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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Robert Heczko 

Téma úkolu: „Pokora a tichost ve zkouškách“ 
•         Společná píseň č. 276 „Pán Sionu je vládce" 
•         Modlitba 

•         Studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 

•         Sbírka pro potřeby misie 

•         Společná píseň č. 156 „S Ježíšem chci věrně" 
•         Modlitba 

  
10,3o – 10,45 hodin 

Přestávka 
10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Marek Balcar 
•         Přivítání, sborová oznámení 
•  Blahopřání k jubileu– první diakon 

•         Společné chvály 

„Jdu k tobě, Pane“; „Můj Bůh je můj štít“ 
•         Modlitba 

•         Sbírka pro potřeby sboru  

• Příběh pro děti – Jaroslav Skál10 
•        Přímluvné modlitby 

  
•         Společná píseň č. 61 „Pojďme zpívat s radostí" 
•         Čtení textu Bible - Skutky apoštolů 20,6-12 – Vilém Pícha 

•         Tichá modlitba  

•         Kázání – Radomír Jonczy 

Téma: „Eutychos“ 
  

•         Chvíle ke ztišení – hudební přednes – Lukáš Turoň 

•         Společná píseň č. 64 „Buď tobě sláva" 
•         Modlitba – Radomír Jonczy  

•         Společná píseň č. 282 „Prosbu naši, Bože, slyš“ 
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Oznámení 
 

 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

-Dnes, 3. 9., kázáním z Písma bude sloužit bratr Radomír Jonczy. 
 

-Příští sobotu, 10. 9., kázáním z Písma bude sloužit sestra Soňa Sílová. 
 

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

 

-Ve čtvrtek, 8. 9., se uskuteční jednání Výboru sboru od 1830 hod 
 

-V termínu 9.-11.9. (pá-ne) se uskuteční Potáborové setkání KP. 
 

-V neděli, 11. 9., jste zváni na výlet do Plzně pořádaný KC Petrklíč. 
(více informací dále ve Zpravodaji nebo u Jany Perdomo) 

 

-Znovu se sejdeme ke společnému studiu Skutků od 14. 9. v 1800 hod  
a dále každou středu on-line na meet.google.com/qrz-mspv-jvp 

 

-Začala 2.etapa rekonstrukce wc pro ženy. Děkujeme za to, že budete 
dodržovat pravidla užívání, dbát pokynů služby na chodbě a za pochopení. 

 

-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 září a mysleme na svých 
modlitbách na: situaci ve světě. 

 

-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 4. – 10.9.2022 oslaví narozeniny: 
 

Mika Jozef (6.9.); Bláha Pavel (8.9.); Kubečka Daniel (10.9.);  
 

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.3.9.2022.docx


VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 112. kapitola 
 

ASI JSEM NORMÁLNÍ 
 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 
 

už od raného dětství dost těžce nesu konec léta. Možná to znáte a máte nějak takhle 
taky. Citelné zkracování dne s brzkým stmíváním oproti začátku léta, jiné světlo, 
vegetace poněkud vyžilá a pomalu žloutnoucí. Ačkoli se to zdá tak přirozené a každý 
rok se opakující, nedokážu to za přirozené přijmout, asi je za tím nějaký pocit 
pomalu odcházejícího života, na který si nejsem schopna zvyknout. No a pak je tu 
samozřejmě efekt konce prázdnin a poněkud jiného fungování i v době, kdy už sama 
do školy dávno nechodím. Prožívám s vlastními i jinými dětmi a mladými většinou 
hodně intenzivní nechuť k návratu do školních lavic, o kterémžto fenoménu by se 
taky dalo dlouze uvažovat. Mnohým z vás známá a pro mě velmi inspirativní 
psychoterapeutka Ráchel Bícová sdílela v rámci svého projektu „Mezi řečí” obrázek 
s ikonografikou, která mi ukázala, že jsem asi celkem normální a že podobné pocity 
prožívají i mnozí ostatní. Pro mě je z toho zásadní onen smutek, že léto končí a přes 
své děti obavy z nového školního roku, zvlášť letos, kdy náš starší syn mění školu. Z 
čeho mám naopak radost, je to, že to ostatní u mě neplatí – letošní léto pro mě bylo 
jak pracovně, tak aktivně odpočinkově plné setkání, objevů, a dokonce pozitivních 
překvapení týkajících se toho, co všechno jsem schopná ještě zvládnout. Takže 
zmiňovanou nervózní touhou užít si z léta to, co zbývá, také netrpím. Co se týče 
nechuti vrátit se naplno do pracovního procesu, tam nejspíš úplně zbytečně pociťuju 

nervozitu ze všech nových úkolů, 
které jsou přede mnou. Ale 
zkušenost s Boží mocí a pomocí mi 
pomáhá jít do toho všeho s důvěrou.  
 

První kniha Mojžíšova (28,15) píše o 
snu, který měl Jákob, prchající do 
neznáma před hněvem vlastního 
bratra, kterého hanebně podvedl. Ve 
snu tomuto podvodníkovi, který ale 
touží po Boží blízkosti a změně 
svého života k lepšímu, Bůh říká 
toto: „Hle, já jsem s tebou. Budu tě 
střežit všude, kam půjdeš, … Nikdy tě 
neopustím, ale učiním, co jsem ti 
slíbil.” A na tohle se můžeme 
spolehnout každý z nás, nejen na 
konci léta. 
 

