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 ročník 22/číslo 1135 
 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Anna Boušková 

Téma úkolu: „Od Mojžíše k Lazarovi“ 
•         Společná píseň č. 285 „Sobota krásná“ 
•         Modlitba 

•         Studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 

•         Sbírka pro potřeby misie 

•         Společná píseň č. 61 „Pojďme zpívat s radosti“ 
•         Modlitba 

  

10,3o – 10,45 hodin 

Přestávka 
10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Milan Müller 
•         Přivítání, sborová oznámení 
•         Společné chvály 

„Úžasný Bůh“; „Nikdy nekončící milost“  
•         Modlitba 

•         Sbírka pro potřeby sboru  

•  Příběh pro děti – Marie Komárková 
•         Přímluvné modlitby  

 

•  Společná píseň č. 19 „Buď Bohu dík vzdán" 
•         Čtení textu Bible – Žalm 30,2-13; Jan 16,22-25 – Václav Vondrášek ml. 

•         Tichá modlitba  

•         Kázání – Robert Řehák 

Téma: „Jak přežít budoucnost?“  

•         Společná píseň č. 163 „Chci být Pane dobrý křesťan" 
•         Modlitba – Robert Řehák 
•         Společná píseň č. 284 „Kéž nás vede“ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

         29. říjen 2022 



Oznámení 
 

 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

-Dnes, 29. 10., bude slovem z Písma sloužit bratr Robert Řehák. 
 

-Příští sobotu, 5. 11., bude slovem z Písma sloužit sestra Soňa Sílová. 
Tuto sobotu začíná Modlitební týden 

 

-Tuto sobotu, 29. 10., jste zváni na setkání Klubu zdraví od 1400 hod. 
 

-V sobotu, 19. 11., jste zváni na setkání KD1 od 1330 hod 
 

-V neděli, 20. 11., se uskuteční výlet T.O.M. “Jahodovou stezkou”  
z Vestce do Kunratic. Sraz v 910 hod na Opatově 

 

-Na sobotu v podvečer, 26. 11., od 1700 hod je připravován 

„Koncert smíchovského pěveckého sboru“  
 

-V sobotu, 3. 12., jste zváni na scrapboockové odpoledne s Jitkou od 1400 hod 
 

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

 

-Probíhá 2.etapa rekonstrukce toalet pro ženy a oprava prostoru  
schodiště u hlavního vchodu. 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 říjnu a mysleme na svých 
modlitbách na: sestry, bratry a ostatní. 

 

-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 30.10. – 5.11.2022 oslaví narozeniny: 
 

Danyljuková Lucie (30.10.); Frajová Heda (1.11.); Ceplová Alena (4.11.) 
 

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


VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 120. kapitola 
 

TAK TROCHU JAKO MY 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 

tohle okno – jedno z mnoha v sázavském klášteře – je tak trochu jako my. I my 
můžeme zavřít a žít ve světě vlastních myšlenek a vytvořit si nakonec vlastní realitu 
odtrženou od světa tam venku. A v této (pseudo)realitě se točit, pěstovat pohrdání, 
nenávist, rochnit se ve starých křivdách a zraněních skutečných i těch domnělých. 
Plivat a kopat kolem sebe, fňukat a zesměšňovat sebe i druhé. 

Postaru se tomu říká 
“incurvatus in se”, být 
zatočený do sebe. 
Jestli v tom latinském 
zaslech-neš poměrně 
drsné slovo používané 
ja-ko nadávka, tak 
ano, je to tak. 

Anebo lze pojmout 
život jako že mám 
otevřeno nebo ales-
poň pootevřeno. Být si 
pořád aspoň trochu 
nejistý/nejistá, jestli 
věci vidím správně. 
Vnímat druhé vstříc-
ně, i když jim ne-
rozumím nebo mě do-
konce rozčilují, dráž-
dí, prostě štvou. Je to 
směšné, naivní? Asi je. 
Asi tak stejně jako dát 
do moře šedi oprýskané omítky truhlík s muškáty, které mají jen pár květů. 
 
