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 ročník 22/číslo 1099 
 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Jan Kubík 
Téma úkolu: „Ježíš, prostředník nové smlouvy“ 
 

 společná píseň č. 287 „Jen pojď a pohleď vzhůru“ 
 modlitba 
 studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
 sbírka pro potřeby misie 
 společná píseň č. 175 " Jakou jistotu, jakou radost mám " 
 modlitba 

 

10,3o – 10,45 hodin  

Přestávka 

10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Jaroslav Bartoš 
 

 Společná píseň č. 22 „Jsi moudrý a všemocný" (v sedě)  
 Sborová oznámení  
 Blahopřání k jubileu - Milan Müller, Jan Bezděkovský 
 Společná píseň č. 2 „Svatý, svatý, svatý" 
 Modlitba 

 

 Sbírka pro potřeby sboru 
 Příběh pro děti – Milan Müller 
 Sborová píseň - „Irská modlitba“ - Smíchovský pěvecký sbor 

  

 Čtení textu Bible - Deuteronomium 34,1-12  - Václav Vondrášek jun. 

 Tichá modlitba   
 Kázání – Miloslav Žalud 

Téma: „Hora Nebó – neúspěch, či vítězství?“ 
 

 Chvíle ke ztišení – J. S. Bach - Arioso – Jan Kubík, Pavel Bláha 
 Společná píseň č. 138 „Ó vezmi ruku moji“ 
 Modlitba – Miloslav Žalud 
 Společná píseň č. 283 „Pane, dej nám požehnání“ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

         19. únor 2022 



Oznámení 
 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

-Dnes, 19. 2., slovem z Písma bude sloužit bratr Miloslav Žalud. 
 

-Příští sobotu, 26. 2., kázáním bude sloužit bratr Aleš Zástěra. 
 

- Tuto 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“ 
druhý díl „Za trojskými mosty“ (bližší informace dále ve Zpravodaji) 

 

-Druhé setkání výboru sboru s vedoucími oddělení a služebností  

je plánováno na sobotu 26. 2. od 1400 hod 
 

-V sobotu, 5. 3., se uskuteční setkání žen a dívek Smíchovského sboru 
u sestry Evy Bartošové (bližší informace dále ve Zpravodaji) 

 

-Bohoslužba, 19. 3., „Anděl 2022“ se uskuteční on-line.  
Sbor bude pro veřejnost uzavřen.  

(bližší informace dále ve Zpravodaji a u vedení sboru) 
 

-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 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 

 
 

 

 

V období 20. – 26.2.2022 oslaví narozeniny: 
 

Grebeňová Miluše (20.2.); Nowaková Dana (20.2.);  
Říha Jaromír (20.2.); Heczková Alena (21.2.); Hušek Pavel (22.2.) 

 

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


 
 

 
 

 
 

  RESPIRÁTORY, ROZESTUPY, RUCE, RODINA, ROZUM, RADOST 

 
 

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 9: Ježíš – dokonalá oběť 
Texty: Žd 9,19–22; Ef 3,14–19; Žd 7,26–28; 10,9–12; 9,22–28; Ř 3,21–26 
Téma 1. čtvrtletí 2022: S pohledem upřeným na Ježíše, Poselství listu Židům  
 

 Devátá lekce našeho uvažování nad listem Židům se zaměřuje na význam Kristova 
kříže ve světle starozákonních rituálních obětí. Uvidíme v ní, jaký byl původní 
smysl obětí, jak se tato myšlenka projevila v tom, co pro nás 
udělal Ježíš, a co z toho pro nás plyne. 

 Žd 9,19–22: Proč je oběť tak důležitá (neděle) 
 Ef 3,14–19: Oběti jako prostředek k pochopení Kristova 

poslání (pondělí) 
 Žd 7,26–28; 10,9–12: Ježíšova dokonalá oběť (úterý) 
 Žd 9,22–28: Kristova oběť a očištění člověka od hříchu 

(středa) 
 Ř 3,21–26: Kristova oběť a „očištění“ Božího jména 

(čtvrtek) 

PDF lekce: https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/09.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. 

https://meet.google.com/bnz-rbdr-iqb?hs=224
https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/09.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured
https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek


VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

 
 

 

Zpráva z jednání výboru sboru 10.2.2022 
 

Jednání výboru sboru bylo zahájeno zamyšlením z Božího slova nad textem Gal 5,13, 
kterým posloužil br. Václav Vondrášek a modlitbou. 

