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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Daniel Kubečka 
Téma úkolu: „Dopis Židům i nám“ 
 

 společná píseň č. 290 „Můj Bože, má jsi chvála“ 
 modlitba 
 studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
 sbírka pro potřeby misie 

 

 společná píseň č. 144 „My na skále věků stavíme" 
 modlitba 

 

10,3o – 10,45 hodin  

Přestávka 

10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Milan Müller 
 

 Společná píseň č. 391 „Dosud vždy nám pomáhal" (v sedě)  
 Sborová oznámení  
 Společná píseň č. 116 „Pán ti místo chystá" 
 Modlitba  

 

 Sbírka pro potřeby sboru 
 Příběh pro děti – Jaroslav Skála 
 Píseň – Smíchovský pěvecký sbor 

  

 Čtení textu Bible – Micheáš 7,18-20 – Jana Bezděkovská 

 Tichá modlitba   
 Kázání – Soňa Sílová  

Téma: „Bůh nových začátků” (Gn 32,23-33) 
 

 Chvíle ke ztišení – píseň – Nikola Turoňová 
 Společná píseň č. 238 „Bez obav lásce věřím“ 
 Modlitba – Soňa Sílová 
 Společná píseň č. 393 „Nastal nový rok“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

          1. leden 2022 



Oznámení 
 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

-Dnes, 1. 1., slovem z Písma bude sloužit sestra Soňa Sílová. 
 

-Příští sobotu, 8. 1. 2022., kázáním bude sloužit bratr Václav Vondrášek.  
 

-V sobotu, 15. 1., se uskuteční setkání „Klubu zdraví“ od 1400 hod  
v učebně sboru na téma „Hubneme zdravě“. 

 

-V neděli, 16. 1., jste zváni T.O.M. na procházku zimní Prahou 
(více informací 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 
 

-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 2. – 8.1.2022 oslaví narozeniny: 
 

Valášek Ruben (2.1.); Hora Jan (3.1.); Hudová Ilona (4.1.);   
Macháňová Milada (.1.); Fraj Jakub (7.1.) 

 

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 ). 
 

Tato lekce se zaměřuje na skutečnost, že centrální postavou celého listu Židům je Ježíš, 
který je v něm představen jako ten, kdo dává našim životům smysl a naději. V 
souhrnném pohledu na celý dopis si povšimneme pěti významných rolí, které jsou v 
něm Ježíši připisovány. 
 

Téma 1.čtvrtletí 2022: S POHLEDEM UPŘENÝM NA JEŽÍŠE  
 Poselství listu Židům  
Texty: Žd 1,5–14; 1,8.9; 2,14–16; 5,1–6; 8,8–12 
Lekce 2: Ježíš – hlavní postava listu Židům 
 

 Žd 1,5–14: Ježíš – náš Král (neděle) 

 Žd 1,8.9: Ježíš – zprostředkovatel požehnání (pondělí) 

 Žd 2,14–16: Ježíš – náš zástupce (úterý) 

 Žd 5,1–6: Ježíš – náš velekněz (středa) 

 Žd 8,8–12: Ježíš – prostředník lepší smlouvy (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 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 
v místě konání bohoslužby.  

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


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) probíhá také Sobotní škola on-line od 9:00 hod.  

Za VS J. Bartoš 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 78. kapitola 
 

Daleké i omezené výhledy 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 
každý rok před Vánocemi je pro mnohé tématem, zda budou Vánoce „na sněhu” 
nebo „na blátě”. Jak to dopadlo letos, tedy vlastně loni, už víme a tak si zase 
můžeme leda tak zpívat „Já sním o Vánocích bílých”. S maminkou jsme tuhle 
vzpomínaly, že nejen ona, ale i já z dětství pamatuji, že nejpozději na Mikuláše byl 
sníh a mrzlo. A že většinu zimy nejméně do poloviny února jsme velmi pilně 
všechny děti bruslily na návesním rybníčku, podjížděly na bruslích mostek, 
sáňkovaly, pokrokoví bobovali a někdy jsme zas vytáhli pytel ze silného igelitu 
naplněný slámou, protože to pak byl frčák! To se občas skončilo až v potoce a 
potupně se pak šlo převléct domů, odkud už jsme se žel na kopec často měli 
zakázáno vrátit. 
 

