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PROGRAM ALTERNATIVNÍ SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY   
 

  Dopoledne . 

1o,45 hodin 

Bohoslužbu vede Milan Müller 
 

• Varhanní hudba  

• Úvod  

• Oznámení  

• Modlitba – Milan Müller 

• Dětský příběh – Barbora Loudová 

• Společná píseň č. 328 „Ó pojďte, chci vám říci“  

• Čtení textu Bible – 1. K 12,26n, Ef 2,19n, 1Tm 3,15, L 15,21n 

Milan Müller 

• Tichá modlitba   

• Kázání – Václav Vondrášek 
Téma: „Když se zastaví setrvačník“ 

• Chvíle ke ztišení – píseň „Otcovské žehnání“  
Smíchovský pěvecký sbor 

• Závěrečná modlitba – Václav Vondrášek  

• Rozloučení – Milan Müller 

• Varhanní hudba  

 

                    Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

    2. květen 2020 



Oznámení 
 

 

- Přejeme požehnanou sobotu všem. 
 

- Dnes, 2. 5., bude z Božího slova sloužit bratr Václav Vondrášek.  
 

- Příští sobotu, 9. 5., bude kázáním z Písma sloužit sestra Soňa Sílová. 
 

- Cyklus setkání „Jsme spolu“ pokračuje dále po–pá od 2000 hod. 
Aktuální leták je součástí Zpravodaje. 

 

- Pomoc starším členům a přátelům našeho sboru je stále aktivní. 
Kontakt skrze e-mail sona.silova@seznam.cz nebo na telefonu: 724 130 602 

 

- Program sobotních bohoslužeb a činností sboru bude  

v období pandemie koronaviru Covid-19 (květen 2020) 
vždy součástí aktuálního Zpravodaje.  

 

- Luštíme spolu má již přes deset pokračování. Naleznete je na webu  
našeho sboru www.casdsmichov.cz v záložce Luštíme spolu. 

 

- Pozastavení činnosti Klubu Pathfinder a omezení aktivit  
ostatních oddělení sboru do odvolání.  

Další informace jsou dále ve Zpravodaji a na webu www.kp-penguins.cz 
a na stránkách sboru www.casdsmichov.cz 

 

-Klub Zdraví pro vás na květen připravil videoprezentaci 
„Bylinky na zahrádce“. Ze své zahrádky vybrala Anna Boušková  

(odkaz na youtube a další informace naleznete dále ve Zpravodaji) 
 

- Na neděli 15. 5. připravili TOMíci výlet „amb vel“ 
“Z Řevnic na Skalku u Mníšku p/B.”  

(více informací dále ve Zpravodaji nebo u předsedy TOMíků R. Zelenky) 
 

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

Jmenovitě na sestru Jiřinu Maškovou. 
 

- Prosíme, připojte se k nám a v měsíci květnu mysleme na svých 
modlitbách na oddělení našeho sboru: výbor sboru. 

 

- Bankovní účet sboru: 5053339/0800, do textu jméno a účel. 
Na tento účet je možné poslat případné dary (sbírku) pro potřeby sboru. 

 

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

některé nabízejí řešení situace kolem koronaviru Covid-19. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

V období 3.–9. 5. 2020 oslaví narozeniny: 
 

Bulejčík Marian (4. 5.); Volná Klára (4. 5.);   
Drejnarová Marie (5. 5.); Čambor Radovan (8. 5.) 

 

Přejeme hojnost Božího požehnání do dalších let. 
P.S. Omlouváme se všem, na které jsme zapomněli. Nebyl to úmysl. 

 

 
 
 

 
 

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


VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

Program sobotních bohoslužeb a činností sboru v dubnu a květnu 2020 
 

*akce, které jsou závislé na nařízeních vlády ohledně koronaviru Covid-19 
 
 

Pozdrav od sestry Věry Voženílkové 
Sestra Věra Voženílková je druhý týden v nemocnici kvůli zlomenině 
nohy. Po víkendu ji budou převážet na rehabilitační kliniku, kde 
bude cvičit.  
 

Přidáváme vzkaz od sestry Voženílkové: 
Všechny Vás moc zdravím a děkuji za modlitby. Těším se, až budeme moci být zase 
pohromadě. Modlím se za Vás všechny. 

Věra Voženílková 
 

Stejně jako ostatní pacienty není možné kvůli epidemii koronaviru sestru Voženílkovou 
navštívit. Věříme však, že ji potěší Vaše telefonická zavolání.  
 

