
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   ročník 20/číslo 999 
 

PROGRAM – ALTERNATIVNÍ – SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY   
 

  Dopoledne . 

1o,45 hodin 

 Bohoslužbu vede Soňa Sílová 

• Varhanní hudba 

• Úvod  

• Slovo předsedy – Mikuláš Pavlík  

• Oznámení  

• Úvodní modlitba – Václav Vondrášek 

• Dětský příběh – Soňa Sílová  

• Hudební přednes 

• Čtení textu Bible – Jer 30,17-19 - Soňa Sílová  

• Tichá modlitba   

• Kázání – Mikuláš Pavlík  

Téma: „Bethesda – dům milosrdenství, nebo utrpení?“  

• Chvíle ke ztišení  

• Závěrečná modlitba – Mikuláš Pavlík 

• Rozloučení – Soňa Sílová 

• Varhanní hudba 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 - Smíchov 

 



Oznámení 
 

 

-Přejeme požehnanou sobotu všem 
 

-Dnes 21.3 bude z Božího slova sloužit br. Mikuláš Pavlík 
předseda Č-S unie Církve adventistů sedmého dne 

 

-Příští sobotu 28.3. kázáním z Písma bude sloužit s. Soňa Sílová 
 

- Pozastavení činnosti Klubu Pathfinder do odvolání.  
Další informace jsou ve Zpravodaji nebo na webu www.kp-penguins.cz 

 

- Pomoc starším členům a přátelům našeho sboru 
(více informací dále ve Zpravodaji) 

 

-Prosíme mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry, 
kteří jsou nemocni nebo prožívají různé nemilé životní situace. 

Jmenovitě Jiřina Mašková, Zdeňka a Jiří Pokorný 
 

-Prosíme připojte se k nám a v měsíci březnu mysleme na svých 
modlitbách na oddělení našeho sboru: přenosy bohoslužeb 

 

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

-Další informace a akce naleznete dále ve Zpravodaji, 
věnujte těmto informacím pozornost, 

některé nabízejí řešení situace kolem koronaviru Covid-19 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA, … 
 

Zpráva z jednání výboru sboru 12. března 2020 
Jednání výboru sboru bylo zahájeno zamyšlením z božího slova 1 Petr 4,7-8, kterým 
posloužil bratr Václav Vondrášek a modlitební chvílí. Části jednání byl přítomen 
předseda Českého sdružení br. Vít Vurst. 

• Před výbor předstoupil Antonín Hloucal, který projevil přání být pokřtěn. 
Antonín seznámil členy výboru se svojí cestou poznávání Boha, na které ho 
provázel br. Josef Hrdinka. Výbor sboru souhlasí se křtem, který se bude konat 
hned, jak to bude možné vzhledem k vyhlášeným vládním opatřením ohledně 
šíření koronaviru. 

V období 22.- 28.3.2020 oslaví narozeniny: 
 

Kohútová Zora (22.3.); Ferčíková Eva (23.3.); Hanzálek Ondřej (23.3.);  
Bezděkovský Petr (24.3.); Kinská Anežka (24.3.); Žalud Martin (25.3.);  

Hrachovcová Michaela (26.3.); Hrachovec Ivo (27.3.); Pospíšilová Ludmila (28.3.) 
 

všem přejeme hojnost Božího požehnání do dalších let. 
P.S. omlouváme se všem na které jsme zapomněli. Nebyl to úmysl. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.kp-penguins.cz/


• Veřejná bohoslužba je až do odvolání vzhledem k vyhlášeným vládním 
opatřením ohledně šíření koronaviru zrušena. Bude zajištěn pouze přenos 
online, který je možné uskutečnit též ze studia bývalého AWR. 

• Výbor sboru určil Soňu Sílovou jako koordinátora pomoci seniorům v souvislosti 
s vládními opatřeními. 

• Akce Anděl je vzhledem k vyhlášeným vládním opatřením ohledně šíření 
koronaviru zrušena. Náhradní termín je v jednání. (20.6.2020) 

• Ses. Jana Voleská seznámila výbor sboru s výsledkem hospodaření sboru za rok 
2019. Tyto informace budou též zveřejněny ve Zprávě o činnosti sboru za rok 
2019, která vyjde do konce března. Finanční prostředky evidované jako dary pro 
HOPE TV budou zaslány na Unii s tím, aby byly použity na účel, pro který byly 
určeny. Pro HOPE TV již není možné dary posílat, neboť je jeho činnost 
ukončena.  

• Výbor sboru ustanovil inventární komisi ve složení Jana Voleská, Jaroslav 
Bartoš, Petr Bezděkovský a Václav Vondrášek. Inventura majetku bude 
provedena nejpozději do 31.5.2020. 

• Br. Bezděkovský předložil návrh obnovy technického vybavení pro přenosy 
bohoslužeb online. Na příštím jednání výboru sboru předloží br. Bezděkovský 
"Cíle přenosů", tj. co od toho očekáváme (okno do modlitebny). V návaznosti 
na stanovení cílů bude vybraná varianta obnovy technického vybavení. 

