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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Anna Boušková 
Téma úkolu: „Cesta za oponu“ 
 

 společná píseň č. 253 „Svou lásku ti dávám“ 
 modlitba 
 studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
 sbírka pro potřeby misie 
 společná píseň č. 80 „Až zatroubí anděl Páně" 
 modlitba 

 

10,3o – 10,45 hodin  

Přestávka 

10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Milan Müller 
 

 Společná píseň č. 19 „Buď Bohu dík vzdán" (v sedě)  
 Sborová oznámení  
 Modlitba za Ukrajinu, Žalm 10 
 Společná píseň č. 105 „Mám Bibli svatou " 
 Modlitba – Jitka Michalcová 

 

 Sbírka pro potřeby sboru 
 Příběh pro děti – Barbora Bezděkovská 
 Modlitební chvíle za ženy – Mariana Skálová, Michaela Kubečková 
 Sborová píseň - „Jsme, Pane, slabé“ - Smíchovský pěvecký sbor 

  

 Čtení textu Bible – Matouš 25,1-12  (SNC) - Vilém Pícha 
 Tichá modlitba   
 Kázání – Václav Vondrášek 

Téma: „Blázen v normální době“ 
 

 Chvíle ke ztišení – hudební přednes  - Lukáš Turoň 
 Společná píseň č. 204 „Neboj se a věř mi“ 
 Modlitba – Václav Vondrášek 
 Společná píseň č. 280 „Králi věčný žehnej nám“ 

 
 

  

 

 

 

 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

       5. březen 2022 



Oznámení 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

-Dnes, 5. 3., slovem z Písma bude sloužit bratr Václav Vondrášek. 
 

-Příští sobotu, 12. 3., kázáním bude sloužit bratr Josef Bajusz. 
 

-Tuto 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) 

 

-V neděli, 20. 3., jste zváni na výlet T.O.M. „Mosty a lávky 3“ 
 

-V sobotu, 26. 3., vás zveme na setkání Klubu zdraví na téma 
„Libanonská kuchyně“ od 1400 hod ve sboru. 

 

-KD3 Vás zve na výlet do přírody v neděli, 27. 3., „Za čejkami chocholatými“ 
Pojede s námi Jiří Pokorný, náš kamarád, přírodovědec, badatel a učitel. 

 

-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. 

Připojte se k nám také v měsíci březnu a mysleme na svých 
modlitbách na: situaci na Ukrajině 

 

-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 6. – 12.3.2022 oslaví narozeniny: 
 

Stejskal Pavel (6.3.); Ševčíková Jana (6.3.); Balcar Miroslav (7.3.);  
Kubečková Leona (8.3.); Kubečková Alena (8.3.); Marušáková Aneta (8.3.); 

Šustek Petr (8.3.); Havlíčková Ivana (10.3.); Slavíček Jan (10.3.) 
 

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 

DO SBORU S 

RESPIRÁTORY, ROZESTUPY, RUCE, RODINA, ROZUM, RADOST 

 

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


BOHOSLUŽBY V  NAŠEM SBORU  v roce 2022 do odvolání 
 

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.  

Za VS J. Bartoš 
 

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 11: Ježíš – původce a dokonavatel naší víry 
Texty: Žd 10,35–39; 11,1–29.31; 12,1–3 
Téma 1. čtvrtletí 2022: S pohledem upřeným na Ježíše, Poselství listu Židům  
 

Výrazným tématem 11. a 12. kapitoly listu Židům je povzbuzení k víře, důvěře, 
věrnosti, a to i navzdory nepříznivým okolnostem, kterými 
mohou křesťané procházet. Jsou zde představeny nejen 
inspirativní postavy dějin, které Hospodinu důvěřovaly, ale 
především Ježíš, který nám na naší cestě víry chce pomoci 
úspěšně dojít až do konce.  
 

 Žd 10,35–39: Povzbuzení, abychom neztráceli 
víru/důvěru (neděle) 

 Žd 11,17–19: Příklad víry – Abraham (pondělí) 
 Žd 11,20–28: Příklad víry – Mojžíš (úterý) 
 Žd 11,31: Příklad víry – Rachab (středa) 
 Žd 12,1–3: Průvodce na cestě víry – Ježíš (čtvrtek) 

 
PDF lekce: https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/2022 1/11.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/2022%201/11.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured
https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek


VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

NARODIL SE ROBIN CHIMINEC 😊 

Jak většina z vás už slyšela,  
narodil se 21.2.2022 

 rodičům Lence a Robertovi  
malý Robin Chiminec  

– váha 2 880g a délka 47cm -.  
Jak rodiče vyznávali, je to pro ně 

„to najkrajsšie babatko“.   
A my jim to všichni určitě ze 

srdce přejeme.  Rodiče napsali:   
„Malý nám robí veľkú radosť  
a sme Pánu Bohu nesmierne 
vďační, že už je medzi nami“. 