Za Archu pomoci Praha: Jana Bláhová 
737 385 530; www.archapomoci.eu  

Kdy budou opět bohoslužby… 

Milí členové smíchovské sborové rodiny, 

jsem si jist, že se společně těšíme na opětnou možnost setkání v našem sboru se 

známými a milými tvářemi. Sami dobře víte ze sdělovacích prostředků, jak se nastavená 

pravidla a podmínky den ze dne mění, proto i tato informace platí dnešní sobotu a je 

možné (a pravděpodobné) že se ještě může změnit. V tuto chvíli, na základě současně 

nastavených pravidel pro rozvolňování omezení v naší společnosti, by mělo první setkání 

a bohoslužby v našem sboru proběhnout z provozních důvodů poprvé v sobotu 23. (30.) 

května 2020. Podmínky, které bude třeba splnit (např. nošení roušek, uzavření jídelny 

apod.), zveřejníme v předstihu, na základě aktuálních opatření vlády. 

DATUM KÁZÁNÍ PROGRAM  
ODPOLEDNE A VEČER* 

RŮZNÉ* 

25. 4. S. Sílová   

2. 5. V. Vondrášek Klub zdraví.  

9. 5. 
S. Sílová 

Modlitba za Adru 
 14. 5. (čt) Jednání Výboru sboru 18:30 hod. 

16. 5. V. Vondrášek  17. 5. (ne) Výlet TOMů 

23. 5. S. Sílová  24. 5. (ne) KD2 výlet za jeleny 

30. 5. M. Balcar  5. 6. (pá) Noc kostelů 

6. 6. J. Bezděkovský Klub zdraví  
5. – 7. 6. (pá–ne) Rádcovský kurz ČS KP (akce KP) 
11. 6. (čt) Jednání Výboru sboru 18:30 hod 

http://www.archapomoci.eu/


Pokud byste se do té doby chtěli setkat po skupinách, např. v rámci oddělení, pak je to 

možné mimo hlavní bohoslužbu, která se přenáší (vždy sobota 10–12 hod.) za dodržení 

platných hygienických předpisů. Tato setkání lze uskutečnit vždy jen po domluvě se 

správcem budovy bratrem Jaroslavem Bartošem. 

      Za Radu starších V. Vondrášek 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 8. kapitola 

Moji milí, Pánem milovaní spoluvěřící, milost Vám a pokoj od Boha Otce, Syna i 

Ducha svatého…  

Když jsme se byli předevčírem projít, nešlo opomenout krásně rozkvetlý šeřík u 

cesty. Moje manželka si natrhala pár květů, které dala doma v kuchyni do vázy a 

které krásně provoněly celou kuchyni. Ta vůně se mi zalíbila natolik, že si kytičku 

beru vždycky na dopoledne do kanceláře, abych se z ní těšil.  Doufám, že každý z vás 

potkal nějaký šeřík, sundal na chvilku roušku a nasál dosyta tu krásnou 

neopakovatelnou vůni, které se máloco vyrovná… Všichni známe biblické verše na 

téma „vůní“ – starozákonní i novozákonní. Rád bych vzpomenul ten z 2K 2,14.n., kde 

Pavel píše, že Pán Bůh: „…všude skrze nás šíří vůni svého poznání. Jsme totiž jakoby 

vůní kadidla…“. Jak krásně a výstižně Pavel popíše smysl našeho života, aby to byl 

život, který je svědectvím o Boží dobrotě, svědectvím, které zve „k přivonění“. Vůně 

je něco tichého, intenzivního, trpělivého…  

Na 1. května se obecně ve společnosti slaví dva svátky – Svátek práce a svátek 

zamilovaných – svátek lásky. Oba dva svátky mají své zajímavé dějinné kořeny, 

přesto spolu hezky souvisejí, mohou se navzájem doplňovat, pokud nepřestaneme 

naslouchat Hospodinu. Aby se smyslem života nestala jenom práce, ale hlavně 

láska… Nelaskavá práce je stejně tak „nevoňavá“ jako „nepracovitá (líná) láska“. Aby 

člověk nemiloval práci více než Boha, více než lidi… Aby láska motivovala člověka 

k práci… Aby člověk vnímal práci jako možnost k oslavě Boha, kterého má rád… Aby 

se člověk naučil mít rád svou práci, protože tím dává svědectví o svém Bohu… Aby 

se člověk díky tomu, že ho má Pán Bůh rád, nehroutil ve chvíli, kdy se v práci nebude 

dařit, nebo nebude vůbec… Aby má hodnota nebyla dána tím, co „dělám“, jak jsem 

díky tomu pro své okolí „důležitý“, ale tím, že mě má Bůh rád. 

Kytička na mém stole pomalu uvadá, ale splnila vrchovatě účel, proč jí dal Bůh 

vyrůst… Každému z nás přibývá let, kéž by naše práce i naše láska voněla k  Boží 

chvále jako ten šeřík v mé váze…. 

