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 ročník 21/číslo 1090 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY – VEČEŘE PÁNĚ 
 

9,3o hodin 

 Bohoslužbu vede Milan Müller 
 

 varhanní hudba 
 společná píseň č.119 „Na Tvoje pozvání“ 
 modlitba – Barbora Loudová 

 

 Studium sobotní školy společné shrnutí úkolu – Jan Kubík 
„Ozvěny knihy Deuteronomium v Novém zákoně“ 

 varhanní hudba  
 

 Sborová oznámení  
 Přivítání do sboru Evy Pickové a Lukáše Turoně – starší sboru 
 Blahopřání k jubileu – první diakon a starší sboru 

 sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
 

 Promluva k dětem – Pavel Bláha  
 společná píseň č.137 „Přijď Jezu“ 

 

 Čtení textu Bible – Zjevení 14,6-7 – Alena Heczková 
 tichá modlitba 
 Kázání z Božího slova – Radomír Jonczy 

Téma: „Evangelium uprostřed apokalypsy“ 
 hudební přednes – Jan Hušek 

 

 Slovo k zahájení VP – Radomír Jonczy 
 Modlitba – Milada Macháňová 
 píseň „Již pojďme vzdát chválu“ – Smíchovský pěvecký sbor 

 

 Obřad přijímání chleba a vína 
 společná píseň č.3 „Tebe Boha chválíme“ 

 

 Požehnání 
 

 

 

 
 

 

 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

   18. prosinec 2021 



Oznámení 
 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

-Dnes, 18. 12., budeme slavit Památku Večeře Páně, 
slovem z Písma bude sloužit bratr Radomír Jonczy.  

 

-Příští sobotu, 25. 12., kázáním bude sloužit bratr Václav Vondrášek. 
 

-V neděli, 19. 12., jste zváni na předvánoční výlet T.O.M. 
“Vinoř – Kbely: Královská cesta“ (více informací dále ve Zpravodaji) 

 

-Od soboty, 18. 12., se ruší setkání Generace 50plus+ do odvolání.  
(více informací u vedoucího oddělení br. Prokopa) 

 

-V sobotu, 18. 12., od 1700 hod jste zváni na další online setkání  
cyklu Achillovy paty evoluce –Radiometrické datování 

 

-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 prosinci mysleme na svých 
modlitbách na: zachování bohoslužeb na živo 

 

-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 

 

 
 

 
 

 
 

  RESPIRÁTORY, ROZESTUPY, RUCE, RODINA, ROZUM, RADOST 

V období 19.– 25.12. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Honeš Marek (19.12.);  Mašek Petr (21.12.); Laňková Denisa (22.12.) 
 

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

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

QR Platba - Misie QR Platba - Sbor 

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


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. Souběžně se Sobotní školou v modlitebně bude od 4. 
12. 2021 probíhat také Sobotní škola on-line.  
Sobotní škola on-line bude od 9:00 hod.: meet.google.com/bnz-rbdr-iqb 
 

Sobotní škola funguje i v rámci mládežnické třídy (tzv. M-třída). Studujeme pravidelně 
Markovo evangelium a to od 9:30 v pastorační místnosti kazatele. V případě (dopředu 
avizovaného) zájmu lze zajistit i připojení online. Bližší informace u Jana 
Bezděkovského (jan.bezdekovsky@seznam.cz ). 
 

V poslední lekci tohoto čtvrtletí se zaměříme na skutečnost, jak Mojžíšův hřích 
negativně zasáhl do jeho života a ovlivnil i okolnosti jeho smrti. Přesto Boží milost 
nabízí řešení – odpuštění a nový život.. 
Texty: Nu 20,1–13; 34,1–12; Ju 1,9; 1K 15,13–22 

 

Téma: Pravda pro dnešek v Deuteronomiu (13 lekcí) 
Lekce 13: Mojžíšův život, smrt a vzkříšení 
 

• Nu 20:7–13: Mojžíšovo selhání (neděle, pondělí) 
 • Dt 34:1–4: Mojžíšova smrt (úterý) 
 • Dt 34:5.6; Juda 1,9: Mojžíšovo vzkříšení (středa) 
 • 1K 15:13–22: Naděje na vzkříšení pro nás (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   
 

VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

 

