o odpočinku. Jiří Moskala poskytl 
studii na téma očkování. Číslo opět přináší řadu zpráv jak z 
domova, tak i ze světa. Zajímavý je také rozhovor s autorkou 
jitřenky pro příští rok. Jan Libotovský ve svém článku s názvem 

http://www.bohosluzbyonline.cz/


Mám pro tebe dárek píše o možnostech darovat tištěné slovo našim známým a 
přátelům. 
 

Název drobné brožurky Jana Dymáčka Aby nikdo nebyl sám 
zřejmě rezonuje s názvem pomůcky pro diakonskou službu. A 
je tomu tak: materiál byl autorem upraven tak, abychom jej 
mohli použít zejména pro misijní účely pomocí literatury. 
Publikace je opět dotována, aby ji bylo možné rozdávat (nejen 
na stolečcích). Co dnes asi nejvíc chybí lidem kolem nás? 
Nejsou to ani peníze, ani pomoc v domácnosti. Lidem chybí 
někdo nablízku. Člověk, který by měl o ně zájem a věnoval jim 
svůj čas. Jak to dělat smysluplně, tak, aby to bylo k radosti těm, 
kterým pomáháme i nám samotným, nám poradí tato drobná 
knížka. 

 

Jako jitřenka na rok 2022 byla tentokrát vybrána zamyšlení 
Elizabeth Viery Talbotové s názvem …Ježíš je vítěz! Vycházejí z 
vybraných pasáží evangelií, knih Skutky a Zjevení. Text 
samotný nesleduje biblické události v jejich časové 
posloupnosti, ale zabývá se dvanácti tématy: Příjetí jeho lásky, 
Důvěra v jeho péči, Důvěra v jeho vedení, Důvěra v jeho spásu, 
Oslava jeho vítězství, Radost z jeho pokoje, Ujištění o jeho 
milosti, Následování jeho učení, Sídlení jeho milosrdenství, 
Přijetí jeho ujištění, Chvála jeho důstojnosti, Chvála jeho 
přítomnosti. 
 

Radomír Socha napsal a 
Zeňka Študlarová ilustrovala dětskou knihu Pejsek 
Haryk a houby. Autor textu je v tomto oboru (sběr a 
konzumace hub) odborníkem a vydal již na toto 
téma velmi fundované publikace. Nicméně 
tentokrát je ponaučení spojeno s příběhem, 
motivujícím děti k vzájemné pomoci a laskavosti, což 
již na první pohled dokazují milé ilustrace Zdeňky 
Študlarové. Jako bonus je v knížce i malý atlas hub. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



       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/

