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 ročník 22/číslo 1107 
 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

 Bohoslužbu vede Jaroslav Bartoš 
 

varhanní hudba 
společná píseň č.187 "Radost mi vrátila Golgota"  
modlitba  
 

Studium sobotní školy společné shrnutí úkolu – Josef Havlíček 
„Pád do hříchu“ 
varhanní hudba 
 

Sborová oznámení, modlitba za Ukrajinu 
Uvítání do církve a sboru – kazatel, starší sboru 
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
Promluva k dětem – Milan Müller 
 

společná píseň „Úžasná láska“ 
Čtení textu Bible – Zjevení 1,8; 21,6; 22,13 – Anežka Vondrášková 
tichá modlitba 
Kázání z Božího slova – Václav Vondrášek 
Téma: „Já jsem alfa i omega – a houf slepic…“ 
 

hudební přednes  
Slovo k zahájení VP 
Modlitba  
Obřad umývání nohou 
píseň - Vlaďka Nohejlová  
Obřad přijímání chleba a vína 
společná píseň č.3  „Tebe Boha chválíme“ 
 

Požehnání 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

     16. duben 2022 



Oznámení 
 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

-Dnes, 16. 4., od 930 hod budeme slavit Velikonoční Památku Večeře Páně,  
slovem bude sloužit bratr Václav Vondrášek.  

  

-Příští sobotu, 23. 4., kázáním z Písma bude sloužit bratr Peter Čík.  
V podvečer od 1700 hod jste zváni na koncert díla J. Haydna  

„Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži“ v podání Pražákova kvarteta. 
 

-V sobotu, 23. 4., od 1400 hod jste zváni na setkání Klubu zdraví. 
Přednášet bude RNDr. Jarmila Králová CSc. Na téma „Jak změnit svoje 

myšlení aneb optimisté jsou zdravější“ 
 

- V rámci Velikonoce 2022 se uskuteční setkání „Jsme spolu“: 
V neděli, 17. 4., „Ranní modlitební setkání“ na střeše budovy BBC Delta 

(Více informací dále ve Zpravodaji) 
 

-V neděli, 24. 4., se uskuteční výlet T.O.M. “Od Závisti k Šanci & most”. 
 

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

 

-V neděli, 1. 5., KD1 pořádá „KD CUP 2022“ v badmintonu. 
(Více informací dále ve Zpravodaji) 

 

-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. 
 

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

rozestupy od ostatních a pravidelnou desinfekci rukou.   
 

 
 

 
  

 
 

 

 

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 17.- 23.4.2022 oslaví narozeniny: 
 

Michalcová Jitka (17.4.); Kafková Bohuslava (18.4.); Bellada Robert (19.4.); 
Říhová Ivana (19.4.); Vörös Petr (21.4.);  

Heczko Robert (21.4.); Frajová Lucie (22.4.)  
 

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


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 4: Potopa 
Texty: Genesis 6 - 9 
Téma 2. čtvrtletí 2022: Genesis  
 

Čtvrtá lekce našeho studia knihy Genesis zaměří naši 
pozornost na tragické období rozmachu hříchu, který vedl k 
celosvětové potopě. I v tomto příběhu však bude možné vidět 
Boží lásku, milost a touhu zachránit. 
 

 Gn 6,13–22: Příprava na potopu (neděle) 
 Gn 7,11–19: Události potopy (pondělí) 
 Gn 8,1–19: Konec potopy (úterý) 
 Gn 8,20–9,13: Smlouva Boha s jeho stvořením (středa + 

čtvrtek) 
 

PDF lekce: https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/04.pdf 
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. 
 

V 2.čtvrtletí 2020 studujeme v Sobotní škole knihu 
Genesis. Autorem lekcí tohoto studia je Jacques B. 
Doukhan, kterého mnozí z nás znají z jeho návštěv 
České republiky také z jeho knih Křik nebes, Tužba 
země, Tajemství Izraele a Kazatel: Marnost nad 
marnost. Při jeho poslední návštěvě České republiky 
navštívil také náš sbor a 12.7.2017 kázal na Žalm 23. 
https://www.youtube.com/watch?v=UTrWIzaxMDY 
 
Jacques B. Doukhan, DHL, ThD, je emeritním profesorem  hebrejštiny a výkladu Starého 
zákona na Teologickém semináři CASD na Andrewsově univerzitě. 
 