      Váš kazatel Vašek Vondrášek 

Nabídka krátkodobé zápůjčky notebooku na dobu karantény 

V této nestandardní době nás napadá mnoho nestandardních nápadů. Některé jsou 

povedenější, některé se nepovedou – jako v běžném životě… Jeden z těch nápadů, 

„vlaštovek“, je nabídka od bratra Petra Bezděkovského našim seniorům nebo prostě 

těm, kteří z jakéhokoliv důvodu nemají možnost mít doma počítač a rádi by zhlédli 



některou z bohoslužeb či pořadů na www.bohosluzbyonline.cz, že bychom jim počítač 

mohli krátkodobě po dobu karantény zapůjčit. Je možné si domluvit s tím spojenou i 

návštěvu „mezi dveře“ od někoho, kdo by mohl zapůjčit mobil s daty, aby na laptopu 

pustil daný program, šel se na nějakou dobu, co bude program probíhat, třeba projít – a 

pak se pro mobil vrátil… 

Kdyby měl někdo z Vás o takovouto službu zájem, obraťte se přímo na bratra Petra 

Bezděkovského nebo na naše kazatele – sestru Sílovou či bratra Vondráška. 

      Za VS Vašek Vondrášek 

Milí členové sboru a příznivci zdraví na Praha-Smíchov! 
Scházet se sice nemůžeme, ale příroda nečeká, až zazní povel shůry. Pro naše 
zahrádky už povel zazněl a bylinky se mají čile k světu. Pořád máte čas, můžete si 
založit svoji zahrádku i teď a můžete mít z toho, co vám vyroste, velkou radost. A to 
stojí za to! 
Anna si pro nás připravila pár fotek. Podívejte se na letáček, je tam odkaz, kde se na 
bylinky můžete podívat. 

Luděk a Anna Bouškovi 
 

Jak pomoci malým přátelům z BanglaKids ve skutečně nouzovém stavu? 
 

Milé sestry, bratři, věrní podporovatelé dětí v programu BanglaKids,  
obracíme se na Vás v této nelehké situaci s prosbou za ty, pro které 
je tato doba více než těžká. Na srdci nám leží chudé a nejchudší děti 
a jejich rodiny v Bangladéši. Pokud můžete, osobně pomozte a také 
sdílejte tento dopis v rámci svých sborů. Moc děkujeme! 
 

Jak vypadá nouzový stav v Bangladéši? 
Děti nechodí do školy, muži a ženy nemohou jít na pole ani přijmout žádnou nádenickou 
práci.  
Příjmy, které se vyplácejí na konci každého dne po práci, tak nejsou, pracovně-právní 
ochrana dělníků ani záchranný státní sociální systém v této 24milionové zemi neexistuje. 
Přitom ceny rýže stouply o třetinu. Pomozme společně alespoň rodinám dětí zapojených 
v našem ADRA programu BanglaKids a těm nejchudším rodinám ve slumech. Jak?  
  

Částka 470,- Kč zajistí 1 rodině jídlo na 1 týden.  
Pomozte přes: https://www.banglakids.cz/cz/kosik/ 
  

Váš dar konkrétně poslouží: 
1. Rodinám dětí na vesnických školách (1.–5. třída) 
Rodinám dětí na vesnických školách pomůžeme jednorázovým příspěvkem na jídlo. 
Podpora je plošná, s ohledem na vesnickou komunitu. Týká se všech dětí ve třídě, 
podporovaných i nepodporovaných. Velkým přínosem je nám v této situaci solidární 
příspěvek dárců zavedený před dvěma lety. 
2. Rodinám dětí z internátních škol (6.–12. třída, bakalářské studium) 
Finanční pomoc rodinám nejchudších dětí z internátních škol, polovičním sirotkům a 
studentům vysokých škol je z cca 70 % kryta z prostředků pravidelných dárců určených 

http://www.bohosluzbyonline.cz/
https://www.banglakids.cz/cz/kosik/


na studium a život dětí na internátní škole. Přistoupili jsme rovněž ke krácení platů 
místních učitelů. 
3. Potřebným rodinám ze slumových oblastí 
Zapojujeme se také do velkého společného projektu pomoci 3 000 rodinám nejchudších 
ze slumových oblastí. Do tohoto projektu se zapojujeme společně např. s ADRA 
Bangladesh, ADRA Poland a ADRA Germany. Účastní se jej také soukromí dárci z Jižní 
Korey a další subjekty. 
 