• Br. Bartoš, br. Balcar a ses. Voleská informovali o setkání starších, tajemníků, 
hospodářů v Bethany 8.2.2020. Setkání posloužilo ke vzájemnému sdílení a 
povzbuzení činovníků sborů. 

• Výbor sboru souhlasí s přesunem termínu rodinných bohoslužeb, a to jarní na 
16.5.2020 a podzimní celopražské na 21.11.2020. 

Příští jednání výboru sboru se uskuteční 16.4.2020. 
Zapsala Anna Boušková 

 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM 
Moji milí Pánem milovaní spoluvěřící, milost Vám a pokoj od Boha Otce, Syna i Ducha 
svatého… To jsem to hezky apoštolsky „Pavlovsky“ začal… 
 

…vidím Vaše tváře, tváře, které potkávám některé častěji, jiné méně často, některé 
vzácně… Některé jsem zatím ještě nepotkal vůbec, ale třeba jednou… 
 

Mám doufání, že jména většiny z Vás si pamatuji, někde se občas spletu a někteří 
jsou ke mně velmi milosrdní, protože je to častokrát „vedle…“ 
 

Prožíváme všichni mimořádnou dobu, která tu nikdy předtím nebyla a kdo ví jestli 
se to ještě někdy vrátí. A možná že na podobné situace si budeme muset zvyknout i 
do budoucna… Je to pro mě něco tak mimořádného, jako byla třeba kdysi 
SAMETOVÁ REVOLUCE, kterou prožila většina z nás „starších…“ Předpokládám, že 
vždycky už bude v našem životě „PŘED koronem“ a „PO kronaviru.“ Vím, že jste 
v tuto dobu přímo přehlceni množstvím infomací, které se na každého z nás hrnou 
z internetu, z radia, televize či z jiných médií – a ty informace většinou jsou všechno 
jiného jen ne pozitivní… Určitě si pročtěte PRVNÍ POMOC PŘI ÚZKOSTI 
Z KORONAVIRU (mám na svém FB, kdybyste chtěli sdílet ostatním). Být křesťanem 
určitě neznamená zamknout se v růžové bublině a nevidět realitu okolo – ba právě 



naopak. Být v realitě, abych stál pevně na zemi a mohl tak být pevnější oporou tomu, 
kdo stojí „na písku…“ Z vlastní zkušenosti si uvědomuji, jak moc je pro mě v této 
době důležité prožít chvíle s živým Bohem, které mi dávají sílu, jistotu, zakotvení, 
připomenou to podstatné… 
 

Nějak mimoděk jsem si vzpomněl na jednu situaci z mého života, která se mi 
mnohokrát vrací na mysl… Vzpomínám na vyprávění Vám všem známého Slávka 
Vursta (kterého rádi až vše pomine pozveme k nám na sobotu), který kdysi někde 
někdy vzpomínal na to, jak byly na Moravě první velké záplavy a jak si uvědomoval 
že je potřeba něco udělat. Když volal na ADRU do Prahy, tak tam slyšel že ředitel je 
někde v zahraničí a nevím už přesně v jaké souvislosti, ale měl říct větu: „Než se 
ředitel vrátí, vedu ADRU já…“ Mimo kontext by tato věta asi budila pohoršení, ale v té 
době pomohla posunout věci, než se opět stabilizovaly. To, co mi utkvělo v hlavě byla 
Slávkova rozhodnost v mimořádné době (byť možná to bylo fakticky trošku jinak, 
ale základ je pravdivý – takto se tvoří nejen v církvi legendy a povídačky, lidová 

tvořivost – až si Slávka pozveme, řekne nám určitě „jak to tehdy vlastně bylo“ 😊). A 
právě tuto rozhodnost si mnohokrát připomínám a ze srdce Vám všem přeji, abyste 
vedení Duchem měli v této mimořádné době podobnou rozhodnost a odvahu 
nabídnout pomoc, zavolat, optat se někoho, s kým se třeba až tak moc neznáte, 
udělat něco „mimo svou komfortní zónu.“ 
 

Moc Vás prosím myslete na všechny starší a osamocené mezi námi, spolu s výborem 
sboru jsme se domluvili na tom, že koordinátorkou pomoci seniorům, jak víte je naše 
milá sestra Soňa Sílová – kdybyste věděli o nějaké potřebě tak se jí prosím ozvěte. 
Všechny naše starší jsme telefonicky oslovili, tak snad nebyl nikdo zapomenut… 
Myslíme intenzivně na sestru Jiřinu Maškovou, která má vážné zdravotní 
komplikace, myslíme na bratra Jiřího Pokorného, který musel být také opět 
hospitalizován, myslíme na nejen na všechny naše starší, nemocné, ale na všechny, 
kteří jsou v nějakých starostech a problémech. Tím že nevíme, jak bude tato zvláštní 
doba dlouho trvat, nevíme ani jak se koho z nás po mnoha stránkách dotkne. Možná 
že někteří budou mít díky tomu ekonomické či další problémy, když se tak stane, 
neváhejte s tím se po vyčerpání všech standartních cest pomoci státu nám 
kazatelům ozvat, budeme se Vám snažit pomoci s hledáním cesty, kudy dál… 
 

