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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Josef Havlíček 

Téma úkolu: „Naděje v Novém zákoně“ 
•         Společná píseň č. 57 „Sláva Tobě, Spasiteli“ 
•         Modlitba 

•         Studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 

•         Sbírka pro potřeby misie 

•         Společná píseň č. 189 „Mou spásou je Pán Ježíš“ 
•         Modlitba 

  

10,3o – 10,45 hodin 

Přestávka 
 

10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Jaroslav Bartoš 
•         Přivítání, sborová oznámení 

•         Společné chvály 

„Jdu k tobě, Pane“; „Stvoř ve mně srdce čisté“ 
•         Modlitba  

•         Sbírka pro potřeby sboru  
•  Příběh pro děti – Barbora Bezděkovská 
•  Přímluvné modlitby  
•  

•  Sborová píseň - „Ó Bože, světlo naše“ - Smíchovský pěvecký sbor 
•         Čtení textu Bible – Římanům 14,13,17-19; 15,1-3 – Rozálie Schwarzová 

•         Tichá modlitba  

•         Kázání – Václav Vondrášek  

Téma: „Nejčastější nevítaný host v církvi“ 

• Chvíle ke ztišení – hudební přednes – Eva Lakomá, Jan Kubík    
•        Společná píseň č. 268 Jak je vzácné, jak je milé 
•        Modlitba – Václav Vondrášek 
 

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

 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

-Dnes, 19. 11., slovem z Písma budou sloužit bratr Václav Vondrášek. 
 

-Příští sobotu, 26. 11., bude kázáním sloužit bratr Miloslav Žalud. 
 

-Příští sobotu v podvečer, 26. 11., od 1700 hod jste zváni na 
„Adventní koncert smíchovského pěveckého sboru a hostů“  

 

-Tuto sobotu, 19. 11., jste zváni na setkání KD1 od 1330 hod v učebně. 
 

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

 

-V sobotu odpoledne, 26. 11., od 1400 hod se uskuteční setkání Klubu zdraví  
na téma „Sdílení se – zkušenosti, jak to vidí lidé se Soňou“. 

 

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

-Ve středu, 23. 11., se uskuteční jednání Výboru sboru od 1800 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. 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 listopadu a mysleme na svých 
modlitbách na: naše sborové společenství 

 

-Bankovní účet sboru: 5053339/0800, do textu jméno a účel. 
 

-Sbírka Modlitebního týdne 2022 činila 3 150,- Kč. 
 

 

 
 

 
  

 
 

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 20. – 26.11.2022 oslaví narozeniny: 
 

Prokopová Marta (22.11.); Turoň Lukáš (22.11.);  
Gabriš Lukáš (23.11.); Jenčík Jaromír (26.11.) 

 

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 – 123. kapitola 
 

KDYŽ NENÍ OPRAVNÝ TERMÍN… 
 

Jak určitě víte, protože většina z vás byla u toho, rozloučili jsme se minulou sobotu 
odpoledne smuteční bohoslužbou s naším milým a vzácným bratrem Janem 
Huškem, kterému nikdo neřekl jinak než bratr „Jeňa“. Bylo mnoho řečeno, mnoho 
vzácného a pravdivého, hudební čísla i sborové písně, které bratr tak miloval, 
důstojně zarámovaly celou bohoslužbu.  
 

O čem jsem z této soboty přemýšlel, byly mimo jiné rozhovory s mnoha vámi, kteří 
jste za mnou přišli s tím, že byste tak rádi ještě jednou bratrovi poděkovali nebo mu 

řekli něco hezkého. Že jste netušili, 
když jste se před nedávnem potkali, 
že to už bylo naposledy. Žel že život 
na tomto světě nám v těchto 
případech nedává „opravné 
termíny“ – ale každého, koho 
potkáte tuto sobotu, můžete také 
vidět naposledy, protože všichni 
jsme křehčí mnohem víc, než se 
komukoliv z nás zdá. Tak toho 
využijte, protože jak říká Písmo ve 
2K 6,2.: „Dneska je den spasení.“ 