Linky se vším podstatným:  
https://mailchi.mp/adra/mimodn-pomoc-dtem-a-rodinm-v-bangladi 
https://www.banglakids.cz/cz/produkt/mimoradna-pomoc-(covid-19)/ 
https://www.facebook.com/banglakidscz/posts/2566655336926957? tn = -R 
https://www.banglakids.cz/cz/kosik/ 
  

Velmi Vám děkujeme! Pomáhat s Vámi je radost. 
Martina Špinková a Roman Mašlík – koordinátoři ADRA aktivit v CASD  

 

K A Z A T E L N A 
 

Slabost jako síla, prohra jako vítězství 
Kázání Praha Smíchov 25. 4. 2020 – Soňa Sílová 

 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 
posledních několik sobot jsme uvažovali nad poselstvím Velikonoc, které k nám 
zaznívalo v naší současné situaci možná nově, jinak nebo možná jako dobrá zpráva, 
že to podstatné, Boží láska k člověku, se nemění a není závislá na okolnostech. 
A děkuji svému milému kolegovi Danu Hrdinkovi za inspiraci a tímto vás zvu do 
poslední kapitoly Lukášova evangelia. 
Tady se dozvíme, jak to bylo dál. 
Pojďme se podívat na to, co se musí stát, aby se z lidí nešťastných, vyděšených a 
dezorientovaných na začátku příběhu stali lidé stateční, lidé s nadějí a radostí.  
 

L 24,1 Brzy ráno prvního dne v týdnu vzaly připravené vonné masti a vydaly se s 
dalšími ženami ke hrobu. 
Ježíšovým následovníkům se zhroutil jejich svět. Všechno je úplně jinak, než si 
představovali. Ten, na kterého spoléhali, kterého milovali, je mrtvý. I nám se v 
posledních týdnech leccos zhroutilo, možná jsme prožívali zmatek, strach z toho, co 
s námi bude. 
Reakce lidí z Ježíšova okolí byla dvojí: učedníci jsou schovaní, prožívají strach také z 
toho, že by se jim mohlo stát to samé, co jejich Mistru. To je sice logická reakce, ale 
zároveň víme, že nic takového se jim nestalo. Strach si nevyčítejme, ale zároveň mu 
nepodléhejme. Na strach je totiž vždycky dost času. To mi připomíná, když jsem jako 
malá četla Jih proti Severu, hlavní hrdinku Scalett O’Hara, která také přišla o vše a 
musela se postarat nejen o sebe, ale i o svou rodinu. Říkala si: „Teď nemám sílu na 
strach myslet, musím udělat to, co je právě potřeba, budu na strach myslet až zítra.“ 
A touto cestou se vydaly i ženy, které přišly s vonnými mastmi k Ježíšovu hrobu v 
neděli ráno. Někdo to totiž udělat musel. Nejspíš se také bály, byly otřesené, mohly 
se na to s prominutím vykašlat, vždyť Ježíš je opustil, naděje do něj vkládané byly 
pryč. Co je k tomu vedlo? Láska a povinnost. 

https://mailchi.mp/adra/mimodn-pomoc-dtem-a-rodinm-v-bangladi
https://www.banglakids.cz/cz/produkt/mimoradna-pomoc-(covid-19)/
https://www.facebook.com/banglakidscz/posts/2566655336926957?%20tn%20=%20-R
https://www.banglakids.cz/cz/kosik/


A tak myslím na každou z vás, která jste musela neplánovaně zůstat doma s dětmi 
nebo v karanténě či z jakýchkoli důvodů – protože běžný provoz v mnohém zůstal a 
zůstává na vás, na tobě, a někdy je ta práce ubíjející a z biblických textů si vybavíš 
jen kazatelovu marnost a pomíjivost. 
Jenže – kdyby ženy nepřišly s vonnými mastmi k hrobu, nesetkaly by se s anděly, se 
vzkříšeným Kristem a nemohly by přinést dobrou zprávu apoštolům! 
Malé a zdánlivě marné činnosti, ke kterým mne přivádí jenom pocit povinnosti a 
láska, kterou ale v tu chvíli vůbec necítím, můžou být základem pro Boží jednání, 
setkání a velké věci! 
 