Poděkování 
 

Zdravím vás  Píšu vám, protože hledám způsob, jak poděkovat hudebníkům, kteří 
tuhle sobotu po kázání bratra Žaluda (11.12.21) hráli na klavír a příčnou flétnu. Sleduju 
vás online odsud ze Švédska, protože jsem zatím nedokázal najít funkční sbor a to 
už jsem projel pár stovek kilometrů. Díky vlastně i za tu možnost vás sledovat. 
Obvykle si pamatuji víc kázání, ale tahle hudba... byla tak trefná, tak nádherná a 
ladila s kázáním, že jsem vám musel poděkovat. Vyřiďte prosím mé díky  
 

Roman Majercin 
 

BOHOSLUŽBY V  NAŠEM SBORU  od soboty 1. října 2021 do odvolání 
 

Bohoslužby se mohou konat bez kontroly očkování, je potřeba dodržovat rozestupy, 
roušky a dezinfekci. Počet přítomných osob je bez omezení kapacity míst k sezení 

https://meet.google.com/bnz-rbdr-iqb?hs=224
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


v místě konání bohoslužby. Pro Smíchovský sbor 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. Souběžně se Sobotní školou v modlitebně (na žívo) od 4. 12. 2021 probíhá 
také Sobotní škola on-line od 9:00 hod. na odkazu: meet.google.com/bnz-rbdr-iqb 

Za VS J. Bartoš 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 76. kapitola 
 

ZRCADLO STARDANCE  

Jelikož pocházím z prostředí českobudějovického sboru, kde byl před několika 
desítkami let vztah k tanci velmi váhavý, nikdy jsem neměl moc odvahy postavit se 
na taneční parket. Jsem vlastně v současnosti tak trošku i „černou ovcí“ naší rodiny, 
protože kromě mě žijí všichni ostatní u nás doma taneční soutěží Stardance, která 
probíhá každý sobotní večer na ČT1. Musím hluboce smeknout nejen před 
nádhernou živou hudbou i zpěvem, který provází každý večer, ale zvlášť před 
všemi neprofesionálními tanečníky, kteří předvádí dle mého názoru přímo 
nadlidské výkony. Nechápu nejen jejich výkony fyzické, ale i prostou skutečnost, že 
si tanečníci choreografii pamatují a dokáží ji pak následně za sledování kamer 
předvést. 

Přesto ale v tomto ročníku nejvíce přemýšlím o tom, jaký úspěch slaví tančící 
farářka CČSH Marie Viktorie Kopecká, která se dostala až do semifinále. Mám 
takové trochu „dejavu“ ze soutěže „Česko hledá superstar“ z roku 2005 (byť jsem 
tehdy neviděl prakticky ani jediný díl), když jí tehdy vyhrál Vlasta Horváth. 
Očekával bych vůči němu (tušíte proč) spoustu předsudků v naší společnosti, 
přesto byl tehdy vítězem. Něco podobného se děje ve společnosti nyní při soutěži 
Stardance. Mnohdy říkáme, že lidé mají předsudky vůči církvi, duchovním atd. – a 
přesto „farářka“ sklízí v naší společnosti velké body – protože hlasující divák má 
nejsilnější slovo. A troufám si podotknout, že to není jenom jejím tanečním 
uměním, byť má i v tomto můj respekt. 

Myslím si, že je to milým povzbuzením nám všem křesťanům, kteří máme někdy 
smutek v duši díky mnoha předsudkům, se kterými jsme se kdy v naší společnosti 
setkali - a určitě i pořád setkáváme. Kéž by nezištné laskavé životy každého z nás 
v nejbližším okolí každého z nás bořily předsudky, které vůči nám lidé mohou mít – 
a určitě mají. Na svobodnou upřímnou křesťanskou lásku není žádný 
protiargument…  Jak kdysi řekl francouzský spisovatel Nicolas Chamfort:“„Kdo 
zničil byť jeden předsudek, je dobrodincem lidstva“. Jsem v tom spolu s vámi… I Ježíš 
velmi dobře ví o čem je řeč… 

   Váš kazatel Vašek Vondrášek 
 

Oddíl Penguins opět pekl pro zdravotníky. Tentokrát z Kolína 

Na naši poslední schůzce dne 13. 12. se nám podařilo aspoň částečně navázat na naši 
iniciativu v loňském roce, co se týče poděkování a povzbuzení zdravotníkům pracujícím 
na COVID jednotkách.  