 

Radost ze společenství vám všem přeje Vašek Vondrášek 
 

SOBOTNÍ ŠKOLA – příští týden 
 

Lekce 9: Protiřečí si Bible? 
Texty: L 16,19–31; L 23,43; J 20,17; Fp 1,21–24; 1Pt 3,13–20; Zj 6,9–11 
Téma 4.čtvrtletí 2022: VĚČNÝ ŽIVOT Umírání, smrt a naděje na vzkříšení 
 

 Tento týden se budeme věnovat několika zajímavým textům, 
které lidé používají k obhajobě učení o nesmrtelnosti duše. 
Studium by mělo nejen posílit naši víru, ale mělo by nám také 
pomoci najít laskavé odpovědi těm, kteří zpochybňují toto 
klíčové biblické učení. 
 

• L 16,19–31: Boháč a Lazar (neděle) 
• L 23,42.43: „Budeš se mnou v ráji“ (pondělí) 
• Fp 1,21–24: Odejít a být s Kristem (úterý) 
• 1Pt 3,13–20: Kázání duchům ve vězení (středa) 
• Zj 6,9–11: Duše pod oltářem (čtvrtek) 

 

PDF lekce: https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/9.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://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/9.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   
Mobilní aplikace Sobotní škola v češtině. 
 
 
´V App Store vyhledat Sabbath School, v Google Play vyhledat Sobotní škola nebo 
Sabbath Scholl. 

Daniel Kubečka 

M-třída (studium Bible jinak) 
 

Mládež má vlastní formát biblického studia. Pravidelná setkávání probíhají každou 
sobotu od 9:30, nyní nově ve spodní místnosti mládeže. Tématem diskusí je kniha 
Soudců. Pozvánky na každou sobotu najdete na instagramovém profilu @m_tridaa.  
 

Na profilu jsou sdíleny i další informace spojené s biblickým studiem mládeže. 
Předpokládáme, že mladí zpravodaj příliš nečtou, a proto tuto informaci sdílejte ve 

svých rodinách ☺.  
 

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

https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek
file:///F:/USERS/PINGUIN/Desktop/složky/ruzne/zpravodaj/2022/petr.brousil@centrum.cz


 

Petr Brousil  
 

Milí rodiče našich smíchovských dětí, 
  

jak jste již někteří zaslechli, rádi bychom sborové bohoslužby oživili další změnou, a tou 
by bylo rozdávání sáčků na sbírku peněz před kázáním, a to právě za pomoci našich dětí. 
Proto se na vás obracím a ráda bych vás požádala o spolupráci. 
Prosím popovídejte si s vašimi dětmi o této služebnosti a zeptejte se jich, zda by měly 
zájem se vybírání peněz účastnit. Vysvětlete jim prosím, co to obnáší, v některých 
sobotních školkách i na toto téma již proběhlo informování dětí, a děti znají vybírání 
peněz právě ze sobotních školek. Pokud budete mít zájem se účastnit, dejte mi prosím 
vědět. Pak bychom si společně řekli, jaká jsou pravidla a řád, a jak by to mohlo probíhat. 
  

Sbírka probíhá vždy před dětským příběhem. Obecně platí, že se sáčky rozdávají od 
zadních lavic dopředu, a to z levé strany, a vybírají se opět od zadních lavic dopředu, a 
to z pravé strany. Následně se košíček s penězi dává na kazatelnu. Je to již zajetý proces, 
který bych nerada měnila. Jelikož vybírání peněz dětmi bude velmi pravděpodobně 
pomalejší, nerada bych mátla členy sboru ještě vybíráním z jiné strany nebo jinak, než 
jsou zvyklí. 
  