Když jsem se minulý týden při příležitosti první „zrušené soboty“ modlil sám 
dopoledne v prázdném sboru, uvědomil jsem si, jak mám naše sborová setkávání 
vlastně rád, jak mi schází. Předpokládám, že to mnozí – doufám že většina, prožívá 
podobně. To nejhorší, co by nás mohlo potkat není ale zrušení bohoslužeb, nebo že 
nebudou jakékoliv církevní aktivity, nebo že budeme nějak omezeni ekonomicky, 
společensky či jakkoliv jinak. To nejhorší, co by nás mohlo potkat není ani kdyby 
někdo z nás COVID 19 podlehnul – i to se může stát… To nejhorší by bylo, 
kdybychom se nechali odstřihnout od našeho dobrého Boha, který nás má ve své 
ruce v dobrém i zlém. Tak Vám ze srdce přeji, aby tato zvláštní doba byla dobou, 
která Vás k Bohu přiblíží opět o kousek blíž – pak se nebojím toho co je před námi… 
Kdyby se někdo z Vás chtěl o cokoliv sdílet, za něco se modlit, nebo si jen tak 
popovídat a posdílet se, mobil na mě či sestru Soňu znáte, tak se ozvěte… 
 

S modlitbou za Vás všechny a s důvěrou v Boží laskavé vedení srdečně  
Vašek Vondrášek 



Půst a příprava na něj 
Díky touze mnohých členů naší smíchovské Boží rodiny jsme se jakožto sborové 
společenství rozhodli prožít letošní Velikonoce s výzvou k hlubšímu duchovnímu 
prožitku, s výzvou k možnosti dát Bohu ve svém životě prostor, abychom mohli 
přijmout to, co nám On sám nabízí. Součástí naší přípravy na zaslechnutí tichého 
Božího hlasu bude dobrovolný sborový půst v týdnu od 21. do 28. března. 
 

Má-li půst být požehnáním, i na něj je třeba se připravit. Zde je několik návrhů a 
možností, jak prakticky pojmout tuto přípravu i půst samotný: čti 58. kapitolu 
proroka Izajáše, modli se, přemýšlej a ptej se, kde je tvůj problém, od čeho a k čemu 
se máš ty konkrétně postit otevři se úplně a dej Bohu možnost, aby ti ukázal i to, co 
nechceš vidět a dovedl tě třeba i tam, kam se neodvažuješ dojít vše, co ti přijde na 
mysl, poměřuj Písmem, především dvěma největšími přikázáními (Mt 22,36-40) 
nezapomeň tedy, že půst je vždy nejen OD něčeho, ale také K něčemu buď 
odvážný/odvážná - od čeho potřebuješ odstup a k čemu se máš přiblížit? 
 

-od sociálních sítí? 
-od sledování filmů, seriálů? 
-od hraní her? 
-od televize? 
 
-od přílišné péče o něco či někoho? 
-od přílišné práce? 
-od přílišného jídla? … 

 
-k času na rozhovor, povzbuzení? 
-k odpuštění, obnovení vztahu? 
-k omezení přílivu vjemů, hluku, 
  informací? 
-k modlitbě za druhé, které potkávám? 
-k vděčnosti? 
-ke střídmosti? ... 

 

Modlím se za to, abyste prožili požehnané období přípravy a postu. 
Vaše kazatelka Soňa Sílová 

Klub zdraví a sborový půst 
Už asi dva týdny si říkám, že bych rád k půstu něco napsal. Půst se totiž našeho 
zdraví velmi týká. A to i v podání Soni, která pojetí půstu krásně převádí do 
psychické a duchovní polohy. Je to tak! Půst se netýká "jenom těla". Současně se půst 
netýká "jenom ducha". 
 

Říká se, že "ve zdravém těle je zdravý duch". A "když není zdraví, je všechno na nic". 
Když jsme zdraví, je nám hej. Obdivuji lidi, kteří přes své handicapy a nemoci dokáží 
mít zdravého ducha a povzbuzovat ty zdravější. Vnitřní síla se pozná ne tehdy, když 
jsme zdraví a daří se nám, ale tehdy, když to nejde tak, jak jsme si vysnili. 
 

Ježíš se nevyhýbá otázce tělesného půstu. A spojuje tělesný i duchovní půst 
dohromady. "Takový duch nemůže vyjít jinak než modlitbou a postem". Ježíš se uměl 
postit. Jeho půst byl takový, že zapomínal na to, se najíst. Třeba u Jana 4,31 učedníci 
prosí Ježíše, aby se (už konečně) najedl. Ježíš i když je zesláblý, odpovídá: „Já mám k 
nasycení pokrm, který vy neznáte.“ 
 

Chtěl bych povzbudit ty, kdo byste chtěli připojit k duchovní stránce půstu i 
tělesnou. Spojit intenzivní modlitby s tím, že si něco budeme méně konzumovat. 
Berme „odřeknutí si" jako osvobození od něčeho. Jinak přijde efekt "odříkaného 
dvojnásobný krajíc" a známý jojo efekt všech diet. Pravý půst je osvobozením od 
něčeho k Bohu. 
 