 

https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/04.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured
https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek
https://www.youtube.com/watch?v=UTrWIzaxMDY


VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

Zpráva z jednání výboru sboru 7.4.2022 
 

Jednání výboru sboru bylo zahájeno zamyšlením z Božího slova nad textem Mat 24,1, 
kterým posloužila ses. Soňa Sílová a modlitbou. 
 

 Příští Památka večeře Páně bude vysluhována standardně jako před 
pandemií, tj. vysluhování z kalicha v prostředním segmentu a kalíšky v 
bočních segmentech, chléb bude podáván na tácku bez papírových 
košíčků.  

 Bratr Milan Müller informoval o jednání kazatelů a starších sborů s Českým 
sdružením ohledně pomoci Ukrajině. České sdružení přijalo do pracovního 
poměru dva kazatele pro pomoc uprchlíkům ve sborech a spolupráci s 
krajskými centry pomoci při krizové intervenci. Z fondu naléhavé pomoci z 
GK jsou poskytovány prostředky Ukrajinské Unii. V Praze se sbory zapojí 
podle svých možností, například formou spolupráce s ADROU nebo 
městskými částmi. Několik sborů v Českém sdružení se angažuje v přímé 
pomoci uprchlíkům, včetně zajištění ubytování a poskytnutí sborových 
prostor pro bohoslužby. Sbory Praha-Kobylisy, Červený Kostelec (chata 
Karolína), Teplice, Liberec, Česká Třebová. Sbor v Praze – Kobylisích je 
největším centrem pomoci uprchlíkům z řad církve. V budově našeho 
sboru je poskytováno dočasně ubytované (tranzitní), zajišťované ČS, 
donátory a dobrovolníky ze sboru. Je zajištěno přístřeší, základní potraviny, 
materiální potřeby a služby.  

 Podněty z jednání s vedoucími oddělení ohledně změn vedení a průběhu 
bohoslužby a změn sborového života jsou rozděleny do kategorií podle 
toho, co mohou rozhodnout jednotlivci, vedoucí oddělení, výbor sboru 
nebo členské shromáždění. V pořadí třetí setkání s vedoucími oddělení je 
naplánováno na 14. 5. 2022. Některé podněty jsou už na zkoušku zaváděny 
do reálného chodu života sboru, resp. uspořádání bohoslužby. 

 Pro rok 2022 jsou stanoveny nové výše plateb pro adoptované děti, které 
máme jako sbor v péči. Částky činí 10200 Kč na jedno dítě a 11400 Kč na 
druhé dítě (podle věku dítěte).  

 Výbor sboru se zabýval otázkou důstojného zahájení bohoslužby. Při znělce 
je nutné, aby účastníci bohoslužby už seděli na svých místech. Ve foyer 
jsou zapojeny monitory, na kterých je vidět dění v sále, proto nejpozději na 
začátku znělky je třeba odejít do sálu. 

 Propagace jednotlivých akcí je zajištěna prostřednictvím sborového 
zpravodaje, který členové a někteří další zájemci dostávají v pátek e-
mailem přímo od br. J. Bartoše. Samostatně rozesílat pozvánky navíc v 
týdnu není třeba, aby nedocházelo ke zbytečnému zahlcování 
nevyžádanými zprávami. E-mailová komunikace přes tajemníka sboru se 
použije pouze v naléhavých případech pro informace, které "nepočkají" na 
zpravodaj.  



 Nástěnky v dnešní době už neslouží jako komunikační nástroj, přesto je 
třeba jim věnovat patřičnou péči, neboť jsou vizitkou činnosti jednotlivých 
oddělení. 