Tomuhle se totiž říká naděje a životní postoj “navzdory”. Co uděláš dnes, když by 
měl zítra skončit svět? Zasadím jabloň. Co uděláš, když vidíš, že tvůj postoj máloco, 
ne-li vůbec nic, změní? Vytrvám, protože mi to dává smysl. Anebo “nech to koňovi, 
ten má větší hlavu”, no a Bůh ještě větší – jak říká jeden milý kolega kazatel. 
S přáním otevřeného srdce a mysli vůči Bohu i lidem kolem nás nejen tuto sobotu, 
ale i po celý další týden a nejlépe po celý zbytek života 
Zdraví 

Soňa Sílová, vaše kazatelka 
 
 



M-třída (studium Bible jinak) 
 

Mládež má vlastní formát biblického studia. Pravidelná setkávání probíhají každou 
sobotu od 9:30, nyní nově v malém sálu modlitebny. Tématem diskusí je Markovo 
evangelium, které v dalších týdnech vystřídá starozákonní kniha Soudců. Pozvánky 
k jednotlivým tématům najdete na instagramovém profilu @m_tridaa. 

Předpokládáme, že mladí zpravodaj příliš nečtou, a proto tuto informaci sdílejte ve 
svých rodinách ☺.  

Bližší informace u Petra Brousila (Petr.brousil@centrum.cz) 
 

SOBOTNÍ ŠKOLA – příští týden 
 

Lekce 6: Zemřel za nás 
Texty: Zj 13,8; Mt 17,22.23; Mk 9,30–32; J 19,1–30; Ř 6,23; 1K 1,18–24 
Téma 4.čtvrtletí 2022: VĚČNÝ ŽIVOT Umírání, smrt a naděje na vzkříšení 
 

Tento týden se zaměříme na Kristovu smrt a na to, co znamená 
pro příslib věčného života. 
 

• Zj 13,8; 1Pt 1,18–20: Plán záchrany připravený od počátku 
světa (neděle) 

• Mt 16,21–23; L 18,31–34: Předmluva ke smrti na kříži 
(pondělí) 

• J 19,28–30: „Dokonáno jest“ (úterý) 
• J 3,14–18: Zemřel za nás (středa) 
• 1K 1,18–24: Význam kříže (čtvrtek) 

 

PDF lekce: https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/6.pdf 
Audio lekce: https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-
isg/featured. Bible pro dnešek s teologem Martinem Turčanem - 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 

Milá rodino Smíchovského sboru, 

Před časem jsme začali společně promýšlet, jak oživit sbor po omezeních, která nám v 
minulých letech přinesla karanténní opatření vlády. 

Po několika setkáních zájemců a jednáních výboru sboru chceme některé nápady 
vyzkoušet a další připravit tak, abychom o nich mohli společně jednat a rozhodnout. 

Prvním z námětů na oživení je obměna žánru některých písní, které během bohoslužby 
zpíváme. Během sobotní školy a bohoslužby zaznívá obvykle šest společných písní. Dvě 
v sobotní škole a čtyři při bohoslužbě slova-dvě v úvodu a dvě na závěr. 

https://www.instagram.com/m_tridaa/
file:///F:/USERS/PINGUIN/Desktop/složky/ruzne/zpravodaj/2022/Petr.brousil@centrum.cz)
https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/6.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


Před prázdninami jsme začali na úvod bohoslužby zpívat dvě písně žánru „chvály“, které 
jsou bytostně blízké mnohým z nás. Mým hendikepem je, že mnohé z nich neznám-nikdy 
dříve jsme je společně nezpívali. Chci se je naučit a věřím, že mi budou blízké, tak jako 
mnohé klasické písně. Snahou o lepší zvládnutí nových písní je i přítomnost skupiny 
„předzpěváků“ vpředu, vedle kazatelny.  