I přes nečekané výkyvy se prostě dalo velmi přesně očekávat, jaké a jak asi dlouho 
bude trvat počasí. Zato ty poslední roky! 
Tak i letos. Za těch pár dní strávených u rodičů se vystřídalo tolik nesourodého 
počasí: mrznoucí déšť, vrstvička sněhu, na Štědrý den už obligátní obleva, vzápětí 
zas trocha sněhu… Jeden den byla tak nádherně vymetená obloha, sluníčko po 
dlouhé době zářilo a tak daleký a ostrý výhled na hřeben Krkonoš a Sněžku 
vzdušnou čarou téměř přesně vzdálenou stovku kilometrů jsem snad ještě 
neviděla. A další den po oteplení zase hustá nepříjemná mlha a všechno jakoby 
rozmazané a viditelnost sotva pár metrů. 
 

Jakoby i počasí bylo znamením všelijakých nejistot a změn, které prožíváme jako 
jednotlivci i celá společnost. Někdy se něco ukáže jako jasné a přinese to pocit 
jistoty a my pak vnímáme i Boží péči velmi silně a důvěrně. Jindy zase jakoby nás 
přemohly nejisté a mlhavé vyhlídky a to podstatné se nám ztrácí v nepřehledném 
oparu. 
 

Ať se nacházíme nebo budeme nacházet v kterékoli situaci, nezapomeňme 
navzdory svým pocitům na Boží slovo a slib, který nám dal a dává: „Neboť to, co s 
vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, 
nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.” (Jer 29,11) „Ty mi rozsvěcuješ 
světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot.” (Ž 18,29) a na závěr Ježíšovo: „A 
hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.” (Mt 28,20) 
 

Požehnanou sobotu, požehnaný týden a požehnaný rok přeje a srdečně zdraví 
 

Soňa Sílová, vaše kazatelka 
 



Pozdrav od rodiny Vörösových  

Milí bratři a sestry,  
vyřizuji vám pozdrav od rodiny Vörösových. Petr, Pavla, Anička, Maruška a Jeníček se 
v závěru letošního roku přestěhovali z Horního Bezděkova (u Kladna) do Rychnova nad 
Kněžnou. Vzpomínají na nás, všechny srdečně zdraví a přejí nám Boží požehnání do 
roku 2022. 

Milan Müller 

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 
 

 

Obdarování seniorů 
V uplynulých dnech se seniorům z našeho sboru nad 
75 let dostalo vánočně-novoročního dárku. Vypravili 
se za nimi naši kazatelé spolu s diakony a s pracovníky Petrklíče, kteří jim dárky 
předali. Spolu s tím byla obdarována také řada dalších seniorů, kterým pomáháme 
jako Archa pomoci, nebo v rámci osobní asistence Petrklíče. 
 

Prostřednictvím dárků jsme měli možnost zprostředkovat radost, kterou chtěl 
seniorům přinést dárce, který věnoval dar určený na pořízení dárků. Na tvářích 
obdarovaných i z jejich reakcí bylo patrné, že je dárky mile překvapily, potěšily a 
přinesly jim radost.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jana Perdomo 
Projekt Archa pomoci 

Komunitního centra 
Petrklíč 

 



    

„KUDYKAM“ 2022  

V roce 2022 jsme pro vás, kteří jste v minulosti prošli rozvodem, jež neblaze 
ovlivnil váš život, připravili příležitost k malému víkendovému zastavení 
zamyšlení nad tím, kudy a kam (Kudykam) dál. Ze zkušenosti z minulých ročníků 
(půjde již o páté setkání) můžeme garantovat partu lidí, která díky společné 
zkušenosti dokáže vzájemně naslouchat, podpořit se a jeden druhého povzbudit.  