 Hledají se dobrovolníci na vaření polévek, aby bylo možné již od května 
znovu obnovit vaření polévek pro seniory. 

 

Příští jednání výboru sboru se uskuteční 12.5.2022. 
Zapsala Anna Boušková 

 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 92. kapitola 
 

POŽEHNÁNÍ KORONY – I O VELIKONOCÍCH… 
 

Každá doba s sebou přináší věci bolestné a nepříjemné, ale většinou se díky tomu 
vždycky znovu něco nového naučíme. Jedna z věcí, kterou vnímám z doby 
pandemie jako obohacení, je možnost spojit se k online modlitbám – zvlášť v tomto 
předvelikonočním týdnu. Přiznávám, že mi bylo líto toho, že se nás při ranních a 
večerních setkáních nesešlo více, ale pokaždé to bylo pro mě milé setkání s někým 
z vás a pokaždé jsem měl požehnání a povzbuzení ze společné modlitby. Srdečně 
jsem se i zasmál třeba ve středu, když se připojila sestra Hanka z Litoměřic a nešel 
jí zapnout mikrofon, tak když se modlila, muselo se čekat na posunek, že má 
„hotovo“, a mohl jsem se modlit já. 
 

Díky duchovní přípravě měsíc dopředu, díky předvelikonočnímu očekávání, díky 
možnosti společných modliteb i tematických setkání v pašijovém týdnu prožívám 
podruhé v životě čas Velikonoc jako mimořádný čas pro svou osobní duchovní 
obnovu. Ze srdce přeji vám všem, abyste letošní Velikonoce prožili podobně jako já 
– jak říkal jeden ze středověkých mystiků: Každý z nás si od Boha odneseme jenom 
tolik, jak velkou si k Němu přineseme nádobu. Potkávám kolem sebe spoluvěřící se 
sudy, s velkými hrnci, s hrníčky i s náprstky – i s holýma rukama… Míra 
velikonoční vděčnosti je přímo úměrná prožitku velikonoční radosti, která v nás 
zůstává do všedních dní… 
   

S vděčností za nedělní ráno vzkříšení váš kazatel Vašek Vondrášek 

Turnaj v badmintonu KD CUP 2022   

Po delší době bych chtěl uspořádat turnaj v badmintonu společně pro ženy i 
muže. Bylo by to v neděli 1. 5. od 9.00 hod v Sportcentru hotelu Step (nejbližší 
zastávka Novovysočanská) Malletova č. 2350 Praha 9 

Podle počtu zájemců by se rozhodlo kolik kurtů je potřeba objednat.  

Dejte mi vědět, co nejdřív kdo by měl o účast zájem. Turnaj bude společně pro 
náš sbor Praha Smíchov a sbor Praha Bethany.  

Přihlášky: email levrone21@gmail.com, osobně nebo na sborové nástěnce bude 
tabulka pro přihlašování.  

Pohyb je důležitý pro zdravý fyzicky a psychicky rozvoj osobnosti 😉 
 

Za KD1 Samuel Ballangó 

levrone21@gmail.com


 

 

 

SBOR PRAHA SMÍCHOV ODDĚLENÍ KD1 VÁS ZVE NA 

TURNAJ V BADMINTONU 

KD CUP 2022 

1. KVĚTNA 2022 
OD 9 HODIN 

 

SPORTCENTRUM HOTELU STEP 
MALLETOVA 2350 PRAHA 9 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

POHYB JE DŮLEŽITÝ PRO ZDRAVÝ FYZICKÝ A PSYCHICKÝ ROZVOJ OSOBNOSTI 😉 

Přihlášky: email levrone21@gmail.com, osobně nebo na nástěnce bude tabulka 
pro přihlašování. Za KD1 Samuel Ballangó 

 

mailto:levrone21@gmail.com


 
Radujte se se mnou 
 

Jsem prababička. Pravnouček Kiliánek se narodil 31. 
Března 2022 ve 21:02 hodin. Maminka Denisa a 
tatínek Ondra díky Bohu jsou všichni tři v pořádku. 
 