Dovolím si připojit jednu vzpomínku. Pamatuji si dobu, kdy byl po mnohaletém úsilí 
vydán upravený zpěvník „Sionských písní“ s názvem „Zpívejme Hospodinu“. Někteří 
členové sboru dlouhou dobu vzpomínali s nostalgií na písně ze „starého zpěvníku“, a 
dožadovali se, abychom zpívali „postaru“, případně sami při společném zpěvu ignorovali 
nové texty… 

Podobné to bylo po vydání Ekumenické bible, která měla ambice nahradit Kralickou bibli 
v roli hlavního bohoslužebného překladu. Patřil jsem ke staromilcům, dlouhou dobu 
jsem „vzdoroval pokroku“. Výhodou Kralické bible bylo, že se archaický text dobře učil 
zpaměti-jako poezie. S textem Ekumenického překladu byla potíž, prozaický text se mi 
do paměti neukládal tak snadno. Dnes čtu v Ekumenickém překladu, v překladu Slova na 
cestu, a dalších a Kralický text jen jako nostalgickou vzpomínku… 

Druhým námětem je snaha vytvořit při bohoslužbě z hlavního sálu prostor pro všechny 
generace, od miminek (s rodiči) po nejstarší členy.  Prožitek osobní účasti ze sálu se 
radikálně liší od sledování bohoslužby z chodby, nebo oknem z místnosti v patře.   

Děti jsou činorodá stvoření, chceme proto vyzkoušet, jak bude fungovat snaha usměrnit 
jejich touhu poznávat svět a tvořit tak, aby nepůsobila rušivě. Nemáme lepší nápad než 
využít části podloubí a sousedící část lavic v segmentu u varhan pro rodiny s dětmi. To 
vyžaduje od nás, kteří jsme se zde zabydleli, přijmout „nově příchozí“, nebo změnit místo 
v sále. Ze strany rodin s dětmi i Výboru sboru se jedná o prosbu, vnímáme to, že 
přesednout si jinam, než jsme zvyklí, nemusí být snadné.  

Dovolím si krátký komentář. Při bohoslužbě mne některé věci ruší. Výlety dětí až na 
stupínky kazatelny během kázání sleduji „bedlivým okem cenzora“ a doufám, že z 
objevitelských snah časem vyrostou a rodiče budou mít moudrost, aby rozeznali, kde leží 
křehká hranice snášenlivosti.  

Více mne ruší skutečnost, že začátek bohoslužby je v našem sboru v módu kavárny, a 
sebekázeň nás dospělých má limity nastavené poměrně nízko. Umíme se ztišit a 
usednout na místa dříve, než skončí oznámení? Jaké pocity prožívají ti, kteří nám slouží 
během bohoslužby (uváděním, modlitbou, kázáním), když vstupují do hučícího prostoru, 
poté, co se ve skrytu sakristie modlili za společnou bohoslužbu, přítomnost Ducha, Boží 
přiznání se…a ani jejich příchod, ani znělka nic nezmění…Jaké pocity mají ti, kteří se chtějí 
před začátkem bohoslužby ztišit a očekávat…Absolutní ticho je tam, kde není žádný 
život. Radost ze setkání a sdílení se je součástí shromáždění. Osobní ztišení se a ohled na 
druhé nám umožní prožívat je společně. 

Milan Müller 

PS: Rád si s Vámi na dané téma osobně popovídám, vyslechnu váš pohled na věc a sdělím 
ten svůj… 



Pozvání ke čtyřem podzimním setkáním 
 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 
dovolte mi, abych vás a vaše známé pozvala na úterní setkání ve sboru Bethany nad 
čtyřmi tématy: „Církev a peníze” (25.10.), „Když všichni neděli, tak my sobotu!” 
(1.11.), „Vepřové? To my ne!” (8.11.) a „Čekáme a čekáme (až se k nám Pán vrátí)” 
(15.11.), vždy od 18:30 hod. Témata jsou zřejmá a zřejmé je i to, že jsem je chtěla 
poněkud „načechrat”, možná i vyostřit, a proto jsem jim začala nejprve říkat 
„církevní bizáry”, nakonec se ale z toho staly „(Ne)bizáry”. Protože to, co se možná 
mnohým lidem na nás jako věřících a církvi či třeba na Bibli může jevit jako „bizár”, 
tedy podivnost nijak nesouvisející se současností, tak ale po zamyšlení, sdílení se a 
diskuzi by mohl alespoň někdo objevit, že se jedná naopak o něco velmi praktického 
a dobrého i pro současného člověka. To je mým přáním a prosím vás tímto, abyste 
mi pomohli oslovit ty, které by mohl tento koncept zaujmout. I pro ty, kteří v církvi 
už nějaký čas jsou, se mohou tyto námi vyznávané „pravdy” vyjevit v jasnějším, 
přístupnějším světle. Za to se modlím a doufám v Boží přiznání a děkuji vám předem 
za modlitby, podporu a spolupráci.  