Samozřejmě nemůžeme ale vložit veškerou odpovědnost za vybírání sáčků na děti, proto 
bych chtěla, abyste i vy zvážili tuto služebnost, a pokud vaše dítě bude chtít být součástí 
této služebnosti, prosím pamatujte na to, že odpovědnost jde za vámi. Pokud je vaše 
dítě ve věku, kdy již zvládne výběr sáčků samostatně, byla bych ráda, aby i tak jste na 
prvních pár výběrů šli s nimi, a pokud mají nižší věk, tak abyste s nimi chodili vždy, a 
kontrolovali, zda je skutečně vybráno vše, co bylo rozdáno. 
  

Moc vám děkuji a věřím, že děti i dospělé potěší tato změna a děti budou více součástí 
bohoslužby a více tak zapojeni do dění sboru. 
  

Pro jakékoli dotazy jsem vám k dispozici. Hezkou sobotu, 
Jana Voleská, pokladník sboru Praha - Smíchov 
telefon 602579769, email: jana.voleska@gmail.com 

mailto:jana.voleska@gmail.com


AKTUALITA Z TRAKTÁTU 

Milí přátelé.  

Nabízíme biblické PF 2023, které 
bylo vydáno ve spolupráci s Českou 
biblickou společností. Má dvojí 
užitek. Vyjádříte přání do nového 
roku a zároveň věnujete hodnotný 
biblický text, vybraný tak, aby 
oslovil i člověka, který Bibli naprosto 
nezná.  

Přání má moderní design a je 
zdobeno kultivovanými perokres-
bami. Výběr textů je   z Bible – Slovo 
na cestu a má název TOUHA PO 
POKOJI. 

Vybrané texty reagují na současnou 
situaci, kdy je mnoho lidí zklamáno nestabilitou a nejistotou světa. Texty hovoří 
o pokoji a naději, kterou dává Bůh, a jsou vybrány ze Starého i z Nového zákona. 

Věříme, je mnoho situací, kdy je možné PFka použít, a to při osobních setkáních, 
vložené do knihy nebo dárku. Prosím, nalezněte příležitost darovat toto PF 
přátelům, sousedům, kolegům nebo naprosto neznámým lidem. Protože pokoj a 
lepší výhled do budoucna je právě to, co teď potřebujeme. 

Pokud vám PF zůstanou až do nového roku, je možné odtrhnout vrchní list, který 
tvoří PF přebal, a zůstane sešitek biblických textů (10 stránek textu), který je 
možné věnovat i k jiným příležitostem, během celého roku. 

PF 2023 můžete získat zadarmo. Je možné si objednat potřebné množství osobně        
v traktátu nebo e-mailem: blahapraha@volny.cz v termínu do 27. 11. 2022. 

Přejeme Vám mnoho osobních zkušeností a jedinečných okamžiků, ke kterým 
Vám tyto PF 2023 mohou pomoci.  

                                                                                Pavel Bláha a Jaroslav Skála 

Ach ty starosti - Petr Rohan 
 

„Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého 
milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i 
majetku. Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o 
tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc, než pokrm a tělo víc než oděv? 
Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš 
nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? Kdo z vás může o jedinou píď 
prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? A o oděv, proč si děláte starosti? 
Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou– a pravím vám, že ani 
Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh 

mailto:blahapraha@volny.cz


tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče 
tím spíše vás, malověrní? Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co 
budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský 
Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a 
spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost o 
zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.“ 
Matouš 6:24-34 

Ach ty starosti! Podléháme jim tu a tam všichni a nezáleží tolik na tom, zda jsme 
chudí nebo bohatí. Ten, kdo má málo nebo nemá, stará se, aby měl. A ten, kdo má? 
Ani ten nebývá starostí ušetřen, protože se bojí, aby o to, co má, nepřišel. 

Ano, tu a tam se staráme všichni. Člověk by však neměl dovolit, aby jej existenční 
úzkost pohltila a stala se hlavní motivací jeho jednání. Necháme-li se totiž vést 
strachem, nepovede to k ničemu dobrému. Obava o živobytí až příliš často probouzí 
v lidech spíš ty horší a nižší reakce (agresi a nenávist) než zájem o vznešené Boží 
hodnoty. My ale přeci jako křesťané směřujeme a chceme směřovat k tomu vyššímu, 
k tomu, co je nad námi (jak říká Pavel), chceme „hledat především Jeho království a 
spravedlnost“ a ne se plazit v prachu! 