 Br. Richard Klíma představil členům výboru sboru návrh vizuální identity sboru. 
Bylo diskutováno o tom, jak vizuální identitu sboru uvést „do života“.  

 Členové výboru sboru byli seznámeni s chystanými akcemi v oblasti evangelizace 
na období do konce roku 2022. Největší akcí by měla být akce pro děti a jejich 
rodiče plánovaná na 23.6.2022 ve spolupráci s klubem Pathfinder, Adrou a 
Petrklíčem. 

 Proběhla diskuze ohledně závěrů ze společného jednání výboru sboru s vedoucími 
oddělení, které se konalo 22.1.2022. Další společné jednání se uskuteční 
26.2.2022 od 14 hodin. 

 Výbor sboru souhlasí s převodem členství ses. D. Hudziecové do sboru Bystřice 
nad Olší z důvodu přestěhování. 

 Možnosti obnovit při Památce večeře Páně obřad umývání nohou bude 
rozhodnuto na březnovém jednání výboru sboru podle aktuální pandemické 
situace. 

 Výbor sboru souhlasí s instalací monitorů ve foyer. Bude jednáno s dalšími 
nájemníky, zda budou ochotni se podílet na financování této investice. 

 Sdílené disky na doméně ceskesdruzeni.cz pro potřeby našeho sboru zatím 
využívat nebudeme, neboť máme zavedenou archivaci i sdílení dat pro činovníky 
sboru na Google disku.   

 Termín sborového výletu se posouvá na víkend 30.9.- 2.10.2022, neboť v původně 
plánovaném termínu se uskuteční víkend pro kazatele a jejich manželky a naši 
kazatelé by se nemohli sborového výletu zúčastnit. 

 Ze stejného důvodu se plánovaný termín Památky večeře Páně 1.10.2022 
nahrazuje termínem 17.9.2022. 

Příští jednání výboru sboru se uskuteční 17.3.2022. 
Zapsala Anna Boušková 

 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 85. kapitola 
 

NEJLEPŠÍ SOBOTNÍ KÁZÁNÍ… 

 

Byli jsme s manželkou Radkou v neděli večer při cestě domů nakoupit v Lidlu u nás 
Na Knížecí. Manželka vybrala, já zaplatil a odnášel docela dobře naplněnou tašku. V 
autobuse máme společnou oblíbenou sedačku – vzadu, hned za dveřmi, proti 
směru jízdy – kterou jsme obsadili. Jak jsem si dal nákupní tašku na klín a sedím 
vedle své ženy, na sedačce naproti nám sedí přes uličku sympatická dáma ve 
středních letech a pořád se na mě usmívá a ukazuje na mé nohy… Usmál jsem se 
také (v duchu jsem přemítal, odkud se známe) a pořád mi bylo divné, proč se na mě 
pořád usmívá a co to je za divné posunky na mou spodní část těla… Nedala mi 
pokoj.  
 



Až za další dvě zastávky mi to došlo… Začal jsem cítit mokro na nohách a došlo mi, 
že jsme kupovali mimo jiné smetanu v kelímku… A taky že ano, kelímek se propíchl 
a smetana vytekla do plné nákupní tašky, protekla síťovkou a tekla mi po nohách 
na boty… 
 

Tak jsem milé paní opětoval úsměv, na dálku poděkoval a velmi mě potěšilo, že 

nebyla lhostejná a chtěla mi pomoci – i když to se mnou neměla lehké 😊. Víme, že 
opakem lásky je lhostejnost, a každý upřímný zájem člověka vždycky potěší. Tak 
vám všem přeji i v tuto sobotu (a nejen dnes) stejný prožitek, který jsem měl v 
nedělním autobusu – ne vyteklý kelímek s čímkoliv do vašeho rozkroku, ale 
prožitek upřímného zájmu těch, které potkáte… I proto se těším na naše další 
setkání. To jsou většinou ta nejlepší sobotní kázání, která ve sboru slyšíme – a 
zažijeme. 