Soňa, vaše kazatelka 

 
 
 
 
 

ROZPIS SETKÁVÁNÍ – MT 2022 SBOR PRAHA SMÍCHOV 

datum od hod místo / online vede poznámka 

So 5.11. 10,45 sbor S. Sílová Peroutkova 57, Praha 5,  

Ne 6.11. 18,00 Vondráškovi V. Vondrášek 
Peroutkova 57, Praha 5,  

Tel. 775 080 809 

Ne 6.11. 20,00 online kazatelé https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib 

Po 7.11. 18,00 Bartošovi J. Bartoš 
Peroutkova 57, Praha 5, 

Tel. 605 2354 726 

Po 7.11. 20,00 online kazatelé https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib 

Út 8.11. 15,00 Drejnarovi J. Drejnar 
Malířská 6, Praha 7,  

Tel. 721 981 836 

Út 8.11. 20,00 online kazatelé https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib 

St 9.11. 18,00 Bouškovi L. Bouška 
Šultysova 29, Praha 6, 

Tel.: 777 243 007 

St 9.11. 20,00 online kazatelé https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib 

Čt 10.11. 20,00 online  kazatelé https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib 

Pá 11.11. 20.00 online  kazatelé https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib 

So 12.11. 10,45 sbor V. Vurst Peroutkova 57, Praha 5, 

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


 

!!RESTART!!  
Hubneme Zdravě dne 8.11.2022 od 18:00 hod 

Zdravíme všechny hubnoucí i (už) nehubnoucí a zveme na společné setkání v 
kuchyňce sboru v úterý 8.11.2022 od 18:00 hod. 

Chceme se sejít s účastníky kurzu, kteří absolvovali kurz Hubneme Zdravě už od 
ledna, další od dubna, od července i ti současní od října 2022. Máme si co říct! Nejen, 
jak zhubnout, ale také jak si zhubnutí udržet. Jak vlastně přestat hubnout na své nové 
nižší váze. Můžeme se o tom sdílet s těmi, kteří si svoji váhu udrželi už téměř rok i s 
těmi, kterým se nějaké to kilo znovu vrátilo. Můžeme se vzájemně inspirovat! V 
kurzech je tou největší inspirací osobní zkušenost. Ta není předatelná ani po 
telefonu, ani online.  

Na programu budeme mít malé občerstvení – tak jak v kurzu míváme večeře. 
Něco si také ukážeme, jak připravit chutně, rychle a také tak, aby to lahodilo našim 
očím. Jídlo může vypadat také krásně!  

Čeká nás na programu rozhovor se Soňou Sílovou, která kurz absolvovala jako 
jedna za prvních a zanechalo to na ní své následky :) Soňa nám otevře nový prostor 
v oblasti "hubnutí a duchovní rozměr". Má víra vliv na naše hubnutí? Nebo i na 
přibírání??? 

Na tomto setkání nás protáhne profesionální trenérka Pilates Zdenka Hofmanová. 
Pohyb k hubnutí potřebujeme! Dál se těšte na dechové cvičení, které nám pomůže v 
běžném životě lépe zvládat napětí a stres a vyhnout se třeba nárazovému přejídání. 

Těšit se můžete také na osobní svědectví některých účastníků kurzu.  

Setkání je otevřené také pro ty, kdo by o kurz měli zájem od ledna nebo od dubna. 
Dejte vědět, zda se chcete zúčastnit, přijít a třeba se nechat inspirovat. Ne každý, kdo 
potřebuje zhubnout potřebuje kurz, ale účast v kurzu vám určitě může prospět.  
 

Luděk Bouška, lektor a kouč kurzu Hubneme Zdravě,  
777243007, ludek@bouska.info 

Iva Poldaufová, vedoucí KZ Smíchov 
606226443, ipol@atlas.cz 

    

mailto:ludek@bouska.info
mailto:ipol@atlas.cz


 

V Praze 24. října 2022 
 

„Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné 
ovoce,neboť beze mne nemůžete činit nic.“ (J 15,5) 

Milé sestry, milí bratři a přátelé, 

během letošního modlitebního týdne se budeme zabývat tématem: „Být Ježíšovým 
učedníkem.“ Ježíš nás zve k tomu, abychom se stali jeho učedníky. Stáváme se 
učedníky tím, že následujeme Ježíše a vede nás to ke službě druhým lidem? Trávíme 
s ním čas při studiu Bible, na modlitbě a necháváme se jím vést? 