 

Prababička Věra Voženílková 
 
KD = KRISTOVI DĚLNÍCI 
 

Na loňském výletě na Kokořínsko se nás děti zeptaly, co vlastně zkratka KD 
znamená. Moc se jim nelíbil název "křesťanský domov", a tak nás přejmenovaly 
na „Kristovy dělníky“.  
 

Toto pojmenování se doslova naplnilo minulou neděli, kdy se nás několik sešlo 
v Jílovišti na domě Hanky a Petra, a rukou společnou jsme jim pomohli přiblížit 
jejich sen. Montovali jsme nábytek, stěhovali jsme ho a uklízeli zahradu. Děti 
hodně pomáhaly a staraly se o ty nejmenší. Na závěr jsme grilovali.  
 

Byl to krásně a hlavně užitečně prožitý den, kdy jsme mohli pomoci svým 
bližním. Srdečně děkuji všem, kteří přiložili ruku k dílu, někteří se účastnili 
opakovaně.   

  Za KD3 Jaroslav Skála 

Pozvánka na studiu knihy Skutky  
 

Milé sestry, milí bratři, 
srdečně Vás zvu na naše společné studium Skutků. Budeme se scházet každou středu 
on-line na meet.google.com/qrz-mspv-jvp od 18 hodin. 
 

Těším se na Vás! Soňa Sílová 

Velikonoce jsou symbolem nového začátku. 

Nového života, nové naděje, nové pojetí a přijetí sama sebe. A především nového 
života spolu s Ježíšem, s vírou na ten skutečně nový život s Ním.  

Takové malé vzkříšení můžeme prožívat už zde. Proto také máme Památku VP, kdy se 
upamatováváme a vzpomínáme na to, že už jsme ve svém životě něco změnili. ta 
změna stála za to! Život s vírou, nadějí a objímající láskou stojí za to. I když nás Bůh 
nevytrhuje z různých problémů, neštěstí a nemocí.  

Jak bude vypadat ten nový život s Ním v Jeho království? Říká se, že nejlepší je být 
"mladý, zdravý a bohatý". V Božím království ale budeme chudí. Bohatství si tam 
nikdo nevezme, naším skutečným bohatstvím bude hlavně společenství s Ježíšem, 
anděly a ostatními věřícími. Budeme tam mladí? Jako když nám bylo osmnáct? Nebo 
naopak se šedivým vlasy? Asi mladí do do počtu let tam také nebudeme. A budeme 
tam zdraví? Nebudou tam nemoci. Pokud tedy definujeme zdraví jako nepřítomnost 
nemoci, tak budeme zdraví.  

SZ.16.4.22.docx


Zdraví je ale mnohem víc než jen nepřítomnost tělesných problémů. Spočívá i v 
životní radosti, v prožívání života v plnosti, ve využití našich osobních darů, v naplnění 
našeho osobního smyslu a poslání. Ve sdílení, ve společenství. 

Vedle těch spoustu přání k Velikonocům připojujeme ještě ZDRAVÉ VELIKONOCE. 
Abychom v záplavě toho všeho dobrého neubližovali sami sobě, svému zdraví. Stává 
se, že se někdy "odvážeme". A naše tělíčko se svojí chemickou továrnou jen kouká, co 
mu to všechno posíláme. Většinou to zvládne, díky Bohu. Tak se to se říká, ale 
můžeme si uvědomit, že Bůh nás stvořil i s tím, že věděl, že se občas nebudeme 
schopni se ovládnout. Ale možná nepočítal s tím, že to bude častěji :) 

Končí teď v neděli kurz Hubneme zdravě - první běh pro Smíchovský sbor. 
Gratulujeme všem, kteří to dokázali se zbavit přebytečných kil! To úsilí stálo za to! 
Snad teď až svátky nenabereme příliš mnoho zpět. 

Nový kurz bude teď začínat koncem dubna. Ještě je pár míst volných, kdybyste někdo 
chtěl se ozvat. 