V minulých letech nás Kudykamem provázel psycholog Jeroným Klimeš. Tentokrát 
naše pozvání přijala ThLic. Kateřina Lachmanová, ThD psychoterapeutka a 
teoložka v jedné osobě vystudovala nejen psychologii, ale i teologii spirituality a 
dokáže to obory skvěle propojit. Je autorkou řady publikací a věnuje se 
přednáškové činnosti. Léta byla šéfredaktorkou Karmelitánského nakladatelství. 
Jsem přesvědčen o tom, že víkend duchovní a psychické obnovy její společnosti 
může na vaše duše zapůsobit jako hojivý balzám.  

Pro naše setkání jsme stejně jako před dvěma l ty zvolili pomezí Moravy a 
Slovenska Ne náhodou se této nádherné lokalitě přezdívá Moravské Toskánsko 
Sejdeme se ve Strážovicích nedaleko Kyjova novém kongresovém centru „Selský 
dvůr“  



Víkendový program začne pátek ledna 20 hodin večeří a vyvrcholí nedělním 
obědem. Dotovaná cena za víkend je 1 000,- Kč. Z metodických důvodů se akce 
nebude moci účastnit více než dvacet lidí a proto neváhejte a hlaste se. Formulář a 
informace jsou na webu Českého sdružení, v rubrika Adventistická služba rodinám, 
kolonka Kudykam. Uzávěrka přihlášek bude pátek 14.  ledna 2022.  

Akci nám může překazit jedině Omikron. Odborníci varují, že by mohl v polovině 
ledna kulminovat. V tom případě bychom museli Kudykam zrušit. Naděje však 
umírá poslední. Každopádně podmínkou účasti bude doklad o očkování, platný 
PCR test nebo obecně opatření, která budou v daném termínu aktuální. Těším se s 
Katkou na vás.  

Radek Jonczy  
Oddělení služby rodinám Česko Slovenské unie CASD  

kontakty: 739 345 670; jonczy@centrum.cz 
 
 
 

NABÍDKA… 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:jonczy@centrum.cz


Úvod do 1Q 2022 

S pohledem upřeným na Ježíše: Poselství listu Židům 

Poprvé viděl ten obraz v kostele. Zamyšleně procházel kolem, když mu zrak padl 
na malbu vysokou téměř dva metry a širokou tři metry. Dívka na obraze mladého 
muže upoutala. Proč z ní nemohl odtrhnout zrak? Když o tom později uvažoval, 
uvědomil si, že ta mladá žena měla něco zvláštního v očích. Na obraze byla jen její 
tvář a soustředěně se na něco dívala. Ale co to bylo a proč byl její pohled tak 
soustředěný? Ten obraz si dlouho uchovával v paměti. 

O několik let později mu malíř Arnold Jiménez vysvětlil tajemství tohoto svého 
obrazu. Snažil se jej namalovat tak, aby diváka zaujaly oči mladé ženy. Skutečné 
tajemství však spočívalo v zorničkách. Když se člověk podíval opravdu zblízka, 
uviděl v nich odraz toho, na co byl soustředěný její pohled. Její oči se dívaly na 
Ježíše na kříži. 

Portrét Ježíše Krista v listu Židům na nás může mít stejný vliv. Ježíš je vykreslen 
především jako Vládce vesmíru, který sedí po Boží pravici. Nespočetný zástup 
andělů ho slaví, uctívá a slouží mu (Žd 1,5–14; 12,22–24). Zvítězil a získal právo 
vládnout, protože vlastní smrtí zničil ďábla (Žd 2,14–16). Ježíš je vykreslen jako 
Velekněz. Bezhříšný a dokonale svatý koná dílo naší záchrany v nebeské svatyni 
(Žd 7,26–8,6). Získal toto právo tím, že sám sebe vydal jako dokonalou oběť za 
všechny a navždy (Žd 10,1–14). Ježíš je mimoto zprostředkovatelem nové smlouvy 
mezi Bohem a jeho lidem, smlouvy, která bude trvat navěky (Žd 8,6–13). 

Pozornost čtenáře je však upřena nejen na to, co Ježíš udělal, ale především na to, 
kým Ježíš je. Narodil se podobně jako my. Byl pokoušen a zesměšňován. Přesto má 
moc nad celým vesmírem. Když sledujeme události v nebesích, když pozorujeme 
různorodé nebeské bytosti, náš pohled se soustřeďuje na toho, který stojí 
uprostřed celého dění. Je pozoruhodné, že je nám podobný, protože se stal jedním 
z nás. Ježíš, náš bratr (Žd 2,11.12.17), je v nebesích a zastupuje nás i přes hanbu 
našeho hříchu a naší zkaženosti. 