Jednak jsme se věnovali zdobení perníčků, 
které nám napekli někteří šikovní rodiče 
naších dětí, a pak si taky sami vyzkoušeli 

pečení. Šlo jednak o vánoční 
sušenky dle receptu jednoho 
z našich vedoucích (Filipa 
Hrdinky) a pak o vykrajované 
cukroví z lineckého těsta. Schůzku s námi zahájil Josífek Dvořák, který dětem 
v zamyšlení připomenul, že v tom, co budou dělat, nejde jen o samotné poděkování 

zdravotníkům ale i o příležitost 
vykonat Boží skutek (viz celá 
promluva níže.) 

Vše napečené pak hned tento 
pátek předal Honza 
Bezděkovský prostřednictvím 
Ilonky Hudové zdravotníkům na 
Covidové jednotce nemocnice v 
Kolíně. Věříme, že zvláště v této 
divné době, kdy část společnosti 
se ke zdravotníkům obrátila 
zády, to dotyčným přineslo 
radost a povzbuzení, že na ně 
stále někdo myslí.           

   Honza Bezděkovský 

BUĎ SKUTKEM BOŽÍM 

Milé děti, milí mládežníci, Pathfindeři 
Naslouchejte, k čemu nás nabádá Pán Bůh: „Nebudeš zlořečit hluchému a slepému 
nepoložíš do cesty překážku, ale budeš se bát svého Boha. Já jsem Hospodin.“                       
(3. Kniha Mojžíšova 19,13) Vy byste nikdy hluchému či slepému člověku, děti a 
mládežníci, určitě neubližovali. A proč ne? Podle naší víry proto, že to říká Bůh. 
Neexistuje vyšší zdůvodnění. Nejde jen o slušné a správné chování. Hezky se 
chovat ke zdravotně postiženým lidem a pomáhat jim je vyznáním víry. 



Když Ježíšovi učedníci uviděli slepého muže, tak se Ježíše zeptali: „Učiteli, kdo se 
prohřešil (šlápl vedle, minul se cíli), že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo 
jeho rodiče?“ A Ježíš odpověděl: „Nezhřešil (nešlápl vedle, neminul se cíli) ani on, 
ani jeho rodiče.“ Jakoby řekl: „To je špatně položená otázka!“ (Janovo evangelium 
9,2–3) Ježíš soucitně vysvětluje: „Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče; je slepý, aby se 
na něm zjevily skutky Boží.“ (Janovo evangelium 9,3) Mezi světem, který je, a 
světem, který má být, můžeme přitakat Ježíšovu povolání: „Staň se ty tím skutkem 
Božím.“ 

Milé děti, milí mládežníci, Pathfindeři, když budete během dnešní schůzky péct 
cukroví pro zdravotníky, nejen že jim tím poděkujete za jejich těžkou práci, službu, 
budete také jakoby skutkem Božím. Protože svým poděkováním se hezkým 
způsobem podílíte na pomáhání druhým lidem. Vnesete kousek dobra do našeho 
světa. Někdy stačí poděkovat, aby pomáhající lidé nabrali více síly i odvahy ke své 
službě.  

Josef Dvořák 

Klub Zdraví v lednu 2022 - Hubneme Zdravě! 
 

Pokud nám to situace dovolí, chceme začít s Klubem Zdraví v lednu. 
Sejdeme se v sobotu 15.1.2022 od 14:00 v učebně sboru. Téma je po vánočních 
dobrotách a novoročních předsevzetích aktuální - Hubneme Zdravě. Jedná se o 
představení programu, který je založen na nejaktuálnějších vědeckých poznatcích. 
Účastníci kurzu ztratí za první měsíc v průměru 6 procent svojí váhy. Kurz je zdarma a 
má pozitivní účinky na zdraví.  
 

Kurz nám představí dva certifikovaní lektoři a účastník kurzu, který shodil za dva a půl 
měsíce 12 kg. 

Iva Poldaufová, Klub Zdraví Praha Smíchov 

Sláva v obyčejnosti 
 

Existuje jen jedno slovo, kterým by se ten večer dal popsat: obyčejný. 

