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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Daniel Kubečka 

Téma úkolu: „Protiřečí si Bible?“ 
•         Společná píseň č. 293 „Další týden vedl nás" 
•         Modlitba 

•         Studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 

•         Sbírka pro potřeby misie 

•         Společná píseň č. 254 „Lásko věčná, čistá“ 
•         Modlitba 

  

10,3o – 10,45 hodin 

Přestávka 
 

10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Petr Bezděkovský 
•         Přivítání, sborová oznámení 

•         Společné chvály 

„Spěchej domů“; „Ježíš, nejkrásnější z jmen“ 
•         Modlitba  

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

 

•  Sborová píseň - „Dobrořeč duše má“ - Smíchovský pěvecký sbor 
•         Čtení textu Bible – Marek 1,14.15 – Barbora Bulejčíková 

•         Tichá modlitba  

•         Kázání – Miloslav Žalud  

Téma: „Ježíš přišel do Galileje a kázal Boží evangelium“ 

• Chvíle ke ztišení – píseň – Barbora Loudová, Barbora Bezděkovská 
•        Společná píseň č. 73 „Až se vrátí“ 
•        Modlitba – Miloslav Žalud 
 

•        Společná píseň č. 5 „Bůh je mezi námi" (Jen 3. sloku!) 
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Oznámení 
 

 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

-Dnes, 26. 11., slovem z Písma budou sloužit bratr Miloslav Žalud. 
 

-Příští sobotu, 3. 12., bude kázáním sloužit bratr Jiří Beneš. 
 

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

 

-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 
 

-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. 
 
 

 

 

 

 
  

 
 

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 27.11. – 3.12.2022 oslaví narozeniny: 
 

Matoušková Eva (2.12.); Bartošová Martina (3.12.) 
 

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 – 124. kapitola 
 

BYLA JSEM NA CESTÁCH 

 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 
 

minulou sobotu jsem prožila v poměrně vzdáleném Krnově. Celé dlouhé měsíce jsme 
se domlouvali, plánovali, přesouvali, až se podařilo najít termín. Protože jsem měla 
dovolenou kvůli podzimním prázdninám dětí, měla jsem vyjíždět od rodičů a ušetřit 
si dobou třetinu cesty. Jenže předpověď počasí byla nemilosrdná, ohlašovala sníh, 
teploty kolem bodu mrazu, možné náledí a naše auto mělo ještě letní pneumatiky, a 
tak jsem se rozhodla prožít dobrodružství s Českými drahami. Svého rozhodnutí 
jsem litovala i nelitovala zároveň. Do Olomouce jsem jela v kupé s milou slečnou, 
čerstvou vysokoškolačkou a velmi hezky jsme si popovídaly, zvlášť o knížkách a ona 
mi pak ještě ukázala na nádraží směr k autobusu, protože značný kus cesty bylo 
nutno absolvovat výlukovými autobusy a já tím pádem zjistila, že existuje i 
Moravský Beroun. Pozorovat zmatky a hemžení, dospělých, dětí i psů a poslouchat 
hanáčtinu ve vyprávění dvou učitelek jedoucích z výletu z Olomouce bylo fascinující. 
Pak už vláček čekající na dojezd i ostatních autobusů a v Krnově milí hostitelé, 
dlouhé povídání, sdílení a dobré jídlo a pití. Pán Bůh zaplať a požehnej.  
 

Sobota byla plná rozvažování nad Biblí a také rozhovorů s milými lidmi. A pak cesta 
zpět. Tentokrát přes Opavu a Ostravu s rozechvěním ne příliš časté uživatelky služeb 
vlakových spojů, jestli trefím správné nástupiště, vagon a místo (kdo se směješ, 
budiž ti to přáno). Mohla mě už varovat přítomnost několika policejních 
těžkooděnců, kteří ovšem stáli nadějně na jiném nástupišti. Pak přijel snad ani 
nezpožděný kýžený vlak a ve velkoprostorovém voze, tedy bez kupé, se asi o dvě 