Přednášky modlitebního týdne jsou příležitostí k tomu, abychom „byli s Ježíšem“ (viz 
Sk 4,13). Každý den můžeme přemýšlet nad tím, co znamená následovat Ježíše Krista 
a jakým způsobem naplňovat tuto výzvu v praktickém životě. 

Modlitební týden bude probíhat od 5. do 12. listopadu. V přednáškách se nezapomíná 
ani na naše děti, kterým je věnována druhá část materiálu. 

Přednášky jsou ke stažení na https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/modlitebni-
prednasky-2022 (Advent č. 8/2022). 

V sobotu 12. listopadu se bude konat sbírka modlitebního týdne pro celosvětové 
misijní projekty Generální konference. 

Přejeme Vám všem Boží požehnání ze vzájemného společenství, radost při studiu 
Božího slova a naplnění Božím Duchem při modlitebních setkáváních. V přímluvných 
modlitbách nezapomínejme na ty, kterých se přímo dotýká válečný konflikt, nebo 
jsou v ohrožení života. 

https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/modlitebni-prednasky-2022
https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/modlitebni-prednasky-2022


Sbírka modlitebního týdne 2022 
 

Posledních několik let se toho od nás všech hodně žádalo a svět, ve kterém žijeme, se 

hodně změnil: Po více než dvou letech pandemie jsme nyní také konfrontováni z první 

ruky s válkou v Evropě. Jako adventisté si zde však připomínáme Ježíšova slova v Lukáši 

21,28: „Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je 

blízko.“ 

Jaká je to výsada, když víme, že máme milujícího Boha, který je nade vším zmatkem této 

doby. Bůh, který projevil svou lásku tím, že se nám stal darem. Ellen Whiteová to 

vyjádřila takto: „Jak veliký byl Boží dar lidstvu a jak hodně se Bohu podobal! S 

velkorysostí, která nemůže být nikdy překonána, umožnil záchranu vzpurných lidských 

dětí a přivedl je, aby viděly jeho záměr a rozpoznaly jeho lásku.“ (Rady o správcovství, 

strana 19) Společné přemýšlení o Božích záměrech, úžas nad Božími skutky v našem 

životě i v životě druhých obohacují naši společnost a přináší velké požehnání i pocit 

vděčnosti. 

Tuto vděčnost můžeme vyjádřit společnou modlitbou, společným zpěvem a také zvláštní 

sbírkou (obětí) díkůvzdání. Ještě předtím než Mojžíš popisuje pravidla pro oběť za hřích 

v knize Leviticus, dává pokyny ohledně zápalné oběti, přídavné oběti a oběti díkůvzdání. 

To byly dobrovolné oběti. Zde se měl věřící sám rozhodnout, zda a jaký druh oběti má 

být přinesen. Tyto oběti byly výrazem jeho oddanosti a vděčnosti Bohu. Zdá se, že je pro 

Boha důležité, aby náš vztah s ním nebyl v prvé řadě založen na vztahu dlužníka k věřiteli, 

ale na hluboce pociťované vděčnosti a oddanosti vůči Bohu. 

Ellen Whiteová proto pokračuje ve výše uvedeném citátu velmi přímou otázkou: 

„Ukážete svými dary a oběťmi, že si myslíte, že nic není příliš dobré pro Toho, který, dal 

svého jednorozeného Syna‘? ... Člověk, který upřímně miluje Boha, to nenechá pouze na 

slovech. Přinese své dary, aby mohli být vysláni pracovníci, aby zaseli drahocenné 

semeno.“ Na první pohled se nám tato fráze může zdát provokativní nebo manipulativní. 

