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PROGRAM ALTERNATIVNÍ SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY   
 

  Dopoledne . 

1o,45 hodin 

Bohoslužbu vede Milan Müller 

• Úvod  

• Společná píseň č. 1 „Vzdávej čest Tvůrci“ 

• Modlitba – Soňa Sílová 

• Studium sobotní školy, společné shrnutí úkolu – Miloslav Žalud 
Téma: „Bible jako kniha dějin“ 

• Varhanní hudba 

• Oznámení  

• Společná píseň č. 24 „Bůh je má píseň“  

• Dětský příběh – Václav Vondrášek 

• Varhanní hudba 
• Čtení textu Bible – Job 42,1–6 – Natálie Gabrišová 

• Tichá modlitba   

• Kázání – Soňa Sílová a Václav Vondrášek 
Téma: „Jobovo – i naše – vyznání na konci karantény“ 

• Chvíle ke ztišení – hudební přednes – Jana Bezděkovská 

• Sbírky sobotní školy pro potřeby evangelizace  

a pro potřeby sboru 

• Modlitba s požehnáním – Václav Vondrášek 

• Závěrečná píseň č. 3 „Tebe, Boha, chválíme“  

• Varhanní hudba  
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V Í T E J T E 
SBOR CASD PRAHA SMÍCHOV 



Oznámení 
 

 

- Přejeme požehnanou sobotu všem. 
 

- Dnes, 6. 6., bude z Božího slova sloužit sestra Soňa Sílová  
a bratr Václav Vondrášek. 

 

-Dnes, 6. 6. odpoledne se ve sboru od 1600 hod. uskuteční smuteční  
vzpomínková bohoslužba na Jiřinu Maškovou.  

 

- Příští sobotu, 13. 6., bude kázáním z Písma sloužit bratr Miloslav Žalud. 
 

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

 

- Aktuální program sobotních bohoslužeb a činností sboru 
v období 2Q 2020 je k dispozici na webových stránkách sboru  

www.casdsmichov.cz ve složce ke stažení – čtvrtletní program. 
 

- Pozastavení činností a omezení aktivit oddělení sboru do odvolání.  
Další informace naleznete ve Zpravodaji, webu www.kp-penguins.cz 

a na stránkách sboru www.casdsmichov.cz 
 

- Klub Zdraví se uskuteční v červnu formou virtuálního setkání.  
Téma „Imunita“. Odkaz http://www.zivotazdravi.cz/category/praha-smichov/  

 

-Ve čtvrtek 11. 6. se uskuteční jednání Výboru sboru 1830 hod. 
 

-V neděli 21. 6. proběhne předtáborová výprava (akce KP) 
(další informace naleznete na webu www.kp-penguins.cz). 

 

-V neděli 21. 6. jste zváni na výlet TOMů „Z Šestajovic do Úval“ 
(více informací dále ve Zpravodaji nebo u předsedy TOMů R. Zelenky). 

 
-V pátek 5.6. byl odvysílán poslední 50. díl cyklu „Jsme spolu“ 

 

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

 

- Prosíme, připojte se k nám a v měsíci červnu mysleme na svých 
modlitbách na oddělení našeho sboru: Smíchovský sbor. 

 

- 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. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

V období 7.–13. 6. 2020 oslaví narozeniny: 
 

Gritta Lenka (9. 6.); Jetelina Bedřich (11. 6.);  
Pučelíková Marie (13. 6.); Chiminec Robert (13. 6.) 

 

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/
http://www.casdsmichov.cz/
http://www.zivotazdravi.cz/category/praha-smichov/
http://www.kp-penguins.cz/


 

 

Bohoslužba rozloučení s Jiřinou Maškovou 
6.6.2020 v 16 hodin – Praha Smíchov 

 

 

I řekl Ježíš: 
„Já jsem vzkříšení i život.  