Obloha byla obyčejná. Jemný vánek čas od času pročesal listí na stromech a zchladil 
vzduch. Hvězdy se třpytily jako diamanty na černém sametu. Zástup mraků se sunul 
kolem měsíce.  

Byla krásná noc – noc, která stála za to, aby ses postavil k oknu své ložnice a obdivoval 
její nádheru. Jinak však ona noc nebyla ničím neobvyklá. Nebyl žádný důvod očekávat 
nějaké překvapení. Nic, co by stálo za to, abys nešel spát. Obyčejná noc s obyčejnou 
oblohou.  

 Také ovce na svahu byly obyčejné. Některé z nich docela normální, jiné 
vyzáblé. Některé měly kulatá břicha, jiné zase krátké nohy. Obyčejná zvířata. Žádná 
zlatá vlna. Žádné šampiónky. Obyčejné ovce – kulaté spící siluety na svahu. 

A pastýři? Chudí venkované. Asi měli na sobě jediné šaty, které vlastnili. Páchli jako 
ovce a stejně jako ony byli zarostlí. Svědomití, ochotní strávit noc se svým stádem. 
Nikde v muzeu nejsou uloženy jejich hole, stejně jako nikde v knihovnách nenajdete 



jejich díla. Nikdo nestál o jejich názor na sociální spravedlnost, ani se jich nikdo 
nezeptal, jak používat tóru. Byli prostí a bezejmenní. 

Obyčejná noc s obyčejnými ovcemi a obyčejnými pastýři. A kdyby nebylo Boha, který 
často před obyčejnost přidá prostě „ne“, a z obyčejného učiní neobyčejné, zůstala by 
tato noc bez povšimnutí. Ovce by byly zapomenuty a pastýři by celou noc prospali.  

Ale Bůh se pohybuje mezi obyčejnými a běžnými věcmi. A tu noc to byl přímo vířivý rej. 

Černá obloha explodovala zářivým světlem. Stromy, které dosud jevily jako temné 
stíny, vyskočily s neobyčejnou jasností. Ovce, které tiše polehávaly, se proměnily ve 
sbor udivených zvědavců. Pastýř, který ještě před chvílí spal jako mrtvý, si nyní protíral 
oči a upřeně hleděl do tváře mimozemšťana.  

Noc už nebyla obyčejná.  

Anděl přišel v noci, protože právě v noci je světlo nejlépe vidět a je také nejvíce 
potřebné. Bůh přichází do obyčejnosti z jednoho nejprostšího důvodu: Jeho 
nejmocnější nástroje jsou ty nejjednodušší.  

Malá katedrála v Betlémě je údajným místem narození Ježíše. Pod vysokým oltářem 
v kostele je jeskyňka. Malá jeskyně osvětlená stříbrnými lampami.  

Můžeš vejít hlavním vchodem a obdivovat starobylý kostel. Ale také můžeš vejít do 
malé jeskyňky, ve které hvězda vyrytá v zemi symbolizuje narození Krále. Je tam ovšem 
jedna překážka. Musíš se shýbnout.  Dveře jsou příliš nízké na to, abys prošel vestoje.  

Totéž platí o Kristu. Můžeš se postavit hodně vysoko – a uvidíš svět. Spasitele však 
poznáš jen tehdy, když se dostaneš na kolena.  

Takže… 
zatímco teologové dřímali,  

 elita snila, 
úspěšní tvrdě spali, 

 tiší byli na kolenou.  
 

Klečeli před tím, kterého mohou vidět jen tiší. Klečeli před Ježíšem.  
 

      (Z knihy Potlesk nebes, autor Max Lucado) 

Anděl 
 

uviděl jsem u přítelkyně anděla. Musím říct, že mě uchvátil. Vyřezán z červeného 
dřeva působil magicky a tajuplně. Dozvěděl jsem se, že má vskutku velmi zvláštní 
původ. Tenhle anděl byl původně legendární postava ze Starých pověstí českých a 
znázorňoval sličnou Šárku troubící na roh. Přítelkyně ale mistru řezbáři pravila, že 
by ji ráda koupila, ovšem pouze v podobě nebešťana. A tak Šárka dostala křídla a 
z proradné dívky se stal anděl. Řekněte sami, jestli se to někdy tak nestává i 
v životě. 

