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 ročník 23/číslo 1145 
 

PROGRAM SOBOTNÍ „NOVOROČNÍ“ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Daniel Kubečka 

Téma úkolu: „Jsme Božími dětmi“ 
 •         Společná píseň č. 272 „Otče v nebi" 
 •         Modlitba 

•         Studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 

•         Sbírka pro potřeby misie 

•         Společná píseň č. 151 „Hvězda moje jasná" 
•         Modlitba 

  

10,3o – 10,45 hodin 

Přestávka 
 

10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Marek Balcar 

•         Přivítání, sborová oznámení  

•         Společné chvály 

 „Dobrořeč duše má Hospodinu“; „Kéž má duše žije, smí tě chválit“ 
•         Modlitba – Alena Heczková  
•         Sbírka pro potřeby sboru  

•  Příběh pro děti – Jan Bezděkovský 
•  Zprávu o sboru za minulé období – Václav Vondrášek 
•  Představení skupiny Melantrichova – Václav Vondrášek 
•  Přání k novému roku DSŠ  

 

•  Sborová píseň - „Děkuji“ - Smíchovský pěvecký sbor 
•         Čtení textu Bible – 1.Petrův 2,1-3.9 (ČEP) – Barbora Bulejčíková  
•         Tichá modlitba  

•         Kázání – Soňa Sílová 
Téma: „Být knězem tomuto světu. Bereš to?“ 

• Chvíle ke ztišení – hudební přednes – Eva Bartošová, Jan Kubík 
„Larhgetto affettuoso“ 

• Rozdávání novoročních veršů 
 

•        Společná píseň č. 41 „Chci vždy Boha oslavovat“ 
•        Modlitba – Soňa Sílová 

•        Společná píseň č. 393 „Nastal nový rok“ 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

         7. leden 2023 



Oznámení 
 

 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

-Dnes, 7. 1., prožijeme „dopolední Novoroční bohoslužbu“  
jejíž součástí bude rozdávání novoročních veršů. 

Slovem bude sloužit sestra Soňa Sílová. 
 

-Příští sobotu, 14. 1., bude sloužit slovem bratr Peter Čík. 
tajemník Česko-slovenské unie CASD 

 

-V sobotu, 21. 1., se uskuteční „Sborová sobota“  
a po dopolední bohoslužbě sborové / členské shromáždění. 

 

-V sobotu, 21. 1., odpoledne od 1430 hod se uskuteční  
„odpolední bohoslužba“ se Soňou Sílovou 

(více informací v příštím Zpravodaji) 
 

-V neděli, 22. 1., jste zváni na první výlet T.O.M. v roce 2023  

„Pražské mosty & lávky 5 - Ze Staromáku na Smíchov“  
 

-Ve středu, 11. 1., proběhne jednání Výboru sboru od 1800 hod. 
 

-Od středy, 11. 1., do soboty, 21. 1., bude probíhat 10dní modliteb 
na téma „Zpátky k oltáři – vytvoření místa pro Boha“ 

 

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

 

-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 lednu 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 8. – 14.1.2023 oslaví narozeniny: 
 

Kafková Dana (13.1.) 
 

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 – 130. kapitola 
 

ZDRAVÍM V NOVÉM ROCE, ALE NOVÉHO VÁM NEŘEKNU NIC 

 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 
 

překulil a přikulil se nový rok, už třiadvacátý po přelomu tisíciletí, kdy jsme s více či 
menším napětím očekávali, jestli s dvojkou na začátku letopočtu přijde kolaps 
počítačů zvaný Y2K. A nic. Třicet let uplynulo od chvíle, kdy mě poprvé dějinně 
zamrazilo, když po všech pomlčkových bojích silvestrovskou půlnocí skončila 
existence Československa, čehož si ale doteď leckde ve světě ani nevšimli. Zvykli 
jsme si. A tak by se dalo pokračovat dál. 
 

I letošní rok přinese své aféry, krize, překvapivé události, mnoho těžkého, ale i 
mnoho dobrého, krásného, radostného. Čeká nás volba prezidenta a prý má národ 
takového, jakého si zaslouží. Moc bych si přála, aby se i v této situaci uplatnilo ono 
biblické „pouhou milostí” a ne na základě zásluh, abychom se nemuseli za 
vrcholného představitele stydět a aby budoucí prezident přispěl k vnášení 
důležitých hodnot do společnosti: sounáležitosti, soudržnosti, laskavosti, odvahy a 
pozitivního přístupu. 
 