Inspirace, které jsme probírali na Klubu zdraví: nejezení mezi jídly, tři jídla denně, 
mírná večeře, nejezení 3 hodiny před spánkem, nepití slazených nápojů, nejezení 
sladkého, ráno každý den ovoce, větší porce zeleniny, nejezení masa. Ale také: usmát 
se na někoho, pochválit, odpustit. Zkuste to každý den!  
 

Kdo byste chtěl držet půst bez jídla, prosím s rozmyslem. Nedělejte, co nemáte 
vyzkoušené. Půst podpoří modlitbu, ale když na něj nejste zvyklí, budete myslet na 
jídlo. Týdenní půst je jako půlmaraton. Abyste z něho měli vy i vaše okolí prospěch, 
zkuste kratší vzdálenosti, které zvládnete. Celodenní půst se dá zvládnout téměř bez 
přípravy. Kdo byste chtěli držet delší půst bez jídla, ozvěte se mi nebo někomu, kdo 
s půstem má zkušenosti. 
 

Výborný půst spočívá ve vynechání večeře. To může úplně každý. Půlhodinu třeba v 
pátek večer můžeme využít ke společenství, k modlitbám, k tomu Ježíšovu nasytit se 
jiným pokrmem, než dává svět :) Přeji vám, ať váš půst je pro vás novým 
povzbuzením! 

Luděk Bouška, vedoucí Klubu zdraví Smíchov 
 

JSME SPOLU i v karanténě  
Jsem velmi vděčný za velkou a požehnanou hřivnu, kterou dostala rodina našeho sboru 
v podobě možnosti vysílat bohosluzbyonline.cz. Když nás s milou sestrou Soňou v 
pondělí dopoledne napadlo, že by bylo príma dělat každý večer od pondělka do pátku 
nějaké společné virtuální setkání – nejdříve jen pro náš sbor – a pak vlastně k dispozici 
celé církvi – bylo úžasné, jak se nakonec celá věc dala dohromady. Velmi děkujeme všem 
ochotným bratrům z technické podpory vysílání, jsme vděční za flexibilitu hostů, které 
jsme začali domlouvat. Velmi děkujeme naším skvělým mládežníkům, kteří se dali 
dohromady a jako parta přepisují každý večer i sobotní kázání a pak to v podobě titulků 
dávají k dispozici neslyšícím na youtube, pomáhají s kamerami při natáčení. Máme 
radost z mnoha hezkých reakcí posluchačů, ze mnoha shlédnutí v archivu… Nevíme jak 
dlouho toto vysílání bude reagovat na mimořádnou situaci karantény, ale budeme 
vděční za Vaše modlitby, abychom v tomto tempu všichni – celá ta velká parta – vydrželi. 
Kéž je to rodině církve k inspiraci Pánu Bohu k chvále… 

      Vaši kazatelé Soňa a Vašek 
 

Koordinace pomoci v našem sboru 
Výbor sboru na svém čtvrtečním zasedání rozhodl, že chce systematicky řešit pomoc 
členům a přátelům v našem sboru. Koordinátorem pomoci je v našem sboru kazatelka 
Soňa Sílová. Kontaktovat jí můžete skrze mail sona.silova@seznam.cz nebo na telefonu 
724 130 602. 
 

Primárně bychom rádi zajistili pomoc starším členům a přátelům našeho sboru. Jako 
nejrizikovější skupinu vidíme seniory bez příbuzných ve svém okolí. Pokud byste byli 
v této skupině nebo byste o někom takovém věděli, dejte o tom vědět Soně Sílové. 
Vynasnažíme se zajistit pomoc s nákupy a případně s dalšími činnostmi tak, aby nemuseli 
být vystaveni riziku mimo svůj domov. Aktuálně nejsme schopni odhadnout, kdo přesně 
bude potřebovat pomoc, takže budeme rádi za konkrétní informace. 

- V koordinaci s prvním diakonem a vedoucím Archy pomoci Praha se budeme 
snažit zajistit pomoc vlastními silami. 

mailto:sona.silova@seznam.cz


- V koordinaci s DC ADRA Praha se budeme snažit zajistit pomoc prostřednictvím 
dobrovolníků. 

- V koordinaci s Komunitním centrem Petrklíč se budeme snažit zajistit pomoc u 
komplikovanějších případů. 

Pokud byste se sami chtěli zapojit do nějaké formy pomoci lidem v našem okolí, buď 
kontaktujte Soňu Sílovou nebo přímo příslušné instituce (DC ADRA Praha, Archa pomoci 
Praha). I za Vaší pomoc budeme vděční. 
 