Další verše nejsou ještě zdaleka žádná idylka – při pohledu na prázdný hrob se ke 
všem emocím, které ženy v tu chvíli pociťují, přidává ještě zmatek. Jako by toho 
nebylo už tak dost. A když se objeví andělé, není to o pokoji a nebeské atmosféře, ale 
o úleku. Mohly vykřiknout a utéct nebo omdlít jako vojáci hlídající Ježíšův hrob. Přes 
to všechno zůstávají a andělé jim řeknou něco, co je přiměje vzpomenout si na 
Ježíšova slova.  
Někdy trvá dlouho, než nám nějaký biblický text zazáří, někdy k tomu potřebujeme 
druhého, nebo dokonce nějakého anděla, posla, nějakou událost.  
Tato zmínka také ženy, které Ježíše a učedníky doprovázely, ukazuje jako ty, které 
při vší péči a manuální práci poslouchaly a slyšely Ježíšova slova a v pochopení a 
ochotě ke službě jsou pro Boha těmi, které může poslat, tedy apoštolkami, jež musí 
tu dobrou zprávu milým apoštolům teprve zvěstovat. 
Bible je plná svědectví o ženách, které nebyly vůbec dokonalé, a přesto s nimi Bůh 
počítal. S ženami, které v místě, čase a způsobu, který měly v dosahu, udělaly to, co 
měly. Z Žd 11 – hrdinů víry a Ježíšova rodokmenu: Smějící se Sára, nevěstka Rachab, 
pohanka Rút sbírající klasy, prorokyně Debora sedávající a soudící pod palmou a 
jdoucí do boje s Barakem, Ježíšova matka Marie, od Ježíšova hrobu Marie z Magdaly, 
Jana a Marie Jakubova. Marie, která nejdřív myslí, že se potkala se zahradníkem, a až 
když ji Ježíš osloví, poznává ho! 
I s tebou Bůh počítá, chceš do tohoto klubu? 
A jaká je reakce učedníků – apoštolů? Verše 10.–12.: Řekly to apoštolům, ale oni 
ta slova považovali za tlachání (blouznění) a nevěřili jim. Petr však vstal a 
rozběhl se ke hrobu… 
 

Když se pak Ježíš připojí ke dvěma učedníkům, kteří cestou do Emauz řeší události 
posledních dnů a hodin, tak mě zaujal verš 16., který říká: „Něco však bránilo jejich 
očím, aby ho poznali.“ A začíná znovu od začátku, od Mojžíše a dalších proroků, a 
vykládá jim, jak to vše je. A jim začne hořet srdce, ale stejně ho poznají až ve chvíli, 
kdy láme chléb. 
Pro mě je to skvělá zpráva! I když jsem nechápavá/nechápavý a Ježíš si leckdy nade 
mnou povzdechne, stejně mu stojím za to, aby se mnou počítal, opakoval se mnou 
stále to podstatné, byl se mnou, a dokonce mi svěřil důležitý úkol! 
 

Pak Ježíš přichází mezi své nejbližší a řekne (od v. 36.:) „Pokoj vám.“ Oni si ale v 
hrozném úleku mysleli, že vidí ducha. Ježíš přichází, je s námi, chce být s námi, ale 
jak často ho nepoznáváme nebo na něj hledíme přes naše představy, či dokonce 
pověrčivosti. A když měl takovou trpělivost s nimi, pak mám jistotu, že takovou 
trpělivost má i se mnou. Tak jako zůstal s nimi, a dokonce s nimi jedl, tedy měl s 



nimi důvěrné společenství, tak mám naději, že chce být i se mnou, že to se mnou 
nevzdává. 
Od 44. verše čteme, že s nimi opět mluví o tom, co je v Mojžíšově zákoně, v 
Prorocích a Žalmech, tedy v Bibli, a že to všechno ukazuje na něj. Znovu se vracet 
k Písmu a znovu si nechávat otvírat mysl – ne ji sami otvírat, ale nechat si ji otevřít! 
To je cestou k tomu, aby i nám hořela srdce a obnovovala se v nás radost. 
 

My jsme toho všeho svědkové. Ale svědky toho všeho budeme a zůstaneme jenom 
tehdy, když počkáme, až nás k tomu Bůh pozve a dá svoje pověření a tím i sílu a 
zmocnění. Někdy to znamená čekat, třeba i dlouho. Na naší straně je ochota nechat 
se použít, na Boží straně je rozhodnutí, kdy, kde a jak. 
 

Pak zvedl ruce, aby jim požehnal, a zatímco jim žehnal, začal se jim vzdalovat! 
Tohle Boží vzdalování je zvláštní. Ježíš odchází ve chvíli, kdy se s ním lidé potkají. 
Mám za to, že je to projev Boží důvěry v nás, že nepotřebujeme stále vést za ručičku, 
že jsme ochotni přijmout úkol a vydržet i chvíle, kdy úplně nevnímáme jeho 
přítomnost, tak jako ji nevnímali ti dva na cestě do Emauz, a přesto Ježíš s nimi 
fyzicky byl. 
 

Výsledek toho všeho? Ti původně ustrašení, nechápaví, zmatení to nevzdali, ale s 
velikou radostí se vrátili do Jeruzaléma. Všechen čas trávili v chrámu, kde 
oslavovali Boha. Chrámem je tvoje tělo, chrámem je sobotní čas, chrámem je celá 
země – tak žijme v Boží blízkosti, s důvěrou, statečně a radostně! 
 

2K 4,7–9 Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato 
nesmírná moc je Boží a není z nás. Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni 
do úzkých; jsme bezradní, ale nejsme v koncích; jsme pronásledováni, ale nejsme 
opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. 
 

Ř 8,28.37–39 Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou 
povoláni podle jeho rozhodnutí. … V tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si 
nás zamiloval. Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost 
ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu 
nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. 
 