Zatoužil jsem mít na Vánoce doma také svého anděla a s mistrem řezbářem jsem 
domluvil, aby mi vyřezal takovou milou, laskavou, na první pohled moudrou, 
ušlechtilou a vlídnou bytost. On jen přikyvoval a s přivřenýma očima si činil 



poznámky, jakoby tu zvláštní zakázku už viděl přímo před očima. Když jsem si pro 
anděla přijel, oznámil mi, že podle mého přání nemohl vytvořit ženu – a skutečně, 
v rohu ateliéru stál zamyšlený posel Boží v podobě vzrostlého muže. 

Naložil jsem tedy svého vánočního anděla do automobilu, ale nasoukal jsem tu 
nebeskou postavu do vozu jen stěží. Byla tak velká, že měla hlavu naraženou u 
předního skla, křídla od okna k oknu a nohy na skle zadních dveří od kufru. A pak 
jsem s andělem, hlavu u hlavy, vyjel k domovu. Byla to andělská jízda. Odbočil jsem 
z dálnice a sjížděl do města a můj anděl hleděl tiše z okna a krásně voněl dřevem. 
Vtom mě však zastavila hlídka dopravní policie a žádala, abych si vystoupil, 
legitimoval se a předložil doklady od vozu. Nejvíc je však zajímal můj anděl, který 
dál nevšímavě hleděl z okna, jako by se mnou jezdil odjakživa. Policisté se ode mě 
dozvěděli, že jsem farář, kdo jiný by taky vozil v autě anděla. Pak jsem jim podal 
výklad o historii mého anděla a všichni členové policejní hlídky se náramně bavili. 
Starší a zkušenější policista nakonec mávl rukou a pravil: Tak jeďte, pane faráři, a 
dávejte pozor na spolujezdce a hlavně na křižovatce si hlídejte vozy přijíždějící 
zprava. 

Můj anděl se tváří mile, laskavě a vlídně. Je moudrý a ušlechtilý a jmenuje se 
Valentýn – to podle policisty, který se projevil jako kavalír a nepokutoval mě za 
anděla, který nebyl v autě řádně připásán.  

Asi se dovtípil, že každý člověk má někde svého anděla… 

Podle vyprávění Jana Schwarze 
 

 

K A Z A T E L N A 
 

 
 

NUNC DIMITTIS - NYNÍ PROPOUŠTÍŠ 
Kázání ze soboty 4.12.2021 – br. Michal Balcar 

Je nějaká věc, na kterou čekáte celý život? Já bych váhal s kladnou odpovědí. Musím 
říct, že všechny moje sny se mi průběžně plní. Toužil jsem dostudovat. Povedlo se. 
Vzít si krásnou, chytrou a milující ženu. Povedlo se. Toužil jsem mít šikovné děti. 
Povedlo se. Nebo se mi přání nesplnila a tak jsem na ně rezignoval. Ale že bych na 
něco čekat celý život?  

Lukáš je jediný evangelista, který ve vyprávění o Ježíšově narození podává čtenáři tři 
chvalozpěvy – kantika. Tradičně se nazývají podle prvních slov v latině: Benedictus, 
Magnificat a Nunc dimittis. A my se dnes budeme věnovat tomu třetímu.  

V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával 
potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že 
neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel do 
chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předpisoval Zákon, vzal 
ho Simeon do náručí a takto chválil Boha: „Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, 
Pane, podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi 
národy – světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael.“ Ježíšův otec a 
matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli.  



To je ale hodně zvláštní příběh, ne? Kdo je ten Simeon? Co znamená, že mu bylo 
Duchem svatým předpovězeno? Proč? Kvůli komu se tohle dělo? Bylo to kvůli 
Simeonovi? Potřeboval on vidět Mesiáše? Nebo kvůli Marii a Josefovi? Potřebovali 
oni slyšet Simeonova slova?  

První slova jeho chvalozpěvu naznačují, že prožívá úlevu – je propuštěn. Jeho 
celoživotní očekávání se naplnilo. Žil jen pro tenhle okamžik? O co v životě usiloval? 
Čeho dosáhl? Čeho si vážil? Mohlo se stát, že už své očekávání vzdával?  

Velmi zajímavé je ptát se také, jaká byla Simeonova představa. Duch svatý mu 
předpověděl, že uzří Mesiáše a on uviděl miminko, které si mohl na chvilku 
pochovat. Není to strašně málo? Vždyť z toho celého Ježíšova příběhu neslyšel 
vůbec nic. Ničemu nemohl porozumět. Dostal jen miminko “na lokty” (jak říkají 
Kraličtí).  