Nezapomínejme, že pomocí nemusí být jen zajištění nákupu potravin či léků, ale i 
telefonický hovor či zaslání dopisu. Je důležité dbát na zvýšenou hygienu a omezení 
přímého kontaktu. 

Mysleme prosím na naše bližní a modleme se za ně. Výbor sboru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Dobrovolnickém centru ADRA Praha se snažíme v tomto nelehkém čase 
přinášet pomoc potřebným - osamělým seniorům prostřednictvím zajištění nákupu 
potravin, léků, případně vyřízení potřebných úkonů na poště či úřadě. 
 

Využíváme naše dlouhodobé prověřené dobrovolníky, kteří ochotně nabízejí pomoc 
a jsme moc rádi i za sestry a bratry z řad členů naší církve, které bereme jako 
spolehlivé a jsme moc vděčni za jejich nabídnutou pomoc. Dobrovolníků máme v 
tuto chvíli 40, pokud by se někdo z Vás chtěl přidat k nám, budeme za posily moc 
rádi. 
 

Obracejí se na nás senioři z celé Prahy, nejvíce z Prahy 2, 4 a 5, kde na nás odkazují 
všechny seniory místní sociální odbory městských úřadů. Během prvních 4 dnů, kdy 
je starším lidem doporučeno omezené vycházení, jsme pomohli 35 seniorům a zatím 
vše proběhlo velmi dobře, senioři volají zpět se slovy díků a často také s velkým 

dojetím. Pomáhat je radost! ❤ 
Za Adra Praha Smíchov Mirka Žaludová  

a za dobrovolnické centrum Adra Praha Bára Bezděkovská 



Jak ADRA aktuálně pomáhá? Jak se můžete zapojit vy? 
Dobrovolnická centra ADRA zajišťují donášku potravin a léků osamělým seniorům a 
lidem v izolaci. 
  

Ke dni 17.3. 2020 se nám přihlásilo 457 dobrovolníků připravených pomáhat a evidovali 
jsme 106 poptávek od potřebných seniorů. V současnosti ADRA má dostatek 
dobrovolníků k pokrytí poptávky. Situace se však může změnit a liší se také podle 
regionu. Zkontaktujte, prosím, nejbližší dobrovolnické centrum, máte-li chuť se sami do 
dobrovolnictví zapojit. 

  

Pokud víte o potřebném člověku, který není opatřen v rámci diakonské služby sborů, 
nemá pečující blízkou osobu, není schopen si objednat potraviny přes internet nebo tato 
služba v místě jeho bydliště nefunguje, pak se prosím obraťte na 
nás: www.adra.cz/dobrovolnictvi. Zde naleznete aktuální seznam kontaktů a nejčastější 
otázky s odpověďmi. 
  

Osamělí lidé se také bojí využít služeb dobrovolníků v obavě z podvodu nebo finančních 
nároků. Informujte je o důvěryhodné činnosti Adry a pomozte jim zkontaktovat se s 
nejbližším dobrovolnickým centrem. 
 

Děkujeme. Pomáhat s Vámi je radost! ADRA 

 

https://www.casd.cz/jak-adra-aktualne-pomaha-jak-se-muzete-zapojit-vy/
http://www.adra.cz/dobrovolnictvi


Praktická a pastorační pomoc pro seniory v 
souvislosti s epidemií koronaviru 
Milí senioři, rádi bychom Vám nabídli pomoc v této náročné 
situaci související s epidemií koronaviru a opatřeními, která mají 
zamezit jeho šíření.  
 

Potřebujete-li zajistit nákupy, dojít do lékárny či vyřídit jinou nutnou věc, můžete se 
obrátit na Archu pomoci Praha. Ve spolupráci s dobrovolnickým centrem ADRA Praha 
Vám pomůžeme zajistit pomoc ze strany dobrovolníků. Tím předejdete nutnosti 
navštívit obchod, lékárnu, využít hromadnou dopravu apod., kde byste se vystavovali 
možnému riziku nákazy.  
 

V případě zájmu o praktickou pomoc dobrovolníků nás kontaktujte na tel. č.: 737 385 
530 nebo mailem: archapomoci@seznam.cz   
 

Nabízíme Vám také oporu našich pastorů Soni Sílové a Václava Vondráška. Chcete-li 
využít jejich pastorační podpory, kontaktujte je telefonicky nebo e-mailem:  
Soňa Sílová – 724 130 602, sona.silova@seznam.cz   
Václav Vondrášek – 775 080 809, vv@quick.cz   
 

Přejeme Vám Boží ochranu, pevné zdraví a mnoho sil v této náročné situaci.  
 

Kazatelé Soňa Sílová, Václav Vondrášek a koordinátorka Archa pomoci Praha Jana Bláhová 

 

 DESATERO POMOCI POTŘEBNÝM  
1. Komu pomáhat: seniorům, lidem s potřebami, kteří nemají možnost si sami zajistit 
nákup základních potravin, drogerie a léků.  
 