Kdo věří ve mně,  
byť pak i umřel, živ bude“ 

Jan 11,25 
 

Úvodní hudba 
Píseň – China Rozes – Enya 

 

Přivítání a úvod – Milan Müller 
Modlitba 

 

Jsme jenom slabé – ženský sbor – videoklip 
 

Text Písma – Václav Vondrášek 
Jen vzpomínky a fotky nám zůstanou – prezentace 

 

Text Písma – Soňa Sílová 
Osobní vzpomínka 

- Stanislav Mašek – čte Milan Müller 

- Josef Cepl – čte Soňa Sílová  

- Soňa Sílová 

- Pavla Šustková 

- František Kafka 

 

Text Písma – Václav Vondrášek 
Vzpomínková promluva – Soňa Sílová 

 

Hudební přednes 
Duchovní promluva – Václav Vondrášek 

 

Píseň – Skončí příběh této země – Ludovít Vladár 
Modlitby – Soňa Sílová a Václav Vondrášek 

 

Poděkování a ukončení smuteční bohoslužby 

 



VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

Smuteční vzpomínková bohoslužba na Jiřinu Maškovou 
 

Smuteční bohoslužba, kde se budeme moci rozloučit, vzpomínat i poděkovat za život 

Jiřiny Maškové, se bude konat v sobotu 6. června 2020 od 16:00 hod. ve sboru na 

Smíchově. Setkáme se při kázání z Božího slova, modlitbách, osobních vzpomínkách; 

fotografie nám připomenou, jak šel čas jejího života… 

   Za VS Vašek Vondrášek 

Pozdrav z procházky KD2 
 

 

V sobotu 30. 5. 2020 odpoledne jsme se sešli v hojném počtu v Dubči na náměstí a šli 
jsme podél Říčanského potoka k Podleskému rybníku. Na všech účastnících byla vidět 
radost, že se konečně po dlouhém půstu můžeme zase scházet, povídat si a sdílet se 
navzájem. Všem děkujeme za krásné odpoledne a těšíme se na další setkání.    

                                               Za KD2 Mariana a Jarda Skálovi 
 

Termíny Večeře Páně a ukončení školního roku DSŠ 

Milé sestry a bratři, dovolte nám informovat vás o Památce Večeře Páně v našem 
sboru, Ve 2. Q 2020 byla zrušena; ve 3. Q 2020 bude v sobotu 26.9. nebo 3.10. 
Upřesníme po jednání VS. 

Důvodem je akceptování dosavadních nařízení vlády ohledně hygienických pravidel 
pro církevní setkávání a snaha o eliminaci nebezpečí přenosu z bližšího kontaktu, 
který je pro praktikování Večeře Páně specifický.  

Na sobotu 27. 6. je naplánované ukončení školního roku DSŠ – jako součást 
dopolední bohoslužby. 

VS 



Informace ze sborového traktátu 
 

Milí smíchovští sourozenci, 
uběhla celá řada týdnů, kdy jsme se naposled viděli v naší modlitebně. Těšíme se, že 
budeme mít opět možnost setkávat se osobně také při prodeji literatury. 
Chceme poděkovat našim kazatelům Soně Sílové a Václavu Vondráškovi, kteří na začátku 
virové epidemie s ochotou objížděli naše seniory a předali všem zájemcům úkoly sobotní 
školy 

- Průvodce studiem Bible – pro II. čtvrtletí letošního roku. 
 

Protože jsme se nemohli scházet v modlitebně, zůstalo nám ještě asi 30 kusů 
neprodaných Průvodců studiem Bible pro II. čtvrtletí. Rádi bychom vám je dodatečně 
nabídli. 
 

V uplynulých dnech a týdnech jsme obdrželi a máme pro vás připraveno z vydavatelství 
Advent-Orion: 

- Průvodce studiem Bible pro III. čtvrtletí 
   budeme studovat tematické lekce: Sdílení víry od Marka Finleyho 
- časopis Advent č. 3, č. 4 a č. 5 
- časopis Prameny zdraví 

 

Na co se můžete těšit? Pokud se rozhodnete misijně potěšit své známé a přátele 
literaturou, budete mít možnost od soboty 13. června získat zdarma některý z těchto 
knižních titulů: 

- Více než tesař (v návaznosti na vámi již zaslané objednávky) 
- Nekonečná milost 
- Historie Bible 
- Velká naděje 
- Myšlenky z Hory blahoslavenství 
- Konzervujeme zdravě 
- Moudrost očima moudrých bláznů/šašků 

 

Děkujeme za vaši dosavadní přízeň a spolupráci. S přáním Boží ochrany a požehnání 
 

                                                                                    Pavel Bláha a Josef Pavlík 

Pozdrav od Slávky Veselé 
 

S. Slávka Veselá zdraví všechny sestry a bratry. Má velkou radost z toho, že opět začínají 
sobotní bohoslužby a těší se, až bude s námi ve sboru. Sobotní bohoslužby na Smíchově 
jí velmi chybí.  
 