     Váš  kazatel Vašek Vondrášek  

Milí členové smíchovského sboru, 

19. března 2022 se v prostorách smíchovského sboru uskuteční Akce Anděl. Tento rok 
jsme se rozhodli z důvodu nepředvídatelnosti situace zvolit variantu online setkání. 

Letos na téma: 
"Jak se vám líbím?" Možná Tě to překvapí, ale tahle otázka ovlivňuje to, jak vypadáš, 
jak se chováš i kým se v životě stáváš. Jsi to ale opravdu Ty? 

Vykašli se na snahu se přizpůsobit a zalíbit. Přijď se na Anděla zamyslet nad tím, jak Tě 
vidí Bůh – a jak to udělat, abys byl opravdový. 

 

Řečník: Martin Pavlík 
Host: Janette Oubrechtová 
 

Výbor sboru nám vyšel vstříc v tom, že můžeme online akci udělat v prostorách 
smíchovského sboru. Chtěli bychom tímto poděkovat jak výboru, tak i vám členům, 
které to ovlivní, že nám toto umožníte. Důvod, proč jsme požádali o částečné uzavření 
sboru pro tuto sobotu, je následující.  
 

Vzhledem k tomu, že jsme se rozhodli pro primárně online variantu, tak by pro nás bylo 
komplikované zprostředkovat v prostředí sálu plnohodnotný zážitek. Některé části 
programu budou tudíž pouze ve vysílání bohoslužeb online a v sále nebudou 
promítané. Tato varianta nám umožní vytvořit kvalitnější přenos pro  mládežníky, kteří 
se na tuto akci připojí.  

Díky, za mládež Víťa Oczko 

Směřování sboru - II.setkání 
 

Rád bych pozval už podruhé všechny vedoucí oddělení a služebností na setkání 26. 
února od 14.hod. do hlavního sálu našeho sboru na pokračování naší diskuze o 
dalším směřování našeho sboru. Doufáme, že pandemie nemoci, která citelně 
zasáhla do života každého z nás, našich rodin – i života našeho sboru, postupně 
ustoupí. Návrat do stavu „jako před pandemií“ není možný-to je skutečnost, která 
nás může mrzet, ale se kterou je potřeba pracovat. Po minulém setkání, 
věnovaném otevřené diskuzi o současném stavu chceme nyní prakticky hledat 



cesty kudy dál, co je potřebné zachovat a co změnit, chceme, aby mnohé zajímavé 
myšlenky mohly dostat praktickou podobu. Všichni členové sboru, kteří by se 
chtěli zúčastnit pracovního setkání, a aktivně přispět do procesu promýšlení 
konkrétních plánů jsou vítáni, prosíme jen, aby svou účast konzultovali 
s kterýmkoli ze starších nebo kazatelů. Všechny vás, naše milé sourozence v Kristu, 
členy naší sborové rodiny prosíme o modlitby, jde o naši budoucnost.  
 

Jsme si vědomi, že plány a příprava jsou jen jedním z potřebných kroků. Bez 
„vanutí Ducha“, zůstane jen u našich snah. 

     Za VS Václav Vondrášek a Milan Müller 
 

KD3 pozvánka 
 

Milí sboroví přátelé, rádi bychom Vás pozvali v termínu 14. až 18. 4. 2022 na 
velikonoční pobyt do Lužických hor. Máme zarezervovanou chalupu Světlík  
https://www.e-chalupy.cz/luzicke_hory/ubytovani-svetlik-chalupa-k-pronajmu-
14083.php?fbclid=IwAR1exFK4q4PQtOuN-
TDvBHdDM2qmJOX2jnZiZVGRpl81TQArg6KlzntpoCk 
K dispozici pro Vás máme ještě dva pokoje, jeden pětilůžkový a jeden dvoulůžkový.  
Cena vychází 350Kč za noc pro dospělého a 250Kč pro dítě. 
Přidejte se k nám! 
Informace u Mariany Skálové 602 318 530, marianaskal@gmail.com 

Vaše KD3 

 

Dobrovolníkem pro lepší den 
 

Nedávno jsme se s Vámi z Archy pomoci podělili o radost 
z nalezení dobrovolníka pro velmi osamělou seniorku, 
který ji začal navštěvovat a přinášet jí tak velkou radost a povzbuzení ze společně 
strávených chvil.  
 

