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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Anna Boušková 
Téma úkolu: „Ježíš – věčný kněz“ 
 

 společná píseň č. 289 „Pokoj Boží, klid sobotní“ 
 modlitba 
 studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
 sbírka pro potřeby misie 

 

 společná píseň č. 66 "Lásko Boží svatá, čistá" 
 modlitba 

 

10,3o – 10,45 hodin  

Přestávka 

10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Milan Müller 
 

 Společná píseň č. 272 „Otče v nebi" (v sedě)  
 Sborová oznámení  
 Společná píseň č. 105 „Mám bibli svatou" 
 Modlitba – Lenka Říhová 

 

 Sbírka pro potřeby sboru 
 Příběh pro děti – Marie Komárková 
 Píseň - „Hosana“ - Smíchovský pěvecký sbor 

  

 Čtení textu Bible – Jan 1,1-17 – Jiří Sejkora 

 Tichá modlitba   
 Kázání – Jan Bezděkovský 

Téma: „Na počátku je vždy nejen Slovo ale i slovo“ 
 

 Chvíle ke ztišení – hudební přednes – Jan Kubík 
 Společná píseň č. 43 „Jak vzácná milost“ 
 Modlitba – Jan Bezděkovský 
 Společná píseň č. 281 „Buď mocný Bože s námi“ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

         5. únor 2022 



Oznámení 
 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

-Dnes, 5. 2., slovem z Písma bude sloužit bratr Jan Bezděkovský. 
 

-Příští sobotu, 12. 2., kázáním bude sloužit bratr Václav Vondrášek. 
 

- V sobotu, 19. 2., se uskuteční setkání Klubu Zdraví „Návštěva skleníku  
firmy Tulipa“, sraz ve 1315.hod. (bližší informace dále ve Zpravodaji) 

 

-V neděli, 20. 2., jste zváni na výlet T.O.M. z cyklu „Mosty a lávky Prahy“ 
(bližší informace 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, 10. 2., se uskuteční jednání Výboru sboru od 1830 hod 
 

-Info pro členy, kteří potřebují potvrzení o darech za rok 2021  
pro roční zúčtování daní, kontaktujte hospodáře 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 únoru mysleme na svých 
modlitbách na: na sestry a bratry v době omikronu 

 

-Bankovní účet sboru: 5053339/0800, do textu jméno a účel. 
 

 

 
 

 
  

 

 

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 6. – 12.2.2022 oslaví narozeniny: 
 

Bulejčíková Petra (7.2.); Kapounek Jiří (7.2.); Petrová Adéla (7.2.);  
Bartoš Jaroslav (12.2.); Kaňoková Simona (12.2.) 

 

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  
 

Sobotní škola probíhá v modlitebně od 9:30 hod. naživo ve standartním 
režimu za dodržení pravidla 6R. Souběžně se Sobotní školou v modlitebně bude 
probíhat také on-line 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 ). 
 

Lekce 7: Naděje jako „kotva duše“ 
Texty: Žd 6; 10,26–29 
Téma 1. čtvrtletí 2022: S pohledem upřeným na Ježíše, Poselství 
listu Židům  
 

V 6. kapitole listu Židům je do naučného pojednání vložena pasáž, 
jejímž smyslem je povzbuzení, ale i napomenutí čtenářů, kterým 
hrozí nebezpečí odpadnutí. Připomíná jim, co už díky Kristu 
prožili, ale také jim dává novou inspiraci do dalších dnů. 
 

 Žd 6,4–6: Povzbuzení – zakusili jste krásu evangelia 
(neděle) 

 Žd 6,4–6: Varování – bez Krista není naděje (pondělí) 
 Žd 10,26–29: Varování – bez Kristovy oběti není naděje (úterý) 
 Žd 6,9–12: Povzbuzení – uchovejte si svou horlivost (středa) 
 Žd 6,17–20: Povzbuzení – Ježíš je naše jediná naděje (čtvrtek) 

 
PDF lekce: https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/07.pdf 
Audio lekce:  
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured 
Bible pro dnešek s teologem Oldřichem Svobodou - 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/07.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured
https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek
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 – 83. kapitola 
 

MOBILE NÁŠ JENŽ NEJSI NA NEBESÍCH… 

Koho dnešní nadpis pohoršil, protože mu to správné připomíná Modlitbu Páně, pak 
je to v naprostém pořádku a název splnil svůj účel. Pán Bůh mi toto pondělí velmi 
požehnal v tom, že mi po týdenní dovolené došla data v mobilu. Jel jsem večer na 
studium Písma s mládeží na Vinohrady a díky tomu že jsem neměl v ruce mobil, tak 
jsem si všimnul mnoha věcí, které mi jindy unikají… V prvé řadě jsem byl jeden z 