Přesto Simeon zpívá svůj chvalozpěv. Přesto mu to stačí. Protože nepotřeboval 
porozumět (ne všemu). Potřeboval vědět, že Hospodin splní svá zaslíbení.  

Očekávání je i nás velký úkol. Nás adventistů. Čekáme na příchod Mesiáše jako 
Simeon. A máme své představy. A možná to někdy skoro vzdáváme. Simeonův 
příběh nám připomíná, že Hospodin splní svá zaslíbení, i když třeba neporozumíme.  

Je tohle klíčová chvíle Simeonova života? Pro nás ano, protože o jeho zbytku nevíme 
ale lautr nic. Když si rekapituluji naše životy, naše úspěchy a neúspěchy, to v čem 
jsme dobří a nejsme, tak se sám sebe ptám: Co z toho má smysl z pohledu věčnosti? 
Pokud tady jsme, máme očekávat. Pokud tady jsme, máme být připraveni říct, to, co 
máme. I když třeba nevidíme celý velký obraz.  

Simeon odchází smířený. Ta jeho chvíle je vlastně protipól vánočního příběhu (nový 
život) a zároveň jeho neodmyslitelná součást (starý život). Simeonův život je dobře 
ukončený právě kvůli tomu dítěti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 
 

Milí přátelé s otevřeným srdcem, přemýšlíte, co říci nebo napsat k  ADRA Dárku, 
abyste udělali obdarované osobě ještě větší radost?  Máme pro vás pár tipů:  

Dopis mamince. 

Milá maminko,    
vždy jsi mě učila, že si lidé mají pomáhat. Že jsou na světě tací, kteří 
neměli takové štěstí jako my a chybí jim věci, které my považujeme 
za úplně samozřejmé. Mám na mysli třeba čistou vodu na pití či 
mýdlo na umytí.  Pamatuješ, jak jsi mi říkávala: Čistota půl zdraví? 
Místo dalšího běžného dárku proto letos Tvým jménem posílám 
pomoc lidem, kteří se nad tímto rčením nebudou tak ošklíbat jako 
kdysi já.   
Naopak – budou za to vděční.  Věřím, že i Tebe toto vědomí zahřeje 

u srdce, že Tvoje rady nebyly marné a došly užitku nejen u    mě. Děkuji, že díky Tobě 
vidím, co je v    životě opravdu důležité – umývat si ruce :-) a pomáhat druhým lidem.  

Tvá dcera 
 

Chcete i vy letos potěšit maminku smysluplným dárkem? Zkuste ke skutečnému 
voňavému mýdlu z  drogerie přibalit i mýdlo v hygienickém balíčku z  ADRA Dárku.   
Stačí koupit náš dárcovský certifikát a my už se postaráme o zbytek. Potěšíte tak 
maminku, lidi, kterým pomoc jejím jménem poputuje a věříme, i sami sebe :-). 

Dopis manželovi  

Drahý muži, 
často si stěžuješ, že máme doma příliš moc zbytečných věcí 
(přesněji „krámů“), a že v    té záplavě věčně jen něco hledáš, 
s   dovětkem „jestli bych s tím nemohla něco udělat?“. A   tak 
dělám ;-).   

Můžu Tě uklidnit: K   letošním Vánocům žádný další krám 
nedostaneš. :-) Místo běžného dárku jsem nakoupila 2 pytle 
cementu, 10 kg hřebíků a 100 ks cihel. Poputují potřebným lidem 

Tvým jménem.  

Vím, že to není na celý dům, ale jako muž snad oceníš, že toto opravdu není zbytečnost. 
A jako chlap s   dobrým srdcem, který sám nemá problém pomoci kamarádům či 
sousedům, Tě to potěší.  Víc než další svetr s   vánočním sobem.   