řady za mnou usadila 
skupina fanoušků Sparty 
rozveselená vítězstvím nad 
Baníkem a požitím alkoholu 
na hranici snesitelnosti. A 
nastala zábava, při které 
člověk ztrácel důvěru ve 
světlé zítřky naší země. 
Neschopnost některých 
koupit si jízdenku, hulákání, 
jadrné výrazy, snaha vy-
provokovat hádku, hulvát-
ství vůči průvodčím i po-
hledné policistce, rozhovo-
ry na hraně pochopitel-

nosti… Prostě zdaleka nejen mě tahle banda pěkně štvala a já si uvědomila, že by mi 
vůbec nevadilo, kdyby takoví lidé někam zmizeli a prostě nebyli. Až po dlouhé době 
mě napadlo, co by tak udělal Ježíš (a to nejsem úplně příznivkyní WWJD), který se 
taky scházel s nejspíš podobnými zoufalci a životními ztroskotanci? A napadlo mě, 
jestli by si k nim nepřisedl, nepopovídal o fotbale, nezasmál se vtípkům a možná 



nakonec popovídal o životě a co je trápí. Možná by to šlo. Možná. Možná, že k tomu 
jednou budu ochotná dostat odvahu a sílu. Nevím, zatím nechci. Ale chtěla bych chtít. 
A chtěla bych to zkusit. 
 

Požehnanou sobotu i celý týden a odvahu k lecčemu leckomu leckde s Pánem Bohem 
přeje a srdečně zdraví 

Soňa Sílová, vaše kazatelka 

SOBOTNÍ ŠKOLA – příští týden 
 

Lekce 10: „Věčný“ oheň 
Texty: Mk 9,42–48; Mal 3,19; Ju 1,7; 1Tm 2,5; Sk 2,29.34.35; 1J 5,3–12 
Téma 4.čtvrtletí 2022: VĚČNÝ ŽIVOT Umírání, smrt a naděje na vzkříšení 
 

 Tento týden se v naší lekci podíváme na několik rozšířených, 
ale „problematických“ pohledů na to, co se děje s člověkem po 
smrti. 

• Mk 9,42–48: Nesmrtelní červi? (neděle) 
• Mal 3,19; Ju 1,7: „Věčný“ oheň (pondělí) 
• Ez 18,20–22: Svatí v očistci (úterý) 
• Sk 2,29.34.35; 1K 15,16–18: Ráj plný duší bez těla 

(středa) 
• 1J 5,3–12: Biblický pohled na věčný život (čtvrtek) 

 

PDF lekce: 
https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/10.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 
 

Společné AGAPÉ v sobotu 17. 12. 2022 
 

Milé sestry, milí bratři Smíchovského sboru, 
rádi bychom Vás přizvali k přípravě agapé, které se uskuteční po slavnostní 
bohoslužbě Památky Večeře Páně v sobotu 17. 12. 2022 v našem sboru. Pokud 
budete mít chuť a možnost se agapé aktivně zúčastnit, přivítáme Vaše příspěvky v 
podobě slaných a sladkých dobrot, případně jídel, speciálně upravených pro některé 
diety (např. bezlepkovou, bezlaktózovou a jiné). Prosíme všechny ochotné 
přispěvatele, aby si označili svým jménem nádoby, ve kterých jídla přinesou, a také 
aby zajistili finální úpravu všech pokrmů. Předem děkujeme za Vaši pomoc! Těšíme 
se na společné chvíle. 

Za tým organizátorů srdečně zve 
Jitka Michalcová 

 

https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/10.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


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 

 

 
 

Ohlédnutí za podzimními akcemi Archy pomoci a výhled na dění 
do konce roku 

Letošní podzim byl co do akcí 
pro seniory v Arše pomoci 
velmi pestrý a barvitý.  
 

Po společném zářijovém 
výletu seniorů do Plzně 
s prohlídkou místního sboru 
KVK centrum a také 
samotného města Plzeň, se 
senioři mohli zúčastnit 
komentova-ných procházek 

mailto:jana.voleska@gmail.com


po Praze. Na první zavítali na Vyšehrad a na druhé senioři poznali zajímavá místa 
Vršovic, po kterých nás provázela bývala starostka Prahy 10, paní Renata Chmelová. 
 

V říjnu se ti, kteří pečují o seniory a další blízké doma, setkali v rámci semináře „Jak 
pečovat o své blízké v domácím prostředí“. Zde byla hostem vynikající lektorka 
paní Alena Mocková, která svým přístupem, sdělenými informacemi i zkušenostmi 
velmi obohatila všechny účastníky semináře.  
 

Na téma osobní, majetkové i inter-
netové bezpečnosti se v tomto týdnu 
uskutečnil seminář, kde předali 
mnoho cenných rad a informací hned 
tři odborníci – soudní znalec, pan 
Vladimír Maršík a také dva příslušníci 
Městské policie, paní Lenka 
Hoffmanová a Ondřej Hnátek. Ti 
seznámili s užitečnou i dostupnou 
technikou na zajištění osobní 
bezpečnosti, zabezpečení svého 
majetku i s aktuálními trendy, na 
které by si senioři měli dát pozor.  
 