mála, který v buse neměl mobil v ruce (krom řidiče autobusu 😊). Všiml jsem si, že 
paní přes uličku se pro něco mračila, že po cestě přibyl nový obchod, vychutnal si 
atmosféru rozsvíceno večerního města, všimly jsme si, že Tančícímu domu u Vltavy 
krásně svítí nahnutá hrana, která je vidět z Palackého mostu… Utřídil jsem si v 
sobě myšlenky tématu, které jsem měl večer probírat, modlil se za lidi, které 
potkám. Má dcera si před nedávnem dala „mobilní detox“ asi na měsíc, protože jí to 
dávalo smysl + vyměnila si na čas „chytrý“ telefon za klasickou tlačítkovou 
„plečku“. Trochu jsem nad tím v duchu kroutil hlavou, ale po pondělku mi to dává 
smysl. Díky tomu, že se snažím využívat dar času, protože jsou „dny zlé“, tak pak 
každou chvilku svého života naplním, což někdy vede k přehlcenosti a k tomu, že 
neumíme jen tak „být“ před Boží tváří… 

A představte si, že se církev ani svět díky tomu, že jsem v pondělí neposlouchal 
podcasty a nesledoval nejnovější informace ze společnosti, nezastavil ani 
nezhroutil… Jen já byl bohatší o to, jak se dá žít můj život barevněji, klidněji a 
smysluplněji. Mnohdy našemu mobilu věnujeme mnohem více pozornosti než 
našemu Bohu – a to je škoda – v první řadě pro mě… A tak chci být ode dneška 
lepším žákem ve škole života v předmětu „být tady a teď před Pánem“ – přijměte 
mé nové pozvání do školních lavic života… Nebo vás nechám po dnešní bohoslužbě 

„po škole😊“. 
    Váš spolužák a kazatel Vašek Vondrášek  

 

Novoroční verš pro náš sbor 
2 Samuelova 22:33  
Bůh je má záštita pevná a vodí mě cestou dokonalou, 
 

Děkujeme Ti, Pane, za všechna požehnání, jež jsi nám v uplynulém roce dal. Za dny 
slunečné, nádherně projasněné, ale i temné, smutné a zamračené, za klidná 
odpoledne, za dlouhé, tmavé, bezesné noci. Děkujeme Ti za zdraví i za nemoci, za 
trápení a radosti, které jsme v minulosti prožívali. Děkujeme Ti za všechny věci, jež jsi 



nám propůjčil a potom vzal zpět. Děkujeme za přátelský úsměv a pomocnou ruku, za 
lásku, kterou jsme přijali, za všechny nádherné zážitky, třeba i nedlouhé chvíle…  

Za květy různých barev a přitažlivých tvarů, za hory, travnaté louky a řeky, za bublající 
potoky, ostré skály i mořský příboj. Za rodiče, děti, přátele a mnohé láskyplné duše. 
Děkujeme Ti za odpočinek, za práci, za samotu i vlídné společenství blízkých, za mnohé 
těžkosti a problémy zatím nevyřešené, za pochybnosti a slzy lítosti, zármutku a bolesti, 
protože toto všechno nás přivádí blíž k Tobě. Děkujeme Ti, že jsi zachoval naše životy, 
že ses postaral o naše domovy, přístřeší, každodenní pokrm a všechny naše potřeby... 
Jen Tě prosíme, dej nám záruku víry, abychom Tě viděli ve všem, co nám přijde do 
cesty. Dej nám naději a odvahu, abychom to v životě nevzdávali – a Pane, lásku...  

Víc lásky každý den pro Tebe a pro lidi kolem nás. Dej nám, prosím, trpělivost, pokoru, 
opravdovost a dávající srdce. Pane, dej nám, co je pro nás dobré, co nám neublíží, 
nepřivede k beznaději – i to, oč neumíme prosit. Dej nám, prosím, oddané srdce, ucho, 
které slyší, bdělého ducha a aktivní ruce, abychom se podvolili Tvým přáním a své 
životy podřídili Tvé dokonalé vůli... 
 

Smíchovské foyer, jak dále? 
 

Každý týden se v oznámení objevuje heslo:  
Páteční Smíchovské foyer, s ohledem na aktivity sboru, v pátek od 20 hod.  
Možná by bylo na místě vysvětlit ono „s ohledem na aktivity sboru“. Foyer je kdykoliv 
připraveno ustoupit jiné, důležitější aktivitě našeho sboru. Již bylo proneseno několik 
proroctví o jeho zániku. Zdá se však, že se zde vytvořilo společenství těch, kteří se na 
on-line setkání v pátek večer těší. Dokonce máme mezi sebou pravidelně i jednoho 
„přespolního“. Tak tedy: zatím to ještě „nebalíme“. Ale přece něco je nového, a proto 
píšu tento článek: Dohodli jsme se, že 
asi čtvrt hodiny po začátku (okolo 20:15) bude naše klábosení o všem možném 
přerušeno a „začneme si sobotu“, tj. bude zamyšlení inspirované biblickým textem. 
 