S přítelem, br. Karlem Kratochvílem, měli vážnou nehodu, při níž přežili jen díky Boží 
ochraně. Autu totiž nečekaně selhaly brzdy. Když se po nehodě oba probrali, záchranáři 
se divili, že ji přežili. Dle slov Slávky je to velký zázrak. Za tuto ochranu cítí obrovskou 
vděčnost vůči Pánu Bohu. „Podruhé jsme se narodili.“  
 

Slávka Veselá přeje všem požehnanou sobotu a má nás moc ráda. 
 



Milí přátelé a příznivci Adry,  
obracím se na vás s prosbou o připojení vašeho hlasu ve prospěch 
dobré věci!  
 

Jedná se o společnou petici Generální konference CASD a ADRA 
International týkající se záměru podpořit výrazněji hlas naší církve na národní i 
nadnárodní úrovni ve prospěch dosažitelnosti vzdělávání pro všechny děti na světě. 
Vzdělávání se naše církev celosvětově historicky věnuje a rovněž organizace ADRA 
zajišťuje v řadě zemí dostupnost vzdělání pro ty nejchudší. Video, čísla (která vás 
možná překvapí) a proklik na petici naleznete podrobně zde: 
 

https://adra.cz/o-nas/petice-adra 
 

Jak jistě víte, dostupnost vzdělání pro děti je v řadě zemí dlouhodobě neuspokojivá, 
a navíc hrozí potenciální aktuální zhoršení situace: i děti ve školách budou muset 
školy v mnoha případech opustit a jít pomáhat rodičům vydělávat na živobytí, další 
ani nyní na vzdělání nedosáhnou vůbec. 

Petici mohou podepsat dospělí a děti nad 14 let.  

Stejně tak prosím i vás, abyste se vy osobně i vaši rodinní příslušníci zapojili. 

Cílem je získat celosvětově 1 mil. podpisů, za ČR chceme přispět 5 000 podpisy. 

Budeme vám vděčni, pokud jeden podpis bude i ten váš! :) 

Moc vám děkujeme. 
Za organizaci ADRA Martina Špinková 

Koordinátor ADRA aktivit a PR komunikace v CASD 
 

CHCETE VĚDĚT VÍC? 
O kampani 
Petiční kampaň organizace ADRA „Every child. Everywhere. In school.“ se 
zasazuje o to, aby každé dítě na světě mělo přístup ke vzdělání. Díky podpoře lidí po 
celém světě chceme toto téma dostat mezi světové leadery. 
Proč kampaň spouštíme právě teď? 
Přestože od roku 2000 do roku 2012 celkový počet dětí, které nechodí do školy, 
poklesl o polovinu, není důvod k oslavám. Tento pozitivní trend se zastavil 
a pandemie koronaviru jej může otočit. České děti se postupně vracejí do škol, v tuto 
chvíli ale stále téměř 3/4 žáků a studentů na celém světě zůstává doma – jedná se 
o 1,3 bilionu dětí v 186 zemích. Čím déle situace potrvá, tím roste pravděpodobnost, 
že se děti – a to především dívky, děti s postižením a ty z nejchudších rodin – do 
školy už nevrátí. 
  

Přidejte se k milionu lidí po celém světě a pojďte to s námi změnit. 
 