2. Kdo může pomáhat: jen absolutně zdravý člověk = bez rýmy, kašle, teploty..., ne 
cestovatel...  

• Nejbližší rodina: má prvořadou zodpovědnost postarat se o své blízké. Vy 
nejlépe víte, co vaši prarodiče potřebují a co ne. Vám důvěřují nejvíce. Ať nejsou 
odkázaní na cizí lidi!  

• Vyškolení dobrovolníci: když je člověk osamělý, nebo když se rodina a známí 
nemohou postarat. Jejich službu organizují sociální, humanitární a dobročinné 
organizace nebo církve. Dobrovolník se musí klientovi prokázat pověřením své 
organizace.  
 

3. Jen to nejnutnější: základní potraviny, drogerie a léky. Nekupujte věci, které 
momentálně nejsou nezbytné. Čím více obchodů, tím větší riziko...  
 

4. Maximální hygiena a opatrnost:  

• před službou i po jejím skončení si umýt ruce mýdlem, použít dezinfekci  

• během celé služby stále používat ochrannou roušku  

• nákup v supermarketech, ne na tržnici  

• nákup v rukavicích, do plastových obalů (nyní chráníme lidi, planetu až 
potom...)  
 

mailto:archapomoci@seznam.cz
mailto:sona.silova@seznam.cz
mailto:vv@quick.cz


5. Minimální kontakt: objednávku převzít a nákup odevzdat bez vstupu do bytu a 
osobního kontaktu, peníze do obálky. Žádné „posezení u kávy“ a povzbudivé 
rozhovory...  
 

6. Využívejte telefon: po telefonické dohodě převezměte seznam věcí, které je třeba 
koupit (v případě osobního kontaktu i s příslušnou sumou peněz)  
 

7. Neváhejte: nákup hned přímo z obchodu dopravte a odevzdejte ve dveřích spolu s 
vrácenými penězi a účetním dokladem v obálce.  
 

8. Evidujte si službu: komu, kdy, co jste koupili, nebo jestli byl ten člověk zdravotně v 
pořádku. Dobrovolníci informace posílají koordinátorovi své organizace, aby bylo jasné, 
kdo, kdy a komu posloužil a zda byl klient OK.  
 

9. Nejsme záchranka ani lékáři: v případě, že senior potřebuje odbornou pomoc, 
kontaktujte lékaře nebo nemocnici. Nevyšetřujeme, nediagnostikujeme, neradíme...  
 

10. Minimalizujeme riziko: i když jste zdraví, nezaručíte, že zdravý byl prodavač, skladník 
nebo další lidé, se kterými jste po cestě přišli do kontaktu. Pokud neposloužíte vy, 
přinutíte seniora, aby si zašel nakoupit sám – což je pro něj daleko větší riziko.  
 

Zdroj: ADRA Slovensko 
 

JSME SPOLU – Chcete, abychom se za Vás modlili? 
Rádi Vás zveme k možnosti napsat si o modlitby, rozšiřte prosím i dál mezi 
potřebné… 
 

Prožíváme v naší společnosti a v současné době naprosto nestandardní situaci 
společné karantény nevíme, jak to bude dlouho trvat a nikdo neví jaké to bude mít 
všechny následky – na našem zdraví, na našem zaměstnání, v celkové společenské 
atmosféře… Nikdo z nás není ostrov sám pro sebe, každého z nás se to nějak 
dotýká… Do toho každý máme mnoho starostí v běžném životě a někdy se každému 
z nás zdá, že je to k neunesení, někdy nevíme kudy kam… Pokud byste chtěli a měli 
v sobě touhu, abychom se za Vás z jakéhokoliv důvodu a v jakékoliv záležitosti 
modlili, klikněte ZDE (aktivní možnost přihlásit se do této nabídky je na našich 
www.casdsmichov.cz)     na tuto odvolávku a nechte se navádět k vyplnění Vaší 
prosby – vyplníte své jméno či přezdívku + konkrétní objednávku k modlitbám…  
Rádi se za Vás s naším modlitebním týmem složeným z kazatelů a důvěryhodných 
křesťanů budeme modlit… Věříme společně v to, že „Opravdová modlitba upřímně 
věřícího má velkou moc…“ Jk 5,16.  
 

JSME SPOLU – Toužíte se s námi modlit za druhé, kteří mají starosti a 
trápení z jakéhokoliv důvodu? 
Rádi Vás zveme k možnosti modlit se za druhé v jejich konkrétních bolestech a 
starostech na témata o kterých nám v jejich těžkých situacích napsali…  
 