Dobrovolnické návštěvy u seniorů se často nesou v nevšední atmosféře. Dobrovolníci a 
senioři se na sebe vzájemně těší a čím déle se scházejí, tím více se setkání mezi nimi 

https://www.e-chalupy.cz/luzicke_hory/ubytovani-svetlik-chalupa-k-pronajmu-14083.php?fbclid=IwAR1exFK4q4PQtOuN-TDvBHdDM2qmJOX2jnZiZVGRpl81TQArg6KlzntpoCk
https://www.e-chalupy.cz/luzicke_hory/ubytovani-svetlik-chalupa-k-pronajmu-14083.php?fbclid=IwAR1exFK4q4PQtOuN-TDvBHdDM2qmJOX2jnZiZVGRpl81TQArg6KlzntpoCk
https://www.e-chalupy.cz/luzicke_hory/ubytovani-svetlik-chalupa-k-pronajmu-14083.php?fbclid=IwAR1exFK4q4PQtOuN-TDvBHdDM2qmJOX2jnZiZVGRpl81TQArg6KlzntpoCk
mailto:marianaskal@gmail.com


blíží setkáním mezi dobrými známými. Rozvíjejí se společná témata hovoru, 
navštěvovaní lidé si rádi plánují, co spolu s dobrovolníkem podniknou apod. Senioři se 
těší na společný pravidelný čas s dobrovolníkem, kdy nebudou sami i sdílení toho, co 
prožili.  
 

Mohlo by se zdát, že jsou to právě jen dobrovolníci, kteří přinášejí svojí přítomností 
obohacení tomu, koho navštěvují. Znásobenou radost i pocit naplnění mívají ale i oni 
po navštívení seniora, za kterým dochází. 
 

I pro Vás je možnost zapojit se do dobrovolnických návštěv seniorů a také osob se 
zdravotním postižením, kteří by přivítali návštěvy dobrovolníka. Stačí nám dát vědět na 
některý z našich kontaktů. 
 

„Máte-li chuti a času trochu jen, staňte se dobrovolníkem pro lepší den.“ 
Jana Perdomo 

koordinátorka projektu Archa pomoci 
Tel.: 737 385 530; E-mail: archapomoci@petrklice.cz 

www.archapomoci.cz  
 

Registrace členů oddílu KP Penguins 

Jako každý rok probíhá během ledna a února registrace členů našeho oddílu. 
Registrační poplatek za jednu osobu je 200,- Kč na rok a umožňuje nám čerpat 
dotace, ze kterých pak platíme nákupy materiálu nebo část nákladů na akce či 
tábory (například tábory jsou díky dotacím o cca 1 000,- Kč levnější než by byly 
bez dotací). Budeme proto vděční za každou registraci, kterou na rok 2022 
provedete. Pokud se v Pathfinderu registrujete poprvé zašlete kromě registračního 
poplatku ještě vyplněnou registrační kartu a souhlas se zpracováním osobních 
udajů(zde) na tento email: jan.bez dekovsky@pathfinder.cz. Registraci prosím 
proveďte do 25. února. 

Prosíme o zaslání 200,- Kč za každého registrovaného člena oddílu 
(registrovat se můžou jak děti, tak rodiče) na oddílový účet 

č.2334328021/3030 (POZOR ZMĚNA!). Do poznámky uveďte jméno  
a příjmení registrovaného člena. 

                                    Za oddíl Penguin Honza Bezěkovský  

BOHOSLUŽBY V  NAŠEM SBORU  v roce 2022 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.  

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

Za VS J. Bartoš 

mailto:archapomoci@petrklice.cz
http://www.archapomoci.cz/
https://kp-penguins.webnode.cz/_files/200000272-cc344cd2e4/Reg.%20karta%20KP.pdf


 
 



 
 

SOBOTA 5. 3. 2022 
po skončení nácviku sborového zpěvu 

HRNÍČKOVÉ  
 

setkání žen a dívek Smíchovského sboru 
u sestry Evy Bartošové 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Program: 
duchovní zamyšlení, modlitební chvíle, výtvarná dílna 

 

Téma: Hrníčky 
přineste si, prosím, svůj oblíbený hrníček 

 
kontakt: Jitka Michalcová, email: hj@cmail.cz 

ODPOLEDNE 

mailto:hj@cmail.cz


 



       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/