I proto je potřeba přemýšlet nad svým životem a ptát se, zda mě ovládá a vede Bůh 
či zájem o vyšší hodnoty, nebo prachobyčejná úzkost o to „Co budeme jíst? Co 
budeme pít? Co si budeme oblékat? Čím si zatopíme (dodávám já)?“ Ano, přiznávám 
i já se občas podobným obavám oddám, a snad i proto považuji za nutné před nimi 
varovat a hledat z nich východisko, neboť vím, že mi nikdy nic dobrého nepřinesly. 
Co tedy s nimi? 

Co dělat, když na nás starosti dolehnou? Předně je jistě důležité nic nezakrývat a 
nepřeznačovat, neschovávat obyčejnou úzkost za vznešené ideály boje za svobodu. 
Je třeba přiznat si, že se prostě prachobyčejně bojím. A ten, kdo se bojí, pak nemusí 
hledat zkratkovitá řešení nabízená populisty, ale má se obrátit k pečujícímu a 
starostlivému nebeskému Otci, kterého nám v dnešním textu evangelia představuje 
Kristus. Do Otcovy dobré a pečující ruky se smíme s důvěrou svěřit i my. 

Buďme tedy sami k sobě upřímní a odevzdejme své starosti Bohu, abychom pak 
naplněni jeho pokojem byli schopni rozpoznat to, co je skutečně hodnotné a důležité, 
co se na náměstí plném vystrašených protestujících lidí nalézt nedá. 

Amen. 
 



 



 



 



Láska opět pomáhá na Brumlovce splnit přání 24.11.-24.12.2022 

Největším darem je mít koho obdarovat, nejhezčím překvapením pak dostat dar z 
upřímného přátelství a lásky. 
 

Letos chceme potěšit děti v pěstounské péči svých prarodičů, děti z Dětského domova 
Husita a děti z Klokánků. 
 

Jak se můžete jednoduše připojit? 
Vyberte si z letošního „virtuálního„Stromu přání, které vás osloví. Zapište se nebo 
napište na kontaktní e-mail Denisy. 
Konkrétní přání během listopadu a prosince prosím splňte, zabalte a dárek s uvedeným 
kódem vámi vybraného přání (například K1, D1 a H1) přineste na Brumlovku do 
Společenského centra Bethany v termínech: 
02.12.2022 8:00-10:00 (pátek) 
05.12.2021 8:00-10:00 (pondělí) 

09.12.2021 8:00-10:00 (pátek) 
12.12.2021 8:00-10:00 (pondělí) 

Pokud vám nevyhovuje ani jeden z výše uvedených termínů, kontaktujte Denisu (viz. 
kontakt níže) nebo přineste dárek na Brumlovku k stánku Stromu přání již 24.11.2021 
Můžete připsat také osobní vzkaz, pozdrav nebo cokoli navíc přidat. 
Věříme, že společně se nám podaří i letos všechna přání splnit. 
 

Děkujeme vám. 
Kontakt: Denisa Wimmerova Šnebergrova mail: Denisa.snebergrova@gmail.com mob.: 

+420 724 057 831 



 



 

Blahopřejeme 



SPOLEČNÉ CHVÁLY 
 

Jdu k tobě, Pane 



 

 



 



 

 
 

    SDÍLENÍ A 

              

JAK TO LIDÉ VIDÍ SE SOŇOU 
Společně se podporujeme, inspirujeme a radujeme. 

 

sobota 26. 11. 2022 od 14:00 hod.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Těšíme se na Vás 

Iva Poldaufová, Luděk Bouška, 
Soňa Sílová 

 

   

 

 

        Klub zdraví CASD Smíchov 
ZKUŠENOSTI 

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/