Celý náš život po našem znovuzrození se od našeho Pána učíme nebýt lhostejní ke 
svému okolí a žít prakticky svou křesťanskou lásku. Mnozí z nás jsme v současné 
době až skoro „uvěznění“ v domácích karanténách a rádi bychom udělali pro druhé 
něco víc… Protože společně „věříme v moc modlitby,“ chceme dát možnost Vám 
všem, kteří máte touhu modlit se za ty, kteří po tom touží a projeví svou touhu tím, 

http://www.casdsmichov.cz/


že si o to napíší.  Modlete se spolu s námi, s kazateli v našem modlitebním týmu 
církve. Pokud nám na tuto odvolávku ZDE (aktivní možnost přihlásit se do této 
nabídky je na našich www.casdsmichov.cz) zareagujete a rozkliknete ji, budeme 
Vás prosit o uvedení Vašeho celého jména a sboru, odkud pocházíte a jméno Vašeho 
kazatele, případně, pokud nejste z rodiny církve adventistů, Vaši domovskou církev 
a sbor (kdybychom vnímali jako zodpovědné prověřit Vaši důvěryhodnost). Pak 
budete mít možnost odkliknout svůj osobní čestný závazek, že modlitební seznam 
nebudete nikde na veřejnosti či mimo Vás a Pána Boha šířit a až se rozhodnete své 
modlitební přímluvy ukončit, že seznam smažete. VELMI SI VÁŽÍME nabídky Vás 
všech, kteří se budete modlit a přimlouvat spolu s námi… I o tom přece rodina 
křesťanů je… Děkujeme Vám, je nám radostí, že jsme spojeni právě na společných 
modlitbách za naše bližní… 
 

NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE: 
- MOŽNOSTI KOMUNIKACE PRO SKUPINY: 
Možnosti komunikace na propojení lidí za účelem sobotní školy, či přátelského 
sobotního setkání ve virtuálním prostoru: 
Možnosti viz: https://mailchi.mp/e783b9df2914/zprvy-z-hopetv-ji-bene-dobv-jericho-
3841693?e=b94b05a922 
 

Pro komunikaci v menších skupinách můžeme doporučit využití "Google Meet": 

• Služba Google Hangouts je k dispozici zdarma pro každého, kdo má účet 
u Googlu. Tato služba umožňuje videohovor až pro 10 účastníků. 

• Pro firemní zákazníky je k dispozici služba Google Hangouts Meet. Tato 
služba má samozřejmě více možností. K dispozici je živé vysílání, sdílení 
prezentace, videokonference s maximem asi 25 účastníků apod. Google 
business je k dispozici zdarma pro neziskové organizace. Máme ho takto 
na doméně ceskesdruzeni.cz. Kdokoli bude mít na této doméně svoji e-
mailovou adresu a tou se přihlásí do služeb Google, může těchto služeb 
využívat také. Když pak vytvoří sdílený videohovor, může se ho účastnit 
kdokoli, kdo dostane mailem odkaz.  

• Na vyžádání jsme schopni vytvořit adresu ve formátu:   
jprijmeni@ceskesdruzeni.cz. 

 

- PRO DĚTI, CO JSOU V „DOMÁCÍM VĚZENÍ“: 
typy na aktivity: http://www.pathfinder.cz/135/ 
 

- VYSÍLÁNÍ BOHOSLUŽEB: 
Možná i vašemu sboru (členům sborů), kromě vámi připravovaných aktivit, přijde vhod, 
že některé sbory i v této situaci slouží tím, že vysílají sobotní bohoslužby. Pravidelně 
aktualizovaný přehled (tedy kde se následující sobotu opravdu vysílá) najdete na tomto 
webu: casdonline.cz 
 

V týdnu, každý pracovní den večer ve 20 hodin si zvou kazatelé z Prahy a Středočeského 
okrsku své hosty, aby si s nimi povídali o jejich víře a modlili se. I členové z vašich sborů 
se mohou připojit a to buď na webu: bohosluzbyonline.cz nebo na youtube. 
Tuto sobotu bude možné se mimo již uveřejněné příležitosti připojit k sobotní škole 
připravené ve studiu Hope TV, kterou bude provázet Oldřich Svoboda. Připojit se můžete 

http://ceskesdruzeni.cz/
mailto:jprijmeni@ceskesdruzeni.cz
http://www.pathfinder.cz/135/
http://casdonline.cz/
http://bohosluzbyonline.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=bj6iSk92w3c


přes Facebook nebo na Youtube. Kázáním pak ze Smíchovské modlitebny poslouží 
předseda ČSU, Mikuláš Pavlík. 
 

- SEZNAM ZRUŠENÝCH AKCÍ: 
https://ceskesdruzeni.cz/2020/03/zruseno-vytvoreno/ 
 

-ADRA: 
ADRA vyhlásila veřejnou sbírku určenou na zajištění aktivit spojených s pomocí seniorům 
a lidem, kteří se díky současné karanténě ocitli v izolaci.  Informaci o tom najdete ZDE 
Číslo účtu pro veřejnou sbírku je 66888866/0300, variabilní symbol 111.   
https://www.adra.cz/novinky/id/adra-vyhlasila-verejnou-sbirku-v-souvislosti-s-
sirenim-koronaviru 
 

Přetisk podstatného o dobrovolnictví ADRY: 
https://www.adra.cz/novinky/id/adra-mobilizuje-sve-dobrovolniky 
 

- MODLITBY CELÉ CÍRKVE RÁNO A VEČER: 
Chceme Vás pozvat k modlitbám. V 6.30 hod ráno a ve 21.30 večer. Podnětů na modlitby 
je dost – zastavení šíření nemoci, lékaři, zdravotníci, starší a nemocní lidé, naše služba 
společnosti. Nebojte se tyto modlitby využít i k tomu, že se svými sbory budete modlit 
za konkrétní záležitosti ve Vaší oblasti. 
 