Nejste sami, radujeme se spolu 
s vámi…. 

S modlitbou vděčnosti za nový krásný život, kterým nás Pán obdaroval, přejeme za sbor 
rodičům trpělivost a Robinkovi zdraví a radost ze života. 

S pozdravem od vděčných rodičů VV 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 87. kapitola 
 

SNĚŽENKA V ZAHRADĚ SMRTI… 

Asi jako každý z vás jsem denně bombardován zprávami o tom, co se děje na 
Ukrajině a co se každého z nás dotýká nebo brzy určitě dotkne. Do toho mi 

potvrdili covid, tak jsem měl tento týden 
domácí vězení. Po pěti dnech, když se mi 
zdravotně ulevilo, jsem si ale s respirátorem 
sám konečně vyšel na modlitební procházku k 
našim „milým sousedům“, na náš malvazinský 
hřbitov. Zrovna vysvitlo slunce a udělalo mi to 
po všech stránkách nesmírně dobře. A jak 
jsem tak s Pánem sdílel své starosti a bolesti, 
fascinovalo mě něco, čeho jsem si snad nikdy v 
takové míře nevšiml – po celém hřbitově byly 
chaoticky rozeseté vykvetlé ostrovy sněženek. 
V tom kontrastu „zahrady smrti“ to bylo něco 
mimořádného, živého, pro mě osobně velmi 
povzbudivého. Podobnými „sněženkami v 
zahradě smrti dnešního světa“ je všechno 
vzácné a lidské, co vidím v těchto těžkých 
dnech kolem sebe – tu lidskou solidaritu 
národů i jednotlivců… Tu snahu mnohých 
nějak pomoci, zmírnit utrpení, dát najevo 



solidaritu… To pozitivní vzedmutí se celé společnosti a po delší době zase 
naplněný „Václavák“… Tu statečnost těch, kteří jsou odhodlaní bránit se proti 
drtivé přesile. Ta touha, aby se na Ukrajině neopakovalo to smutné, co se událo u 
nás v roce 1968…  

Jak moc bych si přál, abych já sám, moje rodina, náš sbor Smíchov byl takovým 
ostrovem bílých sněženek ve smutné zahradě našeho světa… Díky, Bože, za zázrak 
života, kdy nám nově každé jaro pošleš sněženky k povzbuzení naší víry!!! 
Děkujeme ti!!!      

Váš tiše se radující kazatel Vašek Vondrášek 
 

Pozvánka na Hrníčkové odpoledne 5. 3. 2022 
 

Vážené členky Smíchovského sboru, milé sestry, 
srdečně Vás zveme na odpolední setkání žen a dívek z našeho sboru v sobotu 5. 3. 
2022. Setkání se uskuteční u sestry Evy Bartošové po skončení nácviku sborového 
zpěvu. Prosíme, přineste si svůj oblíbený hrníček, ke kterému se váže nějaká Vaše 
vzpomínka. S hrníčkem v ruce budeme vzpomínat na to, co nás potkalo. Hrníček 
nebudeme omalovávat ani jinak zdobit. Prosíme, dejte vědět sestře Evě, že na setkání 
přijdete. Pokud je to možné, přineste s sebou i drobné občerstvení. 
Těšíme se na Vás! 

Eva Bartošová a Jitka Michalcová 

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? 

 

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 

Děkujeme, že jste tu s námi pro ty, kteří potřebují naši pomoc.  

Z předchozí humanitární pomoci v bývalé Jugoslávii, Čečensku či Sýrii víme, jak vypadá 
válka. Víme, jak drtivě dopadá na životy běžných obyvatel, žen, dětí, starých lidí. I nyní 
jsme připraveni pomáhat lidem žijícím na Ukrajině.  



V posledních dnech se někteří z vás na nás obraceli, jestli se budeme zapojovat jako 
ADRA ČR do pomoci lidem na Ukrajině. Ráda bych vám tedy poskytla základní 
informace, které můžete předat i bratrům a sestrám ve sborech. 