A proč vám neřeknu nového nic? Kolem Vánoc a koncem roku je všude mnoho 
souhrnů uplynulého roku, trefných příměrů, zajímavých postřehů, více i méně 
originálních přání a mně se nechce hromadit slova a trumfovat s dalším nečekaným 
a jedinečným příspěvkem.  
 

To nejdůležitější je totiž stále stejné. A děje se často v tichu, mlčení, nepozorovaně, 
v maličkostech. Mít rád/ráda. Boha, sebe 
i druhé – jak lidi, tak ostatní stvoření. 
Projevit lásku k Bohu vlastně znamená 
projevit lásku k člověku, včetně sebe a 
také ke zvířatům, rostlinám, krajině. 
Láska je provázaná a nesobecká, nejvíc se 
raduje z radosti druhých. Pojďme si přece 
jen dát novoroční předsevzetí: Jak nově, 
jinak, vynalézavě projevit lásku, zájem, 
přátelství? Úsměv, objetí, vlídné a milé 
slovo, laskavý vtip, upozornění na krásu 
kolem nás, povzbuzení, nadhled – to vše 
může způsobit velké a dobré věci a vnášet 
atmosféru Božího království do všedních 
dní. Ať se vám/nám to s Boží pomocí daří! 
 

Požehnanou sobotu, požehnaný týden i 
celý rok v lásce a radosti přeje a srdečně 
zdraví 

 Soňa Sílová, vaše kazatelka 

Kounov – Otevřená náruč 



SOBOTNÍ ŠKOLA – příští týden 
 

Téma 1.čtvrtletí 2023: NAD MÁLEM JSI BYL VĚRNÝ…. 
 

Více než 2 000 biblických textů se nějakým způsobem 
týkají peněz a našeho postoje k majetku. Toto čtvrtletí se 
budeme zabývat hlubokou a pevnou důvěrou v Boha 
navzdory tlakům každodenního života. 
Autorem lekcí je G. Edward Reid vysvěcený kazatel a také 
právník, který dlouhá léta působil jako vedoucí oddělení 
správcovství v Severoamerické divizi. 
 

Lekce 2: Boží smlouvy 
Texty: Mt 10:22; J 6:29; Dt 28:1–14; Př 3:1–10; Mal 3:7–11; Mt 6:25–33 
 

Při studiu této lekce si připomeneme, k čemu se ve vztahu k nám Bůh z lásky 
smluvně zavázal (i když si to nijak nezasloužíme), ale i to, jakou reakci na tuto milost 
očekává od nás. 
 

• J 6:29; 1J 5:13 - Spasení a naše odpověď víry (neděle) 
• Dt 28:1.2.13.14 - Milost a naše odpověď poslušnosti (pondělí) 
• P 3:1–12 - Jeho dobrota a naše odpověď vděčnosti (úterý) 
• Mal 3:6–12 - Desátky – naše odpověď věrnosti (středa) 
• Mt 6:25–34 - Jeho péče a naše odpověď důvěry (čtvrtek) 

 

PDF lekce:  
https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/02.pdf  

Audio lekce:  
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured Bible 
pro dnešek s teologem Danielem Gomolou – 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 
 

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://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/02.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured
https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek
file:///F:/USERS/PINGUIN/Desktop/složky/ruzne/zpravodaj/2022/petr.brousil@centrum.cz


Milé sestry, milí bratři, přátelé a návštěvníci sboru, 
 

Dnes v sobotu 7.1., kterou chceme prožít jako sobotu vděčnosti za uplynulý rok a sobotu 
přímluv za rok nový, bude v našem sboru natáčet Česká televize záběry pro pořad Cesty 
víry o ženách, které slouží jako farářky či kazatelky. Záběry budou ve výsledném pořadu 
spíše ilustrační a velmi krátké, nicméně chceme vás za výbor sboru informovat, že pokud 
byste se vyloženě nepřáli být v záběru, abyste tuto sobotu nejlépe zvolili sednout si na 
balkon. Pokusíme se domluvit i nezabíranou část v dolním prostoru, ale to bude až na 
domluvě na místě ten den a museli byste se aktivně informovat. Rádi by také natočili i 
krátké záběry ze sobotní školy i mládežnické a dětských sobotních škol. Pokud byste 
jakožto rodiče s tímto měli problém, prosím dejte mi vědět. Natáčení pro ČT budou 
zajišťovat jeden kameraman a režisér, nebude se jednat o žádný velký štáb, který by 
narušoval naši bohoslužbu. 