- NABÍDKA: 
V sobotu bude možné, se mimo již uveřejněné příležitosti, připojit k sobotní škole 
připravené ve studiu Hope TV, kterou bude provázet Oldřich Svoboda. Připojit se můžete 
přes Facebook nebo na Youtube. 
 

 
 

- SCHÁNÍTE MARNĚ ROUŠKY? 
Oddělení služby žen při našem sboru nabízí možnost získat v omezeném počtu roušky.  
Budou k dispozici u správce sboru na Smíchově pouze po předběžné tel. domluvě. 
Tel.: 605 254 726. Pokud máte navíc k dispozici roušky můžete je také nabídnout pro 
potřebné prostřednictvím nás. 

Tým dobrovolníků za oddělení Služba žen 

https://www.facebook.com/HopeTV/
https://www.youtube.com/hopetvczech/
https://ceskesdruzeni.cz/2020/03/zruseno-vytvoreno/
https://www.adra.cz/novinky/id/adra-vyhlasila-verejnou-sbirku-v-souvislosti-s-sirenim-koronaviru
https://www.adra.cz/novinky/id/adra-vyhlasila-verejnou-sbirku-v-souvislosti-s-sirenim-koronaviru
https://www.adra.cz/novinky/id/adra-vyhlasila-verejnou-sbirku-v-souvislosti-s-sirenim-koronaviru
https://www.adra.cz/novinky/id/adra-mobilizuje-sve-dobrovolniky
https://www.facebook.com/HopeTV/
https://www.youtube.com/hopetvczech/


Poselství pro mládež a informace k modlitebnímu týdne mládeže 

Ve videu vám přinášíme poselství unijního vedoucího mládeže Církve 

adventistů sedmého dne Daniele Kašlíka a informace k Modlitebnímu 

týdne mládeže. 

Navzdory omezení shromažďování kvůli koronaviru chceme jako 

mládež prožít modlitební týden. Ano, bude to jiné (virtuální). Ale 

přesto chceme využít dostupné kanály k tomu, abychom se mohli skrz 

karanténu vidět a slyšet (přes FB, Whatsapp, Skype, aj…). 

Na Facebooku najdete událost s názvem Objetí – modlitební týden mládeže. Tato událost 

slouží k podpoře MTM a může se stát shromaždištěm nápadům a podnětům k tomu, jak 

můžeme jako mládež společně prožít MTM. Nejedná se o profesionální aktivitu. Spíše 

jde o to se motivovat. 

Přednášky modlitebního týdne si můžete stáhnout zde. 

Pokud je to modlitební týden, naplňme jeho smysl. Tím je modlit se spolu.  

Určitě je za co… 
 

ADRA vyhlásila veřejnou sbírku v souvislosti s šířením koronaviru 

ADRA otevřela finanční sbírku na podporu dobrovolníků, která bude sloužit na pokrytí 

pojištění a nákup ochranných pomůcek pro dobrovolníky, na pohonné hmoty na rozvoz 

jídla a léků, na zajištění koordinace dobrovolníků a na další náklady spojené s aktuální 

situací. 

Dobrovolnická služba funguje přes síť dobrovolnických center, kterých má v současné 

době organizace ADRA po celé republice patnáct. V současnosti se do pomoci zapojila 

centra v největších krajských městech ‒ Praze, Brně, Ostravě, Český Budějovicích, Plzni, 

Zlíně a Liberci ‒ ale i ve Frýdku-Místku, Havířově, Valašském Meziříčí, Znojmě, 

Břeclavi, Příbrami, České Lípě a Klatovech. Všichni dobrovolníci jsou pečlivě vybráni, 

pojištěni a proškoleni tak, aby se minimalizovalo riziko přenosu nákazy.  

Číslo účtu pro veřejnou sbírku je 66888866/0300, variabilní symbol 111. 

 

Moc děkujeme! ADRA tým 

https://www.casd.cz/poselstvi-pro-mladez-a-informace-k-modlitebnimu-tydne-mladeze/
https://www.facebook.com/events/690932205049420/
https://www.advent-orion.cz/ke-stazeni/zobrazit/775?fbclid=IwAR2le_Ud3FuSwf8v5-SLKspj8lKkwQREqAsLcmq94RvoRybtbEyCr1CC8Nc
https://www.casd.cz/adra-vyhlasila-verejnou-sbirku-v-souvislosti-s-sirenim-koronaviru/


 

 



 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



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 informace naleznete na internetových stránkách sboru – www.casdsmichov.cz 

http://www.casdsmichov.cz/