Do konce roku jsou pro seniory 
připraveny ještě dvě akce. První se 
uskuteční 6. 12. 2022 od 10.00 hod., a 
to seminář „Na co si dát pozor ve světě 
financí“. Senioři se dozví přínosné 
informace o životním i neživotním 
pojištění, běžných účtech i různých 
formách spoření, úvěrech i kreditních 
kartách a dalších finančních produktech, 
aby se v této oblasti lépe orientovali. 

Budou se moci zeptat také na vše, co je z tématu financí zajímá. Adresa: U 
Vršovického nádraží 30/30, Praha 10, 1. patro. 
 

V polovině prosince se vydáme na 
společnou komentovanou pro-cházku 
centrem Prahy, z Náměstí Míru, přes 
Václavské náměstí až na Staroměstské 
náměstí. Procházka se uskuteční 14. 12. od 
13.30 hod. Sraz U Vršovického nádraží 
30/30, Praha 10 (před budou). 
 

Pozvánky na akce najdete s předstihem ve 
zpravodaji, na nástěnce a také na webových 
stránkách: www.archapomoci.cz.  

 
Za Archu pomoci 

Jana Perdomo 
 

http://www.archapomoci.cz/


 

HUBNEME ZDRAVĚ po novém roce... 

Blíží se Vánoce a s nimi i Nový rok. A s tím Novým i novým rokem přicházívá snaha a 
někdy i potřeba shodit to, co jsme na sebe nabrali během svátků. Tak teď už to 
nezachráním, ale po novém roce začnu. Určitě! Znáte to? 

Připadám si trochu jako dohazovač – tak si pěkně ztloustněte a pak můžeme společně 
hubnout. Přes svátky máme hlavně čas na setkávání a s tím je spojeno i dobré jídlo. To 
přece k životní pohodě patří, ne? Určitě ano, ale některé své dobré zvyky, které jsme 
budovali bychom i tak opouštět neměli. Jídlo je pro žaludek a žaludek pro jídlo, jak čteme 
v Písmu... 

Chci vás pozvat k novému kurzu Hubneme Zdravě, který bude začínat začátkem ledna. 
Jedná se o tříměsíční kurz, kdy budete mít možnost kila nejenom shodit, ale také si 
prakticky vyzkoušet všechno to, co vede ke zdraví a k tomu, abychom se "ve svém těle" 
cítili dobře.  

Proč to píšu a proč vás zvu? Protože vím i sám na sobě, že to funguje. A nejde jen o 
dodržování "zdravých" principů. Víte, že většina lidí, kteří ví, "co je dobré dělat", to 
nedělají? Jak moc chcete dělat to, co chcete dělat? Být takoví, jací doopravdy chcete 
být? Opakovaně v kurzu slýchám, že účast v kurzu pro lidi znamenala radikální změnu v 
jejich životě, že to, co zažili už nikdy nechtějí opustit. To jsou úžasné zkušenosti. A stačí 
vlastně tak málo. I když vlastně ne, přece jen nezhubneme jen mávnutím proutku. 

Další informace můžeme poskytnout osobně nebo třeba na stránkách 333coaching.cz. 
Pokud ve vás něco zahořelo, neuhášejte to a třeba se něco někdy pohne :) 
 

Luděk Bouška, ludek@bouska.info, 777243007 
Iva Poldaufová, ipol@atlas.cz, 606226443 

 
 

Sbírka potravin a vybavení pro Ukrajinu 
 

• Trvanlivé potraviny 
• Hygienické potřeby 
• Termosky od 0,5 do 1,5 litru 
• Powerbanky 20 000 mAh 

• Zimní spacáky 
• Lékárničky 
• Čepice, šály a nákrčníky, rukavice 

 

Materiál můžete předat v Praze 5, Štefánikova 13 a 15 (dejte mi vědět předem, 
mobil: 736 251 942). 
 

V prosinci bude materiál dopraven na Ukrajinu (Lvov a Kyjev). Sbírka není pořádaná 
úřadem. 
 

S pozdravem Tomáš Suchý 
 

http://333coaching.cz/
mailto:ludek@bouska.info
mailto:ipol@atlas.cz


 



K A Z A T E L N A 

 



 
 



 
 
 
 
 



 



 



 

SPOLEČNÉ CHVÁLY 
 



 



 
 
 WWW.CASDSMICHOV.CZ 

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA SMÍCHOV 
 

VÁS ZVE NA 

 
 

 

 
 
 
 



 



 

 
 

    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/