Luděk Bouška, 777243007 
 

VELIKONOCE JSOU POZVÁNÍM 
 

V tomto týdnu jsme dostali velmi hezké přání, o které se chceme podělit i s vámi. 
Věříme, že i vás povzbudí. Je od sestry Konsoláty z Domova sv. Karla 
Boromejského v Řepích. Mnozí z vás tuto ženu velmi dobře znají, (byla návštěvou 
v našem sboru) a někteří,  z našich členů byli pacienty Domova K.B. v Řepích. 
(J.M.Drej.) 
 

VELIKONOCE JSOU POZVÁNÍM 

vyjít z iluzí o sobě, osvobodit se ze 
závislosti na nepodstatném, ztišit 
svůj neklid při hledání cílů, které nás 
uspokojí jen na chvilku. 
 

Jsou pozváním otevřít oči a mít 
odvahu vidět odvalený balvan a 
znovu najít naději, že není vše 
ztraceno. 
 

Jsou pozváním najít 
SVĚTLO PRO SVŮJ ŽIVOT.  
 

VELIKONOCE JSOU POZVÁNÍM 
uvěřit, že na svůj život nejsme sami. 
Poznat, že Bůh nás miluje tak, že 
nechal svého Syna projít naším 
lidským životem práce a služby, 
nechal ho vstoupit do našich lidských 
starostí a nejistot, nechal ho trpět a 
zemřít za nás, abychom uvěřili, jak 
nás má rád. 
 

Skrze jeho vzkříšení a přítomnost 
mezi námi nás dennodenně pozvedá 
a dává sílu a učí lásce, kterou nám 
ukazoval Kristus v celém svém 
pozemském životě a která, byť se 
nám daří v malé a slabé podobě, nám 
vždy přináší skutečnou velikonoční 
RADOST. 
 

 

„Kdybych mluvil jazyky lidskými i 
andělskými ale lásku bych neměl, 
jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. 
Kdybych měl dar proroctví, rozuměl 
všem tajemstvím a obsáhl všecko 
poznání, ano, kdybych měl tak velkou 
víru, že bych hory přenášel, ale lásku 
bych neměl, nic nejsem. 
A kdybych rozdal všecko, co mám, 
ano, kdybych vydal sám sebe, ale 
lásku bych neměl, nic mi to nepros-
pěje.   



Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, 
láska se nevychloubá a není domýš-
livá. 
Láska nejedná nečestně, nehledá svůj 
prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá 
křivdy. 
Nemá radost ze špatnosti, ale vždy-
cky se raduje z pravdy. 

Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska 
věří, láska má naději, láska vytrvá, 
láska nikdy nezklame. 

(Pavel Korintským, 12. kap.) 
 
Přeji vám všem, ať se nám to daří 
aspoň trochu, aspoň někdy, i když ne-
dokonale. Pak prožijeme 

RADOSTNÉ VELIKONOCE 
 

Sestra Konsoláta a všichni spolupracovníci v Domově sv. Karla Boromejského v Řepích. 
 

On i dnes odvaluje kámen 

„A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil s nebe, odvalil 
kámen a usedl na něm. Jeho vzezření bylo jako blesk a jeho roucho bílé jako 
sníh. Strážci byli strachem z něho bez sebe a strnuli jako mrtví.“ 

(Matouš 28,2-4) 

(Teď čtěte hodně pozorně, protože teď přijde to, čeho jsem si dnes všiml poprvé.) 

Proč ten anděl pohnul kamenem? Kvůli komu ten kus skály odvalil? 

Kvůli Ježíši? To jsem si myslel. Předpokládal jsem, že anděl kámen odvalil proto, 
aby měl Ježíš otevřenou cestu z hrobu. Ale promysleme to. Bylo potřeba odstranit 
napřed kámen, aby Ježíš mohl ven? Potřeboval snad takovou pomoc? Byl snad vítěz 
nad smrtí tak slabý, že nemohl odstrčit kousek skály? (Haló, je tam venku někdo? 
Můžete odvalit kámen, abych mohl ven?!“) 

Nemyslím si to. Z textu vyplývá, že ve chvíli, kdy se kámen pohyboval, byl Ježíš už 
dávno z hrobu pryč! Nikde v evangeliích není řečeno, že by anděl kámen odvalil 
kvůli Ježíši. Kvůli komu to tedy bylo? 