V osobě Ježíše Krista se setkávají tři rozměry příběhu vykoupení. První je osobní 
rovina. Pro všechny unavené útrapami a soužením, které jako křesťané prožíváme 
(Žd 10,32–34), 

je Ježíš původcem a dokonavatelem víry. Potřebujeme se dívat na toho, který také 
trpěl, a přesto zvítězil (Žd 12,1–4). Druhý rozměr je společenský. Pro Boží lid, který 
putoval do Bohem zaslíbené země, je Ježíš novým Jozuem. Potřebují následovat 
jeho vedení (Židům 3, 4, 11 a 12). Třetí rozměr je obecný. Ježíš je nový Adam, Syn 
člověka, ve kterém se naplnil Boží záměr s lidmi (Žd 2,5–10; 12,22–28). 

V tomto čtvrtletí se budeme věnovat obrazu Ježíše, který obsáhl šířku, délku, výšku 
i hloubku Boží lásky k nám. A podobně jako obraz Ježíše v očích namalované ženy 
upoutal pohled mladého muže, ať i obraz Ježíše vyjádřený v listu Židům zaujme 
nejen náš pohled, ale ať vzbudí naši lásku a obdiv vůči Ježíši, našemu bratru v 
nebesích. 

Félix H. Cortez vyučuje novozákonní literaturu 
na Teologickém semináři na Andrewsově univerzitě.  



 



P O Z V Á N K A 
 

 

 

 

 

 

Všechny Vás srdečně zveme ke společnému prožití novoroční online 
bohoslužby HopeTV. 
 
V sobotu 1. ledna začínáme ve 14 hodin úvodem do nového čtvrtletí 
sobotní školy s Oldřichem Svobodou. Nebude chybět ani premiérové 
odvysílání animovaného biblického příběhu pro děti z produkce české 
HopeTV. 
 
Novoroční pozdravy a zamyšlení si pak pro Vás připravili zástupci vedení 
naší církve. Zdaleka to ale nebude vše, na co se můžete v pestrém 
programu těšit. 
 
Budeme rádi, pokud se k nám ve 14 hodin přípojíte a společně prožijeme 
požehnané chvíle první soboty roku 2022. 

Vysílání najdete na www.hopetv.cz 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.hopetv.cz/


       Turistický Oddíl Malvazinky T.O.M. 
 

Výlet T.O.M. 16.1.2022 
 “Pražské mosty a lávky 1” 

 

 

Sraz:  Metro „C“ Karlovo náměstí – východ E2 
Čas: 10:00 hod. 

Trasa:  

Od metra Karlovo náměstí
start

 parkem kolem pomníků K.Světlé, J.E.Purkyně a B.Roezla 
k Faustovu domu

2
. Dále ulicemi Vyšehradská, vpravo do Na Slovanech ke klášteru 

V Emauzích
3
. Do ulice Pod Slovany na náměstí Pod Emauzy

4
 Zítkovými sady na Rašínovo 

nábřeží vpravo na Palackého most
5
. Po Smíchovské náplavce k přívozu Smíchov - 

Podskalí
6 

na Železniční most
7
, Dále ulicí Strakonickou, Pod Tratí a Nádražní na 

Smíchovskou lávku vpravo Radlickou nad Tunel Mrázovka
8
 přes Zahradu Santoška do 

ulice Nad Santoškou a Na Pláni vlevo na Paví vrch
9
zpět do ulice Na Pláni do areálu 

Smíchovského hřbitova Na Malvazinkách ke kapli sv. Filipa a Jakuba
10 

do ulice 
Peroutkova - Sbor CASD Praha Smíchov

cíl 
- rodiště Tomíka (T.O.M.) 

 

 

Délka trasy cca 5,5 km 
 
 

Na výlet s vámi se 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 infrmace naleznete na internetových stránkách sboru – www.casdsmichov.cz 

http://www.casdsmichov.cz/