Boží slovo tedy nezazní v závěru, ale spíše zpočátku, poté, co se připojí i ti, co to na 20. 
hodinu nestihli. 
 

Těšíme se tedy na další setkávání, které bude mít poněkud pozměněný řád (doufám, že 
k lepšímu).  

Jan Kubík 
 

Dobrovolník pro osamělou seniorku 

Nedávno jsme se dozvěděli o seniorce, která žije sama 
v panelovém bytě. Dle její známé, která nám o ní řekla, pociťuje tato paní hodně 
samoty. Paní nemá blízkou rodinu. Příbuzní, které má, jsou s ní dle svých možností 
v kontaktu a pomáhají jí, ale většinu času tráví tato seniorka sama. Příležitostí ke 
kontaktu s dalšími lidmi také mnoho nemá.  

Paní jsme navštívili a vyhlédli jí vhodného dobrovolníka, který by ji pravidelně 
navštěvoval např. 1-2 hodiny týdně. Paní velmi potěšilo, že by za ní někdo takto 
pravidelně docházel, společně si mohli popovídat a trávit čas.  



Jsme moc rádi, že máme možnost v rámci našeho dobrovolnického programu 
zajišťovat lidem návštěvy dobrovolníků.  

Pokud i vy víte o někom, kdo je osamělý a potěšili by ho návštěvy našich 
dobrovolníků, klidně se nám ozvěte. I pro takového člověka tu může být vhodný 
dobrovolník, který mu zlepší den a prožije s ním mnoho příjemných chvil. 
 

Za projekt Archa pomoci 
Jana Perdomo 

Tel.: 737 385 530; Mail: archapomoci@petrklice.cz  
 

Děkování není nikdy dost! 

V prvé řadě děkuji našemu Bohu, že můžeme každý týden svobodně, zde v naší 
modlitebně, se scházet. Pro mě je to druhý domov. Děkuji všem, kteří mě každou 
sobotu do sboru vozí. Děkuji za pravidelný chod této modlitebny a všem, kteří se 
na tom jakkoli podílejí.  

Také poděkování patří vedoucímu T.O.M. Radkovi Zelenkovi (važme si toho, není 
to samozřejmé! Všechno je pouze Boží milost), který pořádá pravidelně procházky 
Prahou a okolím.  

A proto na modlitbách stále děkujme! 
Věra Voženílková 

 

 
 

mailto:archapomoci@petrklice.cz


 

 

 
 

VAŘÍME 

              

  
 

 

FOTOREPORTÁŽ Z AKCE KZ SMÍCHOV 

     ZDRAVĚ 
Medicína životního stylu v praxi! 

NÁPADITÉ SNÍDANĚ  
úterý 1.2.2022 od 18.00-19.30 hod.  

 

Iva Poldaufová tel.: 606 226 443  

RNDr. Luděk Bouška tel.: 777 243 007 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Společné pátky 2022 

20:00 hodin 

POJĎME SI SPOLU 

ZAČÍNAT SOBOTU 
NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ  
S KRÁTKÝM ZAMYŠLENÍM A PROSTOREM PRO 

VZÁJEMNÉ SDÍLENÍ  

https:// meet.google.com/pmm-urpx-wnw 
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       Turistický Oddíl Malvazinky T.O.M. 
 

Výlet T.O.M. 20.2.2022 
 “Pražské mosty a lávky 2” 

 

Sraz: Nádraží Holešovice-severozápadní výstup (vlakové nádraží) 
Čas: 9:30 hod. 

Trasa: Okružní cestu za trojskými mosty - bývalého tramvajového mostu tzv „Rámusák“ 
(mostní provizorium v letech 1981–2013) mostem přes plavební kanál v Podbabě u 
Stromovky (rekonstrukce 2005), Trojskou lávkou pro pěší (nejmladší pražský most - 
rekonstrukce 2020) a Trojským mostem (druhý nejmladší most - výstavba 2014).  
Vydáme se k nábřeží ulicí Partyzánská, odbočíme vlevo na cyklostezku A1 kolem 
pomníku tramvajového mostu „Rámusák“

2
, poté zamíříme ulicí Za Elektrárnou

3
 pod 

železniční tratí
4
 přes Výstaviště (Křižíkovy pavilony a fontána) do Stromovky k rybníkům 

Rudolfův, Šestáček, Zelený, Srpeček (zde překonáme rybník přes lávku Srpeček) a 
Slunečnice a déle k plavebnímu kanálu

7
, přes most na Císařský ostrov a Trojskou lávku 

na pravý břeh Vltavy
8
. Cyklostezka je uzavřena (do 22.března), proto půjdeme dále od 

břehu proti proudu
9
 až k Trojskému mostu

10
 a přes něj zpět k výchozímu bodu

cíl
. Na 

cestě jsou i místa pro geocaching a pohybové aktivity dětí (Stromovka, Císařský ostrov). 
 

 

Délka trasy cca 6,4 km 
 

Na výlet s vámi se těší Milan Müller a 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/