Amen. 

CO  JE  NOVÉHO  NA  SÍTI 
 

Knihy volně ke stažení 
 

Chceme vám poděkovat, že i když jsou podmínky zcela odlišné od normálu, najdete 
si cestu, jak s knihami pracovat. Jednou z možností je knihy zasílat v elektronické 
(pdf) podobě. Zde je rozšířená nabídka e-knih, tedy na www stránkách Advent- 
-Orionu v sekci „ke stažení“/„pro čtení, když nemůžeme ven“. Nabídněte tyto knihy 
svým přátelům a známým. 
 

Seznam knih: 
Cesta ke Kristu / Ellen Whiteová; Touha věků / Ellen Whiteová; Velká naděje / 
Ellen Whiteová; Síla naděje / Julián Melgosa, Michelson Borger; Důkaz Boží 
existence / Kornelius Novak; Na scéně / Kornelius Novak; Za hranicí 

https://www.casd.cz/knihy-volne-ke-stazeni/


představivosti / L.  James Gibson, John T. Baldwin, Jerry D. Thomas; Pohoda a 
zdraví / Mark A. Finley, Peter N. Landless; Téměř zapomenutý den / Mark A. 
Finley; Přišel-zemřel-zvítězil / Radek Daniel 
 

 

Audiokniha Cesta lásky 
 

S velkou vde c ností  nas emu Bohu va m oznamujeme, z e od 21. dubna je k dispozici 
nas e první  audiokniha ze se rie Drama ve ku  od Ellen Whiteove  – Cesta la sky. Dí ky 
sponzoru m ji mu z ete zdarma poslouchat na ru zny ch platforma ch nebo sta hnout z 
nas eho u loz is te . Vs echny odkazy najdete v popisu tohoto vysí la ní . 
Nechejte se inspirovat a sdí lejte tuto audioknihu jako aktua lní  poselství  se svy mi 
blí zky mi. 

Štúdio Nádej 
•  HopeTV.sk → http://hopetv.sk/cesta-lasky 
•  YouTube → https://bit.ly/youtube-cesta-lasky 
•  Spotify → https://bit.ly/spotify-cesta-lasky 
•  Google Podcasts → https://bit.ly/google-cesta-lasky 
•  Apple Podcasts → https://bit.ly/apple-cesta-lasky 
•  u loz is te  → https://bit.ly/drama-vekov 
 

Heritage singers koncerty 2020 
Organizace Maranatha Vás zve na koncerty skupiny Heritage Singers, které se uskuteční 

na podzim letošního roku v Hradci Králové, Praze a Ostravě. 
 

Věříme, že situace, která nás v posledních týdnech potkala, bude v září již klidnější a 

koncerty se budou moci konat. Pokud bychom na konci srpna zjistili, že nebude možné 

koncerty uskutečnit, vaše peníze za zakoupené lístky by vám byly vráceny v plné výši. 

Více informací naleznete na www.heritagesingers.cz. 

 Tým Maranatha 

 

https://bit.ly/drama-vekov
https://www.casd.cz/heritage-singers-koncerty-2020/
http://www.heritagesingers.cz/


 

Informace z Výboru Česko-Slovenské unie (20. 4. 2020) 

Pondělí 20. 4. 2020 ve večerních hodinách se sešel Výbor Česko-Slovenské unie v rámci 

videokonference, aby projednal aktuální body své agendy. Na začátku oslovil členy 

výboru hospodář Česko-Slovenské unie Marek Škrla Božím slovem z dopisu Židům 

3,13–15 

„…povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono ‚dnes‘, aby se nikdo z vás, 

oklamán hříchem, nezatvrdil. Vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční 

předsevzetí zachováme pevné až do konce. Je řečeno: ‚Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, 

nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru!‘“ 

Tento text čtou křesťané už dlouhá staletí, jeho výpověď se opírá o cestu izraelitů z 

otroctví ke svobodě. Bývalí otroci neuměli správně posoudit důležité okamžiky, které 

právě prožívali, a tak v jediném dnu, dá se říci v jediném okamžiku, prohráli celou svou 

budoucnost. 

Velmi zjednodušeně lze říci, že Hospodin přišel mezi lidi, které si vybral, ale oni jej 

zatvrzele odmítli. Vyvolený lid Boží zvolil špatnou strategii k vyřešení krize a stálo je to 

všechny život. Dnes žijeme v podobně rozjitřené atmosféře. Na sítích spřádá mnoho 

různých kazatelů velká odhalení a zvoní na poplach. Všechna tato super kázání mají jedno 

společné – konec světa bude za týden, měsíc, rok i více. Úvodní text však je výrazně 

přesnější. Hospodin jako Pán nad časem to popsal, jako vždy, geniálně – k životu a 

rozhodnutí máš vždy jen přítomný okamžik, protože minulost je za tebou a budoucnost 

opravdu nevlastníš… 

Slovo DNES nám dává do života netušené možnosti a potenciál měnit věci k dobrému, 

povzbuzovat se, naslouchat sobě navzájem i Bohu, a to vše právě dnes. 