S díky za vaši spolupráci a podporu  
za výbor sboru Soňa Sílová 

Pozvánka ke studiu se Soňou Sílovou 
 

Milé sestry, milí bratři, 

srdečně Vás zvu na naše společné studium. V novém cyklu, který začne v lednu 2023, 

otevřeme knihu Soudců. Poprvé se u ní sejdeme ve středu 18. ledna 2023 od 

18:30 hodin a pak každou středu on-line na adrese: 

 meet.google.com/qrz-mspv-jvp. 

Těším se na Vás! Soňa Sílová kazatelka 
 

Pomoc pro seniory – Archa pomoci 
 

Milí senioři,  
i v novém roce jsme tu pro Vás s Archou pomoci. Pokud 
byste potřebovali pomoci s vyřizováním na úřadech, zajištěním sociálně-zdravotních 
služeb, kompenzačních pomůcek, doprovodit při vyřizování, nebo pomoci při řešení 
dalších záležitostí, neváhejte se na nás obrátit o pomoc či radu. 
 

Kontaktovat nás můžete na čísle 737 385 530, e-mailem: archapomoci@petrklice.cz.  
 

Za Archu pomoci Jana Perdomo 
www.archapomoci.cz  

Hubneme Zdravě víkend 3.-5.2.2023 
 

Pojeďte s námi na víkend 3.-5.2.2023 do sanatoria CzEden v Lipníku. Tedy k 
Romanovi Uhrinovi. Zúčastnit se může prakticky každý. Přednostně ti, co kurz 
absolvovali nebo se na něj připravují. Můžete také vzít s sebou blízké lidi.  
 

Cena 2000 Kč od pátku do neděle. V ceně je ubytování a plná penze, 3 jídla denně. 
Můžete také přijet až v sobotu po obědě, pak je cena 1200 Kč. 
Můžeme si připlatit za diagnostiku podle Jevminovy metody (400Kč), masáž, 
případně fyzioterapii (390 Kč za půl hodiny). 
 

file:///F:/USERS/PINGUIN/Desktop/složky/ruzne/zpravodaj/2022/SZ.24.12.2022.docx
mailto:archapomoci@petrklice.cz
http://www.archapomoci.cz/


Všechno v programu je nepovinné, kdo chce, může se zúčastnit nebo si udělat vlastní 
program. 
Těšit se můžete: 

• v sobotu o hubnutí, psychice a duchovnu 
• nová témata – jak dál hubnout, když jsme přestali hubnout 
• životní radost, jak se naučit být optimistou, dech a naše emoce 
• pohybové aktivity, pilates, Jevminova metoda rehabilitace páteře 
• ukázky vaření snídaně, oběd, večeře 

My se těšíme na vás!  
Luděk Bouška, 777243007, ludek@bouska.info 

 
 

SPOLEČNÉ CHVÁLY 
 

 

Kéž má duše žije, smí tě chválit 

 
 

1.[: Kéž má duše žije, smí Tě chválit. :]  
 

REF: Ať můj jazyk zpívá slovo Tvé,  
Hospodine, toužím po spáse Tvé.  
 
2.[: Potěšením ať je mi Tvůj zákon. :]  
 

REF: Ať můj jazyk zpívá slovo Tvé,  
Hospodine, toužím po spáse Tvé.  
 
3.[: Na pomoc mi podej ruku svou. :]  
 

REF: Ať můj jazyk zpívá slovo Tvé,  
Hospodine, toužím po spáse Tvé.  
 
4.[: Ať mi ze rtů tryská nová chvála. :]    
 

REF: Ať můj jazyk zpívá slovo Tvé,  
Hospodine, toužím po spáse Tvé.  

 

mailto:ludek@bouska.info


 

 

 
 
 



 

 



 

 

 

SBOR PRAHA SMÍCHOV ODDĚLENÍ KD1, KD2, KD3 VÁS ZVE NA 

BOWLING 
KD TURNAJ 2023 

LEDEN / ÚNOR 2023 
 

MÍSTO A ČAS BUDE UPŘESNĚN 
 

PROTO POTŘEBUJEME VĚDĚT 
KDO MÁ ZÁJEM.  

PODLE TOHO ZAŘÍDÍME MÍSTO KONÁNÍ A POČET DRAH. 
 

POHYB JE DŮLEŽITÝ PRO ZDRAVÝ FYZICKÝ A PSYCHICKÝ ROZVOJ OSOBNOSTI 😉 

Přihlášky: osobně nebo na nástěnce (bude tabulka pro přihlašování).  
Za KDečka Samuel Ballangó, Jaroslav Skála, Samuel Dolejš 



 



 

TURISTICKÝ ODDÍL MALVAZINKY 

neděle 

22/01/ 
2023 



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/

