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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

Dopoledne . 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Daniel Kubečka 
Téma úkolu: „Stvoření“ 

 Společná píseň č. 293 „Další týden vedl nás“ 
 Modlitba 
 Studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
 Sbírka pro potřeby misie 
 Společná píseň č. 29 „Když tvoji moc já, Pane, zřím" 
 Modlitba 

 

10,3o – 10,45 hodin  

Přestávka 

10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Milan Müller 
 Přivítání, sborová oznámení  
 Blahopřání k jubileu – kazatel, diakon 
 Společné chvály „Vzývám a slavím tvé jméno“, „Ty jsi jediný Bůh" 

 Modlitba 
 

 Sbírka pro potřeby sboru 
 Příběh pro děti – Jan Bezděkovský 
 Modlitba za Ukrajinu  
 Sborová píseň - „Přijď Duchu svatý“ - Smíchovský pěvecký sbor 

  

 Čtení textu Bible – Žalm 56 – Jana Bezděkovská 

 Tichá modlitba   
 Kázání – Soňa Sílová 

Téma: „Co myslíte? Přijde Ježíš na Velikonoce? (J 11,56)” 
 

 Chvíle ke ztišení – "Mou cestu v rukou máš"  
Barbora Loudová, Barbora Bezděkovská  

 Společná píseň č. 249 „Můj Bůh žije“ 
 Modlitba – Soňa Sílová 
 Společná píseň č. 282  „Prosbu naši Bože slyš“ 

 
 

 
 
 
 

 
 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

     2. duben 2022 



Oznámení 
 
 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

-Dnes, 2. 4., slovem bude sloužit sestra Soňa Sílová.  
  

-Příští sobotu, 9. 4., od 930 hod se uskuteční Okrsková rodinná bohoslužba 
kázáním bude sloužit bratr Radomír Jonczy (Více informací dále ve Zpravodaji) 

 

-V pátek, 8. 4., jste zváni na bohoslužbu křtu sourozenců  
Lucie a Jurije Danyljukovy od 1800 hod ve sboru. 

 

-Ve čtvrtek, 7. 4., se uskuteční jednání Výboru sboru od 1830 hod 
 

-V neděli, 10. 4., jste zváni na „Velikonoční procházku reformační Prahou“ 

(Více informací dále ve Zpravodaji) 
 

- V rámci Velikonoce 2022 se uskuteční setkání „Jsme spolu“: 
ve čtvrtek, 14. 4., „David Maxa - rabín“ a v pátek, 15. 4., „Pašijové čtení“. 
V neděli, 17. 4., „Ranní modlitební setkání“ na střeše budovy BBC Delta 

(Více informací dále ve Zpravodaji) 
 

-V sobotu, 23. 4., od 1700 hod jste zváni na koncert díla J. Haydna  
„Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži“ v podání Pražákova kvarteta. 

 

-Páteční Smíchovské foyer, s ohledem na aktivity sboru, v pátek od 2000 hod  
na linku https://meet.google.com/pmm-urpx-wnw 

 

-Dnes, 2. 4., vás zveme od 1700 hod na další díl Achillovy paty evoluce  
s názvem Etické důsledky, na odkazu 

https://www.achillovypatyevoluce.cz/diskuze/ 
 

-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 dubnu a mysleme na svých 
modlitbách na: situaci spojenou s válkou 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 3.- 9.4.2022 oslaví narozeniny: 
 

Kadaníková Jitka (5.4.); Kubečková Michaela (5.4.); Pícha Vilém (5.4.); 
Lakomá Eva (7.4.); Drbohlavová Eva (9.4.) 

 

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
SZ.2.4.22vp.docx
SZ.2.4.22vp.docx


Bohoslužby 
a náboženská shromáždění  

naposledy aktual izováno v ponděl í   
14. března 2022 (00:06)  

 

Od 14. března  j iž neplatí povinnost mít nasazenou ochranu nosu 
a úst (respirátor či roušku) .  

Používání ochrany nosu a úst (respirátor či rouška) je na 
osobním rozhodnutí každého.  

 

Účastníkům doporučujeme dodržovat rozestupy od ostatních a 
pravidelnou desinfekci rukou.   

 

 

SOBOTNÍ ŠKOLA 
 

Sobotní škola v modlitebně  
 

Sobotní škola probíhá v modlitebně od 9:30 hod. naživo ve standartním 
režimu. Sobotní škola funguje i v rámci mládežnické třídy (tzv. M-třída). 
Studujeme pravidelně od 9:30 v pastorační místnosti kazatele. Bližší 
informace u Jana Bezděkovského (jan.bezdekovsky@seznam.cz ). 
 