Jsme v pravidelném propojení s pobočkou ADRA Ukrajina a díky tomu lépe 
monitorujeme potřeby místních obyvatel. Postupně budeme uveřejňovat na našich 
stránkách a sociálních sítích bližší informace, dle vývoje situace. Po zvážení aktuálních 
možností pomoci jsme 23. 2. otevřeli veřejnou sbírku na pomoc 
lidem na Ukrajině: 

 přes portál Darujme, kde můžete darovat snadno několika 
platebními metodami: darujme.cz/SOSADRA 

 dar lze poslat i na účet: 66 8888 66/ 0300, var. symbol 500 
 

Finanční dary budou použity konkrétně na distribuci poukazů, za 
které si budou moci obyvatelé zasažených oblastí koupit základní 
potraviny a hygienické potřeby.  

Jsme opravdu vděčni za Vaši pomoc. V příloze přikládám také bannery, které můžete 
zveřejnit i na vašich sociálních sborových sítích - prosím jen o nastavení přímého 
prokliku u textu: darujme.cz/SOSADRA  
(link https://www.darujme.cz/projekt/1205456) 

Česká ADRA pomáhá lidem na Ukrajině již od roku 2014. Soustředili jsme se zde na 
pomoc lidem, kteří přišli o domov, na podporu sociálně znevýhodněných dětí a na  
zlepšení podmínek lékařské péče v regionech nejhůře zasažených pandemií COVID-19.  

S poskytováním humanitární pomoci ve válkou zasažených oblastech máme dlouholeté 
zkušenosti, pomáhali jsme v zemích bývalé Jugoslávie, v Čečensku i Sýrii.  

Proto vás prosíme také o modlitby - jak za všechny osoby v ohrožení na obou stranách 
konfliktu, tak i za pracovníky Adry, které čeká mnoho práce v náročných a nebezpeč-
ných podmínkách.  

Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé - v lehčích i těžších časech. Vážíme si vaší 
sounáležitosti. 

S přáním Božího pokoje, Vaše ADRA 
 

file:///E:/Usersaaaa/pinguin/Desktop/složky/ruzne/zpravodaj/2022/(link https:/www.darujme.cz/projekt/1205456)


Ubytování uprchlíkům  

Milé sestry a bratři, 
Obracím se na vás ohledně možnosti poskytnout ubytování uprchlíkům z válkou 
zasažené Ukrajiny. Pokud jste schopni a ochotni ve vaše sborové prostory pro toto 
nouzové ubytování (zatím na dobu alespoň 1 měsíce), prosím o vyplnění 
podrobnějších údajů do tohoto formuláře: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkrWTWfqDR4P41wm3cMX9SpQZ
xTC4D864xW7NIj2xako0FcA/viewform 
Prosíme, předejte tuto informaci i členům vašich sborů - pokud někdo je ochoten 
soukromě poskytnout ubytování, ať také tento formulář vyplní. 

Předem děkujeme za vaši ochotu pomáhat! 
S pozdravem Jiří Komárek 602 228 685 

 

Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion Praha 

Druhé letošní číslo časopisu Advent již od úvodníku Jana 

Libotovského se nese tématem evangelizace, ke kterému se 

kromě vedoucích tohoto oddělení na sdruženích také vyjadřuje 
i zajímavá studie Tomáše Dymáčka 
shrnutá do článku Čemu věří mladí. 
Pravidelné úvodní zamyšlení tentokrát 
napsal Daniel Márföldi a klade otázku: Si 
proti, alebo za? (slovensky). V rubrice 
New start Plus je představen Optimismus 
jako životní styl. Kromě dalších 

pravidelných rubrik chceme upozornit na 
článek religionisty Zdeňka Vojtíška – 

Náboženský svět v roce 2021.  

V lekcích sobotní školy v příštím čtvrtletí budeme studovat knihu Genesis. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkrWTWfqDR4P41wm3cMX9SpQZxTC4D864xW7NIj2xako0FcA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkrWTWfqDR4P41wm3cMX9SpQZxTC4D864xW7NIj2xako0FcA/viewform


K Á Z Á N Í 
 

HNĚVEJTE SE! ALE NEHŘEŠTE  
Kázání ze soboty 26.2.2022 – br. Zbyšek Jonczy  

 

Zdánlivě jasný a srozumitelný text a přesto s ním mají mnozí vykladači docela 
problém a řeší to různým způsobem. Některé překlady tento verš tento verš 
upravují, protože se jim zdá dost provokativní. PROČ? Kralický text totiž říká, 
HNĚVEJTE SE – jako by tam byl rozkazovací způsob. Proto se ekumenický text, 
snaží zmírnit ten rozkaz, když se tam píše – hněváte-li se…  