Ale ve světle toho, co pro nás Bůh udělal, se zde ptá, jak budeme reagovat. Pavel používá 

podobně přímočaré vyjádření ve svém druhém dopise Korintským, když v osmé kapitole 

a osmém verši žádá Korintské, aby se připojili k obětní sbírce pro bratry v Jeruzalémě: 

„Neříkám to jako rozkaz, zmiňuji se však o horlivosti jiných, abych vyzkoušel 

opravdovost vaší lásky.“ Otázkou je, zda nám opravdu záleží na tom, abychom vyjádřili 

svou vděčnost za to, co už jsme s Bohem zažili. 

Misionářská výzva, které čelíme, je velká, a to jak regionálně, tak globálně. Účelem 

modlitebního týdne je vyslat misionáře do mnoha oblastí, které ještě neměly příležitost 

dozvědět se o poselství evangelia nebo o brzkém Ježíšově návratu. Samotný region 

Blízkého východu zahrnuje populaci téměř 600 milionů lidí, z nichž jen 6 000 bylo v roce 

2022 adventisty. I když se počet adventistů za posledních 10 let zdvojnásobil, tento úkol 

je stále obrovský, a proto vyžaduje velký závazek solidarity ze strany světové církve 

adventistů. V roce 2021 mohlo být do tohoto regionu posláno pouze 52 misionářských 

rodin. Misionářská práce v mnoha oblastech Afriky a Indie také závisí na solidaritě 

světové církve. „Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!“ (Matouš 9,38) 

Na tomto místě bych vám všem rád poděkoval za podporu celosvětové misie vašimi 

modlitbami a finančními příspěvky. Sloužíme velkému Bohu, který nám vždy dává hojné 

dary! 

Sjednoceni ve víře, 

Norbert Zens  

pokladník – Interevropská divize 



 



SPOLEČNÉ CHVÁLY 



 



 

“J A H O D O V O U  STEZKOU” 

z Vestce do Kunratic - 20. listopadu 2022 
 

Sraz: Metro trasa C - Opatov v 9:10 hod.  
V 9:25 hod bus č.326 do Vestce, U Klimešů 

 

Trasa: Ze stanice metra Opatovstart odjezd v 9:25 hod bus č.326 do Vestce - U Klimešů. Kolem 
Vesteckého rybníka (dětské hřiště, sportovní park, grilovací sezení) po žluté TZ Cyrilometodějské 
stezce a NTS Planetární stezka Vestec s info tabulemi o planetách Sluneční soustavy (a dalším 
grilovacím sezením) alejí prince Philipa2 k jahodovým plantážím v Kunraticích. Podchodem 
překonáme Kunratickou spojku, po chvíli odbočíme vpravo a zamíříme mezi zahradami a 
jahodovými poli k Olšanskému rybníku3, od něj kolem sportovního parku v Kunraticích do 
Bažantnice a zámeckého parku4,5,6. Výlet zakončíme u rybníčku Ohrada na Kunratické návsi 
(zastávka Kunratická škola).cíl  

Zájemci si mohou procházku 
prodloužit k asi 2,5 km vzdálenému 
centru na Chodově - kolem Dolno-
mlýnského rybníka a po okraji 
Kunratického lesa dorazit do cíle a 
podle nátury zvolit relax, shopping, 
nebo cestu metrem… 
 

PS: Pokud si s sebou přibalíme buřty 
a palivové dřevo nebo grilovací 
brikety, kousek chleba… můžeme 
udělat i „mlsnou pauzičku…“ 
 
 

 

 
 
 
 

Délka trasy cca 6 km 
 

 

 

 
Na výlet s vámi se těší  

Milan Muller a Radek Zelenka 
 

 
Design ® Jaroslav Bartoš  
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ZKUŠENOSTI Z KURZU 
Hubneme zdravě  

a Výzvy 10 000 kroků. 
 

Společně se podporujeme, inspirujeme a radujeme. 
Určeno všem, věk ani kondice není limitující.  

Nikdy není pozdě na změnu. 
 

sobota 29. 10. 2022 od 14:00 hod.  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Těším se na vás 
Iva Poldaufová, Luděk Bouška,  

Tomáš Suchý a Naďa Hrabovcová 
 

   
 
 
 

        Klub zdraví CASD Smíchov 

A STRAVA 

Peroutkova 57, sbor CASD Smíchov 
Spojení: bus č. 137, zastávka Urbanova 

 



 



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/