Lekce 2: Pád do hříchu 
Texty: Genesis 3 
Téma 2. čtvrtletí 2022: Genesis  
 

Druhá lekce tohoto čtvrtletí nás provede třetí kapitolou knihy 
Genesis, která představuje vstup hříchu do lidských životů. Je 
zde představen nejen původce hříchu a jeho lstivá taktika, ale 
také tragické důsledky, které hřích do světa přinesl. Zároveň 
ale z Boží milosti zazní i poselství naděje. 
 
• Gn 3,1: Lstivý had (neděle) 

• Gn 3,1–6: Lákavé pokušení (pondělí) 

• Gn 3,7–13: Skrývání se před Bohem (úterý) 

• Gn 3,14.15: Osud hada (středa) 

• Gn 3,15–24: Osud lidstva (čtvrtek) 
 

Audio lekce:  
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured 
Bible pro dnešek s kazatelem Pavlem Moudrým - 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://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured
https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek


VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 91. kapitola 
 

ABY BYL ŽIVOT ÚTULNĚJŠÍ… 
 

Když se ráno vracím přes malvazinský hřbitov 
z ranního běhu, už se lidsky znám s vrátnými, 
některými pejskaři nebo i s paní zahradnicí, se 
kterou si někdy hezky popovídáme… 

Zrovna minulý týden jsem ji u hlavní brány 
viděl nahnutou nad kontejnerem, kam se 
odhazují odpadky a vše, co se odstraňuje 
z hrobů, a vyjádřil překvapení nad tím, co tam 
může najít. A ona mi odpověděla: „No to byste 
se, pane faráři, divil, někdy sem vyhazují 
z květinářství prošlé květiny – a karafiát, ten 
vydrží všechno. A já si z toho pak udělám 
kytičku, kterou si dám do šatny, aby byl můj 
život útulnější.“ Tak mi to nedalo, zanořil jsem 
se s ní do kontejneru také, ale už jsem nic 
nenašel – paní asi, když viděla mé zklamání, 
tak mi nakonec s úsměvem svou kytičku dala, 
že si počká na zítřek…  

S podarovanou kytičkou (viz foto) jsem 
opouštěl hřbitov a přemýšlel nad tím, jakými 
mnoha způsoby si lze v našem životě udělat 
třeba i malou radost – aby „byl i můj život 
útulnější“. Někdy stačí opravdu málo – a nejen 
v mém životě. Možná i v životech těch, které 
příští týden potkáte. Milost má vždycky z čeho 
rozdávat – i když se možná někdy může zdát, 
že můj život je jen kontejner odpadků… 

     S vděčností  
Váš kazatel Vašek Vondrášek 

 

VELIKONOCE 2022 PRAHA – SMÍCHOV 
 

Co nás čeká měsíc před letošními Velikonocemi a v pašijovém (předvelikonočním) 
týdnu? 
 

Máme letošní rok opět mimořádnou možnost prožít předvelikonoční měsíc 
(tematická kázání, STŘEDY VE STŘEDU v Bethany) a pak zvlášť celý pašijový týden 
společnou duchovní přípravou. Po celý pašijový týden můžeme číst každý den 
jeden biblický text, který se váže k velikonočnímu příběhu, jak šel den po dni. 
Každý z jednotlivých příběhů bude i podkladem pro naše ranní a večerní on-line 
modlitební setkání, která budou probíhat na adrese: 



https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib a to vždy v PO, ÚT, ST, ČT a v PÁ ráno v 7,15 
hod. a večer v NE, v PO, ÚT vždy od 20 hod. (další večery už je program s možností 
osobní účasti). Každé toto pašijové modlitební setkání zahájíme krátkou 
myšlenkou z textu na daný den a pak bude prostor pro modlitby. Zvlášť ráno je 
možné, že kdo se připojí a nebude moci čekat až do konce modlitebního setkání, 
protože bude odcházet do práce – pokud se oddělí dříve, není to problém.  
 

Vrcholem našich modlitebních setkání bude slavnost Večeře Páně 16. 4. a pak 
Ranní velikonoční bohoslužba v BB centru na střeše budovy DELTA 17. 4. – sraz 
před budovou ráno v 6 hod. Chceme toto setkání prožít ráno při východu slunce, 
protože někdy v tu dobu náš Pán vstal k novému životu.  
 

Jak si určitě vzpomínáte na Smíchovské foyer s bratrem Robertem Řehákem, 
myšlenka přípravy na svátek Velikonoc je už tisíce let starou myšlenkou, která 
může pomoci každému z nás, aby se svátky Velikonoc nestaly prázdnou formou či 
mrtvým náboženským úkonem, ale měly svůj živý obsah – protože právě tehdy a 
JENOM TEHDY mají svůj hluboký smysl. 
 