Četl jsem, že v tom někteří vidí takovou psychologickou metodu a říkají, že hněv v 
určitých případech může být dobrou léčebnou metodou. Jeden můj přítel, který 
trpí hypertenzí, mi vyprávěl, že mu lékař radil, aby se pořádně rozčílil a praštil o 
zem nějakým talířem, že se mu ten tlak okamžitě sníží. Proto by se mohlo zdát, že 
Pavel nám doporučuje, nebo přímo nařizuje, že hněv na správném místě může mít i 
nějaké terapeutické účinky. (Tak to ale určitě není.)  

Katolická teologie se kdysi zabývala takzvanými SMRTELNÝMI HŘÍCHY. Bylo jich 
sedm, například, pýcha, obžerství, smilstvo atd. Hněv tam patří také. Ale zkusme 
přemýšlet. Víte že někdy nehněvat se, může být také hříchem? Ono s tím hněvem to 
není tak jednoduché, jako s pýchou, závistí, obžerstvím, smilstvem a těmi ostatními 
hříchy, které si lidé zařádili mezi hříchy smrtelné. V Bibli nikde nemáme nikde 
příkaz – záviďte, nebo buďte nestřídmí, nebo smilněte. Ale máme výzvu - 
HNĚVEJTE SE.  

Víte co je zvláštní? Nikde v životopisu Ježíše nečteme, že by Ježíš někomu záviděl, 
že by se přežíral nebo dokonce smilnil, ale čteme, že se hněval. A to víme, že byl bez 
hříchu. A to zrovna nemyslím jen na ten příběh, jak se rozčílil a vyhnal z chrámu 
penězoměnce a prodavače. Vzpomeňte si na ten příběh, jak bylo Ježíši vyčítáno, 
když uzdravil člověka s ochrnutou rukou v sobotu. A čteme v tom příběhu, že se 
hněval, na ty, kteří mu to vyčítali.  

Jsou určitě v našem životě situace, kdy se musíme hněvat. Třeba, jak by vypadala 
výchova dětí, kdyby se v případě, že něco provedou, se rodiče nehněvali. Psycholog 
profesor Matějíček říkal, že někdy zlobivým dětem stačí ukázat zuřivý obličej. 
Někdy když se jedná o evidentní zlo, tak se křesťan musí nad tím hněvat. 
Křesťanství není koktejlem z rozvařené lásky, jak si to někteří představují. Když je 
něco v nepořádku, máme se hněvat. Když někomu ubližují. Když se děje nějaká 
nespravedlnost.  

KDYŽ SLEDUJI, CO SE DĚJE NA UKRAJINĚ, TAK PŘÍMO ZUŘÍM.  

Nebo například v církvi či ve sboru se můžeme tvářit mile a i to tak cítit, ale není to 
také důkaz, že nám na té církvi už vůbec nezáleží? Protože nás tam už nic 
nerozčiluje?  

Ano, nezájem a lhostejnost může někdy navenek vypadat jako tolerance a 
laskavost. Ani starozákonní proroci ani novozákonní apoštole nebyli vždy 



tolerantní. Znáte ten Pavlův výrok, když říká: „Kdyby vám někdo kázal jiné 
evangelium, než to které jsme kázali my, buď proklet.“  

Na jiném místě říká (v souvislosti s nucením k obřízce): „Dejte si pozor na ty psy.“  

Také ve Starém zákoně najdeme příklady. Jak to tam bylo, když si ten Izraelita 
přivedl tu Madiánku a kněz Pinchaz ho probodl oštěpem? Asi se pěkně se rozčílil. 
Asi to neproběhlo jen tak s úsměvem na tváři- bratře já tě miluji, promiň. I dnes je 
všude spousta věcí, nad kterými bychom se měli hněvat. Možná právě proto to tak 
vypadá, že se nikdo nad ničím nerozčiluje, protože je mu jedno, jak to vypadá. A 
také. Kdy jsme se naposledy nahněvali, sami na sebe, že se nám zase něco 
nepodařilo a že nejsme takoví, jakými bychom měli být?  

Když vás tady vyzývám k hněvu a svatému horlení, tak musím ještě něco přidat. A 
to je nakonec zjevné v té druhé části našeho textu. Je tam napsáno, že i spravedlivý 
hněv musí mít nějakou štábní kulturu. Že je něčím omezen. A nutno zdůraznit i to, 
že je nějaký hněv špatný a zakázaný.  