Radostnou a požehnanou sobotu, 
stejně jako celý týden s odvahou a důvěrou v Boží pomoc přeje a srdečně zdraví 
 

Soňa Sílová, vaše kazatelka 



SOBOTNÍ ŠKOLA – příští týden 
 

Lekce 11: Trpělivé čekání 
Texty: Ř 15:4.5; Ř 5:3–5; 1S 26; Ž 37:1–11 
Téma 3.čtvrtletí 2022: V ŽÁRU ZKOUŠEK  
 

 V této lekci budeme mluvit o jedné z nejtěžších zkoušek v 
životě – o schopnosti trpělivého čekání s důvěrou v Boží vedení 
a lásku. 
 

• Ř 15:4.5 - Bůh trpělivosti a naše netrpělivost (neděle) 
• Ř 5:6; Ga 4:4 - Bůh jednající „v pravý čas“ (pondělí) 
• 1S 26:7–11 - Davidovo trpělivé čekání na Boží pomoc (úterý) 
• 1Kr 19:1–9 - Elijášova netrpělivost (středa) 
• Ž 37:1–11 - Davidův žalm o trpělivosti (čtvrtek) 

 

PDF lekce: https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/11.pdf 
Audio lekce: https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-
isg/featured. Bible pro dnešek se spirituálem ATI Alešem Zástěrou - 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 Scholl. 

Daniel Kubečka 
 

Pozvánka na studium knihy Skutky  
 

Milé sestry, milí bratři, 

srdečně Vás zvu na naše společné studium Skutků. Znovu se sejdeme 14. září 2022 

v 18 hodin a pak každou středu on-line na adrese meet.google.com/qrz-mspv-jvp. 

Těším se na Vás! 

Soňa Sílová kazatelka 

Poděkování 

Chci velmi poděkovat lidičkám s velkým srdcem plným lásky, a to je Danuška a Pavel 
Bláhovi. 19. února jsem strávila po úrazu celý den v nemocnici.  Lékaři říkali, že tak 
roztříštěný kotník ještě neviděli. Nevěděli, jestli ho mají operovat, nebo nechat. 

Od té doby Danuška s Pavlem za mnou chodili, potěšovali mě, přinesli mi spoustu 
krásných dárků a tím mi udělali velkou radost. Telefonovali, smskovali, zkrátka se o mě 
starali. Nebylo dne, kdy by mě nekontaktovali. Pavel mi nosil Adventy. Za to jim patří 
můj velký dík. Protože takoví lidé už se na světě nenajdou. Janička Perdomo mi 
zprostředkovala zapůjčení vozíku. 
Protože lékaři dlouho nevěděli, jestli mají kotník operovat, vozili mě dvakrát týdně do 
nemocnice na kontroly, často také na CT a rentgeny. Tak jsem kotník s několika 
zlomeninami měla čtyři měsíce v sádře. Čtyři měsíce v sádře na vozíku, čtyři měsíce se 
nemoct postavit na nohu... 

https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/11.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured
https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek
SZ.3.9.2022.docx


Druhé kamarádce ve sboru chci poděkovat, známe se od dětství a naše přátelství trvá 
dodnes. To je Pavlínka Šustková. Její laskavá a povzbudivá slova mi v mé nelehké situaci 
také velmi pomohla. Přijela za mnou, i když bývá mimo Prahu. Ale z smsek vidím, že jsem 
stále její kamarádkou. 
Byla za mnou také Soňa Sílová, s kterou byla docela legrace, protože se jí líbil můj kocour 
a ona jemu také. (Přinesla mu kapsičky.)  Jsem ráda, že jsem ji osobně poznala, protože 
jsme se v době pandemie moc nesetkaly. Je to moc milá sestra. 

Teď mám kotník zcela v pořádku. Kdo jiný by mi pomohl než Pán Bůh. 

Ať vám všem Pán Ježíš žehná. Jarka Doskočilová 
 

KONCERT SMÍŘENÍ 11. 9.  2022, neděle 19:00 hod. 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově, Praha 2 

Srdečně zveme na další koncert s komentovanou prohlídkou, tentokrát do evropsky 
unikátního kostela a na světově rezonující výročí 11/9; tato dvě témata spolu nesouvisejí 
však pouze zdánlivě. Výročí teroristického útoku 11. září 2001 je výstrahou, aby nebyla 
tato hrozba opomenuta. 

Komentovaná prohlídka proběhne od 19:00 do cca 19:50 hod., pak bude krátká 
přestávka a koncert od 20:00 do cca 21:00 hod. 
 

Na koncertu vystoupí sopranistka Milena Stričević působící ve Státní opeře Praha, 
Štěpán Jinek s krásným barokním zvukem fagotu a náš dvorní varhaník Tomáš Pindór. 
Vstupenky lze koupit na GoOut.net nebo přímo na místě těsně před koncertem. Plné 
vstupné je 350 Kč, snížené vstupné pro studenty, důchodce a invalidy je 150 Kč. 
 

Více informací u Antonína Hloucala 
 

Co je nového na síti 
 

 
Adventporta 2022 – Před odletem 
 

Zveme vás na tradiční setkání, kdy se na nádvoří zámku v Kuřimi opět rozezní 
písněmi. Akce začala před mnoha lety a koná se za každého počasí. 
Jste tedy zváni v sobotu 10. září 2022 do Kuřimi.  

Za organizátory se na vás těší Petr Šnédar 

 



 



 



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/