Poslechněte si, co řekl anděl: „…Pojďte se podívat na místo, kde ležel.“ (verš 6) 

Kámen byl odvalen – ne kvůli Ježíšovi – ale kvůli ženám. Ne proto, aby Ježíš mohl 
ven, ale aby ženy viděly dovnitř! 

Jedna Marie se dívá na druhou a ve tváři má stejný výraz, jako když z koše 
vyndávali pořád další chleba a ryby. 

Starý zápal se znovu rozhořívá a najednou je zase pro co žít… 
„Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých; jde před nimi 
do Galileje, tam ho spatří. Hle, řekl jsem vám to.“ (verš 7) 

Ani jedné Marii to nebylo potřeba říkat dvakrát. Otáčí se, dávají se do běhu 
k Jeruzalému. Temnota je pryč. Zase svítí slunce.  

Ještě je čeká jedno překvapení. 
„A hle, Ježíš je potkal a řekl: ‚Buďte pozdraveny.‘ Ženy přistoupily a objímaly 
jeho nohy a klaněly se mu. Tu jim Ježíš řekl: ‚Nebojte se. Jděte a oznamte mým 
bratřím, aby šli do Galileje; tam mě uvidí.‘“ (verše 9-10) 



Bůh přichází s dalším překvapením. Je to jako kdyby řekl: „Už se nemůžu dočkat. 
Ony šly až sem, jen aby mě viděly. Překvapím je, půjdu za nimi.“ 

Tohle Bůh dělá svým věrným. Sára otěhotní právě ve chvíli, kdy její děloha pro 
miminko příliš zestárla. Davidovi je odpuštěno právě ve chvíli, kdy je selhání příliš 
velké pro milost. A právě ve chvíli, kdy je cesta pro obě Marie příliš temná, zazáří 
anděl a ukáže se Spasitel, a obě ženy už nikdy nebudou jako předtím. 
 Co se z toho můžeme naučit? Dá se to vyjádřit dvěma slovy. „Nevzdávej to!“ 
 Je stezka temná? Nesedej si. 
 Je cesta dlouhá? Nezastavuj se. 
 Je noc černá? Neustávej. 
 Bůh se dívá. A právě v tuto chvíli říká andělovi, aby odvalil kámen. 
 Možná máš v poště dobrou zprávu. 
 Třeba se právě někomu v hlavě rodí omluva.  
 Co když je pro tebe připravené nové pracovní zařazení. 

Nevzdávej to! Protože když to vzdáš, přijdeš o vyslyšení svých modliteb. 

Bůh pořád ještě posílá anděly. A Bůh i dnes odvaluje kameny. 
Max Lucado  

Pro Zpravodaj upravila Mája Drerjnarová 
 

 

Den ASLSP 2022 
Praha 14. 4. 2022 

Milí sourozenci v Kristu, 
navzdory tomu, že aktuální situace ve světě i v naší společnosti momentálně 
zastiňuje téměř všechna ostatní témata, rádi bychom vám připomněli i v letošním 
roce, že mezi námi a kolem nás žijí lidé, kteří se s určitým znevýhodněním mezi 
ostatními musí vyrovnávat prakticky neustále a v jakékoliv době a situaci – ať už z 
důvodu fyzického, psychického, smyslového či jiné omezení, anebo jakékoliv jiné 
odlišnosti, která člověka v běžném společenském prostředí hendikepuje. 
 