Po úvodní pobožnosti se Výbor unie zabýval následujícími administrativními a 

hospodářskými body: 

Zprávy z Česko-Slovenské unie a z jednotlivých sdružení 

Předseda ČSU podal zprávu o činnosti církve v době pandemie. 

Odložení zasedání Generální konference o jeden rok 

Výbor GK rozhodl, že se zasedání GK v důsledku celosvětové pandemie odkládá o jeden 

rok, na termín 20.–25. 5. 2021. 

Volba zástupce ČSU na výbor EUD (kazatel) 

Interevropská divize (EUD) umožňuje Česko-Slovenské unii pro nadcházející 

konferenční období Generální konference (GK), aby měla ve výboru EUD zástupce za 

https://www.casd.cz/informace-z-vyboru-cesko-slovenske-unie-20-4-2020/


kazatelský sbor ČSU. Výbor unie schválil kazatele Petra Rohana jako zástupce ČSU ve 

výboru EUD. S ohledem na odložení zasedání GK na rok 2021 v důsledku celosvětové 

pandemie bude nový výbor EUD zvolen a doplněn po zasedání GK v roce 2021. 

Vyslání kazatelů na misijní institut v USA (Mark Finley) 

Kurz na misijním institutu v USA se bude konat 15.–30. 7. 2021. Výbor unie schválil 

záměr vyslání určité skupiny kazatelů nebo biblických pracovníků  na dvoutýdenní 

studium. 

Kaplanská služba armády ČR 

Výbor unie projednal a schválil udělení pověření Tomáše Harasteje a Martina Žůrka ke 

službě v zařazení vojenského kaplana v kategorii „kaplan akceptovaný církví“, podle 

Základního dokumentu o kaplanské službě ČSU. Předpoklad nástupu pro T. Harasteje je 

rok 2020 a pro M. Žůrka rok 2021. 

Volby a členské shromáždění ve sboru 

Členská shromáždění neprojednávají pouze volbu sborových činovníků, ale také i přijetí, 

propuštění nebo převody členů. Podle Církevního řádu je fyzická přítomnost členů nutná 

na členském shromáždění a nemůže být nahrazena elektronickou formou nebo 

videokonferencí. 

Výbor unie rozhodl, aby byla udělena možnost odložení volby sborových činovníků do 

termínu, kdy pomine nařízení vlády o omezeném shromažďování v důsledku pandemie. 

Odložené sborové volby by se měly konat nejpozději rok od vyhlášení nouzového stavu, 

tedy do konce března 2021, za předpokladu, že nebude v rozporu s dalším zásadním 

vyhlášením vlády a parlamentu ČR a SR. 

V případě, že byl proces voleb ve sboru zahájen před stavem nouze (březen 2020), kdy 

ještě byla možnost shromažďování ve sborech, tak je možné pokračovat v procesu 

sborových voleb jedině za předpokladu osobního jednání, tedy až pomine nařízení vlády 

o omezení shromažďování osob v důsledku pandemie. Konání přípravného nebo 

jmenovacího výboru není povoleno prostřednictvím videokonferencí, které nejsou 

zárukou diskrétního jednání. 

Zahraniční návštěvy a cesty 

Výbor unie schválil změny v oblasti zahraničních návštěv a cest v důsledku celosvětové 

pandemie 

Čerpání finančních prostředků z fondu vzdělávání 

Výbor unie schválil čerpání finančních prostředků z fondu vzdělávání na hrazení nákladů 

semináře „Jak pomáhat v krizové situaci“, který se uskutečnil pro kazatele v jednotlivých 

sdruženích. 

Rekonstrukce budovy sboru v Hradci Králové 

Výbor unie schválil investici za účelem rekonstrukce budovy sboru v Hradci Králové. 

Finanční částka bude hrazena z rozpočtu Českého sdružení za předpokladu, že tuto 

investici schválí výbor Českého sdružení. 

Prodej budovy sboru v Košicích 

Výbor unie schválil prodej budovy v Košicích (modlitebna, Tajovského ul.) Finanční 

částka, kterou obdrží Slovenské sdružení, bude sloužit k pokrytí nákladů spojených s 

investicí do nové budovy určené pro shromažďování v Košicích. 
 

Příští jednání VČSU se bude konat 20. 9. 2020 v Brně. 