Tvá milující žena 
 

Pokojný předvánoční čas ve zdraví a dobré náladě Vám srdečně přeje  

koordinátorka péče o dárce a PR aktivit 

https://click.adra.cz/g-o/00Db0000000c0O8EAI-a1D6700000CXQ9xEAH/C11A6A01-C601-4854-B5AF-24A45DE5B76F/15033D27-185A-80E6-1AF8-18E2FD41C57F
https://click.adra.cz/g-o/00Db0000000c0O8EAI-a1D6700000CXQ9xEAH/C11A6A01-C601-4854-B5AF-24A45DE5B76F/384EE667-9930-3796-6316-1B204EBFC977
mailto:martina.spinkova@adra.cz
https://click.adra.cz/g-o/00Db0000000c0O8EAI-a1D6700000CXQ9xEAH/C11A6A01-C601-4854-B5AF-24A45DE5B76F/90E338E2-003A-59E6-B0F1-86A0C899B1EE


 

 „Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se 
vám.“ Jan 15,7  

Milé sestry, milí bratři a přátelé,  

ve dnech 5. až 15. ledna 2022 pořádá naše církev po celém světě Deset dnů 
modliteb za vylití Ducha svatého. Tématem setkávání v průběhu těchto dnů je 
„Výzva tří andělů k modlitbám“.  

Hlavním autorem příspěvků do modlitebních průvodců pro rok 2022 je Mark A. 
Finley. Je stále aktivní jako evangelista a představil více než 150 evangelizačních 
sérií v 80 zemích světa. V našem prostředí jej také známe z vysílání NET.  

V rámci modlitebních setkání se můžeme zaměřit také na přímluvné modlitby 
ohledně Vašich osobních i sborových potřeb. Společně s tímto dopisem 
dostáváte materiál, který zpracovává témata na každý den, a také pokyny pro 
vedoucí skupinek. Materiál v elektronické podobě a další potřebné informace 
najdete na  

www.adventorion.cz/ke-stazeni/modlitebni-prednasky-2022  

Ježíš nás v této mimořádné době povolává nejen k modlitbám, ale i k praktické 
službě lidem kolem nás. Přemýšlejte nad tím, čím můžete jako sborové 
společenství sloužit ostatním.  

Závěrečná sobota 15. ledna může být vyjádřením vděčnosti za Boží požehnání, 
které přichází z Boží ruky jako odpověď na Vaše společné modlitby. Věříme, že 
tyto podněty pomohou, aby se Deset dnů modliteb stalo příležitostí pro 
prohloubení vztahu s Bohem pro Vaši modlitební skupinu či sborovou rodinu. 

www.adventorion.cz/ke-stazeni/modlitebni-prednasky-2022


       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

Výlet TOMu 19.12.2021 
“Vinoř – Kbely” 

 

Královská cesta – ( původní zemská stezka 10. stol.) 
Poutní cesta -  VIA SANCTA založena l.p. 1674 Jezuity - kapličky 

 

Sraz: v 10:45 hod Vinoř u hřbitova – parkoviště obchod. Domu NORMA. 
Doprava: Metro B–Vysočanská–BUS 375 směr Brandýs n. L 9:48 hod 

                 Metro C- Letňany-BUS 375 směr Brandýs n. Labem 9:58 hod  
Do stanice Vinořský hřbitov. ( 10:38 )  

 

Trasa: Hřbitov - Pakerská kaple – Velínskou ul. Na Vinořské náměstí - kostel Povýšení 
sv. kříže, Lípa Republiky, Fara – ul Mladoboleslavskou – Vinořský zámek, dále k 

Nicovské kapli, budované golfové hřiště, kolem Nezámyslické kaple do Komunitního 
centra „PRALES„ (možnost návštěvy) – Piknikové centrum, Bludiště, kolem Vinořského 

potoka do Centrálního parku, ul. Železnobroská k sousoší „ROZUM a CIT“, Památník ČS 
republiky, kostel sv. Alžběty, ul. Vrchlabská k soše sv. Vojtěcha do ul. Huntířovská. 

Stanice BUS.:  Huntířovská - všechny autobusy z této zastávky jedou na Prahu.  
Kdo zaparkuje ve Vinoři u obch. NORMA, bude ze Kbel převezen ke svému autu. 

 

prosíme, dodržujte nařízení vlády pro bezpečí své i vašeho okolí 
 

Délka trasy cca 3,9 (s centrem Prales 5,1) km 
 

Na výlet se s vámi těší Radek Zelenka 
 

Design ® Jaroslav Bartoš 
 



Poznej příběh a vybarvi 
 
 

 
 
 
 
 



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/