TEXT ŘÍKÁ, ŽE NÁŠ HNĚV NESMÍ BÝT HŘÍŠNÝ. NESMÍ BÝT NELASKAVÝ. 

 Nelaskavý hněv? Jde to vůbec? Z hněvu nesmí vzniknout trvalá a neřešitelná zášť. 
Do postele si už hněv nenesu. Manželé, kteří spolu nemluví třeba týden, a křesťane, 
adventisté, kteří spolu nepromluvili celá léta. Pak už nejde o spravedlnost na světě, 
Boží věc či čistotu církve ale o mojí sobeckou nesnášenlivost. A to je přesně ten typ 
hněvu, o kterém mluví apoštol Pavel:  

„Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá 
špatnost;“  

A největší problém? - Když se hněvám na svého bratra bez příčiny nebo pro malou 
příčinu. Tak to už je hřích. Musíme si uvědomit, zdali se opravdu hněváme pro 
správnou věc, anebo jsou to jen takové moje sobecké pohnutky. Jen to že mi někdo 
šlápl na kuří oko. Ano je lidské i tady se naštvat, ale když už jsem naštvaný a 
ublížený, tak jen do západu slunce.  

Přesvědčil jsem se, že důvody, proč se lidé nemají v církvi rádi, a mnohé spory, jsou 
mnohdy malicherné a nepodstatné. Obří hádky nad trpasličími problémy.  

Kdosi napsal: „Velikost člověka se posuzuje podle příčiny jeho hněvu.“  

Náš hněv je indikátorem toho, na čem nám nejvíce záleží. Jestli se na naše děti 
hněváme a peskujeme je stejně za to, když si nevyčistily zuby, stejně jako za to, že 
lhaly, pak jim těžko dokážeme, že lež je opravdu těžký hřích. Takže nelze se na 
tomto světě nehněvat, dokonce někdy je dobré se hněvat, Stále je však potřebné se 
ptát se z jaké příčiny se hněváme a co to s námi dělá dále.  

CITÁT: „Kdokoli se dovede rozhněvat, na tom není nic těžkého, ale rozčílit se na 
správnou osobu, správnou měrou, ve správnou chvíli ze správného důvodu, a 
správným způsobem, to už tak lehké není.“ (Aristoteles)  

„Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v 
Kristu odpustil vám.“ 



 



 



 



 



       Turistický Oddíl Malvazinky T.O.M. 
 

Výlet T.O.M. 20.3.2022 
 “Pražské mosty a lávky 3” 

 

Sraz: Stanice metra trasy C - Vltavská 
Čas: 9:30 hod. 

 

Trasa: Cestou za mosty – Negrelliho viadukt (druhý nejstarší most v Praze po Karlově mostě, 
postavený 1846-1850), Hlávkův most (vystaven ve dvou etapách 1908-1910 a 1910-1911, 
přestaven 1958-1962), Štefánikův most (postaven 1949-1951), Čechův most (vybudován 1905-
1908), Mánesův most (vybudován 1911-1914) a Karlův most (stavba probíhala 1357-1402). 

Vydáme se k nábřeží Kapitána Jaroše k sousoším Práce a Humanita, v blízkosti se 
nachází Negrelliho viadukt

2
. Dále přejdeme Hlávkův most na pravý břeh Vltavy,

 
po 

nábřeží Ludvíka Svobody
3
 k  Štefánikovu mostu

4 
na druhý břeh

 
k Letenskému tunelu na 

nábřeží Eduarda Beneše a přes Letenské sady až k metronomu
5
 (kyvadlo, stroj času …). 

Od metronomu zpět k Vltavě na Čechův most a dále na Dvořákovo nábřeží kolem 
pomníku J. Mánese na Mánesův most

6
 do parku a ulice Cihelná

7
 ke Karlovu mostu

8
. 

Připomeneme si již neexistující Juditin most a na druhém břehu dále ulicí Křížovnická
9
 

vlevo do ulice Platnéřské na Alšovo nábřeží
10

 a náměstí Jana Palacha. Cíl putování je 
v ulici Kaprova u vstupu do stanice metra trasy A – Staroměstská

cíl
. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Délka trasy cca 5,9 km 
 

Na výlet s vámi se těší Milan Müller a Radek Zelenka  

Design ® Jaroslav Bartoš    



 
 

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


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/