       Turistický oddíl Malvazinky TOM 

Ohlédnutí za velikonočním  

výletem TOMu (per partes)   

5.–10. (až 30.) 4.2020 
“Křížová cesta – Petřín” 

 

Foto je důkazem absolvování výletu. Fotky pošlete na e-mail: polyconsulting@volny.cz 
 
 
 

   
 
 
 



 

 
 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 30. dubna 2020 č. 490 

 

o přijetí krizového opatření 

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s 

čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro 

území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu 

koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve 

smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé 

krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 

písm. c) a e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.  
 

Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod. 
  

I. nařizuje  

a) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů 

domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na 

pohřbu, a zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry,  

b) konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v 

nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny 

určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich 

konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. alespoň 10 metrů;  

II. zakazuje, není-li tímto nebo jiným krizovým opatřením stanoveno jinak, divadelní, 

hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, 

spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, 

poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, 

tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob; tento zákaz se nevztahuje na 

schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných 

veřejných osob, které se konají na základě zákona;  

III. omezuje sportování na sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně 

přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:  

a) společně sportuje nejvýše sto osob,  

b) nejsou využívány společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by 

nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že 

je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto 

případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména 

dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;  
 

IV. nařizuje  

a) pro hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 

100 osob, aby byla dodržována následující pravidla:  



− je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů 

domácnosti,  

− je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,  

b) pro organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti, aby byla 

dodržována následující pravidla:  

− na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob,  

− vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně           

2 metry,  

− sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek 

dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,  

− na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na 

dezinfekci rukou,  

− nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné 

šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za 

podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo 

vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených 

hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se 

běžně dotýkají ruce,  

− po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých 

tréninkových pomůcek;  

c) pro účast na sňatečném obřadu, aby byla dodržována následující pravidla:  

− účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci 

anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby 

celkový počet osob nebyl vyšší než sto osob,  

− snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný 

prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,  

− účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně            

2 metry od jiných osob,  

− po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých 

pomůcek,  

tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do 

registrovaného partnerství; 

d) pro účast na bohoslužbě, aby byla dodržována následující pravidla:  

− bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 100 osob,  

− v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují 

minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,  

− účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně 

dezinfikují ruce,  

− účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který 

brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,  

− v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou 

a obdobné obřady,  

− duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před 

podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,  

− délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,  

− bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány 

kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),   



− je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní 

bohoslužebný prostor;  

stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají 

otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.  
 

Ing. Andrej Babiš, v. r.  předseda vlády 

 

platí i pro bohoslužby 



 



       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

Výlet  TOMu  17.5.2020 (amb vel) 
“Z Řevnic na Skalku u Mníšku p/B.” 

 

 

Sraz: v 9:30 hod vlakové nádraží Praha Smíchov 
Odjezd: Os 8826 – 9:55 hod do stanice Řevnice 

 

 

Trasa: 
Z nadraží Řevnicestart, se vydáme po zelené TZ přes nám. Krále Jiřího z Poděbrad, ulicí 

Mníšeckou, Tyršovým stromořadím na rozcestí Řevnický les. Dále kolem lesního divadla 
až na rozcestí Pod Strážným, kolem Babského potoka k rozcestí Skalka Poustevna, kde 
si prohlédneme křížovou cestu. Pokračovat budeme od rozcestí Skalka kolem kláštera 
Skalka, kaple sv. Máří Magdaleny na vyhlídku u kříže2. Pořád po zelené TZ až do ulice 

K Remízku v pravo do V lipkách, Skaleckou kolem zámku Mníšek pod Brdy3 na náměstí 
F. X. Svobody na stanici MHDcíl  

 
Spojení zpět: bus č.317/321 směr Smíchovské nádraží, 15:00/15:30; 16:00/16:30 hod. 

 
 

prosíme,  
dodržujte nařízení vlády  

pro bezpečí své  
i vašeho okolí 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Délka trasy cca 7,6 km 

 
 
 

Na procházku se těší  
Radek Zelenka 

 
 
 
Design ® Jaroslav Bartoš 



 

www.zivotazdravi.cz            Praha Smíchov 
                              

Vás srdečně zve na  
internetový seminář   

 
 

Bylinky na zahrádce 
 

Jaké máte bylinky na své zahrádce? 
Že nemáte zahrádku? I truhlík na okně je zahrádka! 

Jaké druhy bylinek upotřebíte v kuchyni? 

Zahrádka je radost😊! 
 

 
Ze své zahrádky vybrala 

RNDr. Anna Boušková 
zahrádkářka tělem i duší 

 
Podívejte se na stránky zivotazdravi.cz 

http://www.zivotazdravi.cz/category/praha-smichov/ 

 

květen 2020  

na vaší zahrádce 

 
 

 

http://www.zivotazdravi.cz/category/praha-smichov/


 



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/