Den adventistické služby lidem se speciálními potřebami připadá v naší 
celosvětové církvi tentokrát na sobotu 23. dubna a jakkoliv bude možná z různých 
důvodů mnohými přehlédnut nebo opomenut, třeba alespoň někdo z vás přijme 
pozvání k setkání a seznámení s touto službou. Věříme totiž, jak stojí v klíčovém 
verši vybraném letos jako motto tradiční speciální soboty, že i to „nemožné u lidí je 
u Boha možné“ (Lk 18,27). Zveme proto všechny zájemce k návštěvě webových 
stránek bezbarier.casd.cz, kde kromě informací o adventistické službě lidem se 
speciálními potřebami v naší unii najdete včas také pozvánku na odpolední online 
setkání plánované právě na sobotu 23. 4. 2022 (odkaz pro připojení bude s 
podrobnými informacemi v předstihu dostupný v pozvánce na webu naší služby). 
Doporučujeme také videopořady věnované různým tématům služby lidem se 
speciálními potřebami dostupné stále na youtube kanálu internetové televize Hope 



TV. A pokud by se někdo z vás třeba nakonec rozhodl věnovat i část svého času a 
své obdarování spolupráci právě v této oblasti, budete v naší službě vítáni. 

 

Josef Slowík, koordinátor Adventistické služby lidem se speciálními potřebami v ČSU 
Jitka Morávková, koordinátorka Adventistické služby neslyšícím v ČSU 

Peter Čík, tajemník ČSU 

 

 

 



 
    

  MYŠLENÍ 

              

Jak změnit svoje myšlení 
 aneb optimisté jsou zdravější

 

sobota 23. 4. 2022 od 14:00 hod.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Těším se na vás 
Iva Poldaufová tel.: 606 226 443 

Přednášející:  RNDr. Jarmila Králová CSc. 
 

Peroutkova 57, sbor CASD Smíchov 

 
 

        Klub zdraví CASD Smíchov 

Spojení: bus č. 137, zastávka Urbanova, 

vstup bočním vchodem 

 

A ZDRAVÍ 



 



 



 

 “Od Závisti k Šanci & ”   most
24. duben 2022 

 

Sraz: Praha hl. nádraží v 9:55 hod. 
 Do zastávky Praha - Zbraslav vlakové nádraží 10:20 hod. 

 

Cestou k mostu Závodu míru - je silniční most přes Vltavu na Zbraslavi, 13 km jižně od centra 
Prahy. Jde o první most přes Vltavu po proudu řeky nacházející se na území hlavního města 
Prahy. Původně stál v těchto místech železný most nazývaný Zbraslavský most vybudován v roce 
1896. V roce 1964 byl nahrazen novým železobetonovým mostem, vybudovaným o něco níže po 
proudu řeky. Jde o první obloukový most na světě postavený metodou samonosné svařované 
výztuže (bez potřeby bednění). Jeho prvními uživateli se stali cyklisté, účastnící se Závodu míru. 

Trasa: Od nádraží
start

 k mostu Závodu míru
2
, dále po žluté TZ k rozcestí Břežanské údolí – 

minizoo směrem k Arcibiskupskému altánu s vyhlídkou
3
. Dále na hradiště a rozhlednu Závist

4
 až k 

rozcestí Hradiště
5
. Odtud po modré TZ k druhému rozcestí

6
 po stezce (neznačená) na zelenou TZ 

přes ulici Břežanské údolí k první odbočce vlevo (neznačená) na vyhlídku na Špičce
7
. Dále po 

stezce
8
 (neznačená) na NS Keltská stezka vlevo na rozcestí Šance a po stezce

9
 (neznačená) na 

vrchol Šance s částí hradiště Šance – Závist
10

. Potom na první odbočce (neznačená) vpravo zpět 
na NS Keltská stezka do ulice Na Stráňkách a vpravo na Branišovskou do cíle Náměstí Antonína 
Pecáka – Točná

cíl
. Odjezd bus. č.113 směr Kačerov. 

 
 

Délka trasy cca 5,9 km 
 
 

Na výlet s vámi se těší Radek Zelenka 
 

 

 

Design ® Jaroslav Bartoš   

Turistický Oddíl Malvazinky 



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. 
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