Pojďme oživit naše bohoslužby 
 

Milí bratři a sestry smíchovského sboru,  
 

ze dvou setkání vedoucích oddělení a členů výboru sboru mj. vyplynulo, že jednou z 
oblastí v životě našeho sboru, na kterou bychom se chtěli v budoucnosti zaměřit, jsou 
naše bohoslužby. Diskuze byla zejména o tom, jak tyto bohoslužby trochu oživit, a to i 
pokud jde o výběr písní, které se při bohoslužbách zpívají. 
 

Čím bychom aktuálně chtěli začít je to, že místo úvodní písně (zpívané ze zpěvníku 
Zpívej Hospodinu), bychom začali od dubna zpívat 1-2 křesťanské chvály. Protože jsme 
si vědomi toho, že ne všichni z Vás tyto písně znají (doposud se zpívaly jen třeba 
během rodinných či mládežnických bohoslužeb), měla by písně, minimálně ze začátku, 
vždy ze stupínku předzpívávat určitá skupina zpěváků, ať už půjde o mládežníky, členy 
KD či třeba děti. Chceme ale pozvat k této službě všechny, bez rozdílu věku.  Chceme 
zpívat písně všichni, aby to nebyla „performace“ těch, kdo budou zrovna na stupínku, 
ale aby to bylo společné chválení našeho Pána, které zpřístupní trochu více chválu 
Pána pro mladší generace a děti v rámci bohoslužby. 
    

Pojďme si spolu zazpívat 
 

Kdy: 2. 4. 2022 – 14 hodin 
 
Co: zazpíváme si/naučíme se různé křesťanské písničky (chvály co 
zpíváme s dětmi na našich táborech a akcích KD, písničky ze 
zpěvníku Život náš)  
 
Pro koho: vítáni jsou všichni, co si rádi zazpívají (bez ohledu na 
věk) 

Honza Bezděkovský a Bára Loudová  
 

https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib


Okrsková rodinná bohoslužba 
 

Kdy? Sobota 9. dubna 2022 od 9:30 hod 

Kde? V našem sboru na Smíchově  

Na co se můžete těšit?  
 veselá sobotní školička s ptákem Pepem 

(sestavená z písní, básní, hudebních 
přednesů, či scének dětí pražského okrsku)  

 rodinná bohoslužba (od 11,00 hod) se 
samostatným kázáním Radomíra Jonczyho 
pro děti i dospělé 

 přednáška na téma „Digitální dětství“ (13,00 
hod) v podání psychologa Jeronýma Klimeše 
(samostatný program pro děti zajištěn) 
 

Pozvánka na Skutky  
 

Milé sestry, milí bratři, 
 

srdečně Vás zvu na naše společné studium Skutků. Znovu se sejdeme 6. dubna 2022 v 
17 hodin a pak každou středu v učebně Smíchovského sboru na adrese Praha 5, 
Peroutkova 57. Studium můžete navštívit také on-line, adresu Vám ráda poskytnu. 
 

Těším se na Vás! 
Soňa Sílová 

 

Hubneme zdravě - nový kurz začínáme v dubnu 2022! 

Zhubněme do plavek! Jaro klepe na dveře, vše začíná růst. Kdo byste se chtěl 
přihlásit do nového běhu kurzu Hubneme zdravě, neváhejte se ozvat. Kurz začne v 
dubnu v menší skupince. Všichni, kdo se přihlásili před vámi, výrazně hubnou. Je 
to v průměru více než 5 procent za měsíc. Představte si, kolik to dělá ve vašem 
případě. Ti, co nebyli nemocí a dodržovali plán, zhubli okolo 8 kg za měsíc!  

Hubneme zdravě je velmi progresivní kurz hubnutí, který vychází z toho, co je 
dokázáno jako nejzdravější. Shodou okolností se podobná tomu, do naše církev 
hlásá jako zdravotní reformu. Z toho také vyplývá, že kurz nemá nežádoucí účinky, 
jedná se skutečně o intervenci zdravím. Účastníci kurzu zmiňují i vedlejší účinky 
jako zlepšení cukrovky, lepší spánek, více času a energie na to, co děláme. Kurz má 
jednu zvláštnost - nejedná se o hladovění. Nehladovíme, přesto hubneme! 
Někteří dokonce říkají, že to všechno nemohou sníst :) 

Ozvěte se, předáme vám podrobnější informace, vše je diskrétní, osobní.  
 

Luděk Bouška, 777243007, ludek@bouska.info 



  



 

Církev adventistů sedmého dne, sbor Praha – Smíchov 
ve spolupráci s oddělením T. O. M. Vás zve na  

  

 
 

 
 
 
 
Pro děti bude na stejné trase připraven speciální 
dětský program

 
 

www.casdsmichov.cz 

Sraz 10. 4. 2022 v 10 hodin 

u Betlémské kaple 

pod vedením Luďka Svrčka a Ivo Řeháka  

QR- trasa procházky 

http://www.casdsmichov.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/