Proč kampaň běží pod hlavičkou Adry? 
Jsme součástí mezinárodní sítě, která působí ve 130 zemích světa, jsme tedy 
v kontaktu s mnoha politickými leadery ať už na mezinárodní, nebo lokální úrovni. 
Na oblast vzdělávání v rozvojových zemích se zaměřujeme dlouhodobě, a 
proto sledujeme aktuální vývoj, hrozby a příležitosti v této oblasti.  
Kde ADRA Česká republika v současnosti pomáhá dětem v rozvojových 
v získání přístupu ke vzdělání? 

https://adra.cz/o-nas/petice-adra
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse


• Zajišťujeme přístup ke vzdělávání nejchudším dětem ze slumů v Bangladéši 
v projektu Čalantika a BanglaKids. V rámci těchto programů získalo základní 
vzdělání již tisíce žáků. 

• Poskytujeme podporu vzdělávání dětem v uprchlických táborech v 
Myanmaru.  

• Stavíme školu pro malijské děti v Nigeru. 
Proč se zaměřujeme právě na vzdělávání? 
Vzdělání mění životy. Bez přístupu k němu se lidé nemohou měnit. Díky vzdělání se 
dětem otevírají zcela nové možnosti, obzory. Tím to ale nekončí – změní se i život 
jeho rodiny, komunity a dalších generací. Z přístupu ke vzdělání pro všechny děti 
má přístup celá společnost. 

  
Prodám dětský spací pytel značky Hannah Junior 

Trek 2 používaný 1 dítětem, ve velmi dobrém stavu. 
Vhodné pro dítě do výšky 150 cm. 
Cena: 450 Kč 
Pro bližší informace můžete kontaktovat:  
Silvie Chytrá Dratvová, dratvova@yahoo.com, 774 
869 934 

 

K A Z A T E L N A 
 
 

KDO SE BOJÍ DUCHA SVATÉHO? 
Kázání 30. květen 2020 Praha-Smíchov – bratr Michal Balcar 

Text: J 3,1–8 
 

Úvod 
Zítra slaví západní křesťanstvo svátek Letnic a k mému zármutku se k této oslavě 
nepřipojujeme my adventisté. A to navzdory tomu, že se jedná o svátek nepochybně 
biblický. Dovolte mi ho tedy alespoň připomenout v tomto mém kázání.  
 

Kdo se bojí Ducha svatého?  
Takt jsem nazval toto své kázání (ve variaci na slavný název knihy Kdo se bojí Virginie 
Woolfové?) a ihned odpovídám: No přece my. Možná ne tak úplně Ducha, ale určitě 

http://www.calantika.cz/
http://www.banglakids.cz/
https://adra.cz/pomoc-v-zahranici/humanitarni-projekty/barmamyanmar--podpora-vzdelavani-a-sobestacnosti-zranitelnych-komunit-ii
https://adra.cz/pomoc-v-zahranici/humanitarni-projekty/barmamyanmar--podpora-vzdelavani-a-sobestacnosti-zranitelnych-komunit-ii
https://www.adra.cz/pomoc-v-zahranici/humanitarni-projekty/niger--zlepseni-pristupu-ke-vzdelani-vode-a-sanitarnimu-vybaveni-presidlenych-uprchliku-do-ouallam


se bojíme letničních. Nebyli bychom rádi, kdyby nám někdo ve sboru zvedl při písních 
ruce nad hlavu (a to dokonce ani tehdy, když zpíváme: My zvedáme svoje dlaně). 
Nebyli bychom rádi, kdyby někdo mluvil v jazycích, a vůbec bychom nebyli rádi, kdyby 
nám z naší uspořádané bohoslužby někdo dělal divočinu. 
Jenže letniční a charismatické církve a Duch svatý, to přece nejsou ty stejné věci. A 
bez Ducha není v církvi nic. Jen mrtvo, pusto a prázdno. Nebojme se Ducha svatého. 

 

Text 
Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci 
a řekl mu: „Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta 
znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním.“ Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím 
tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“ Nikodém mu řekl: „Jak 
se může člověk narodit, když je už starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a 
podruhé se narodit.“ Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z 
vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se 
narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. Vítr vane, 
kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, 
kdo se narodil z Ducha.“ (Jan 3,1–8) 
 

Poznámky k textu 
Připadá mi, že tohle je rozhovor typický pro Jana. Ježíš a jeho partner se úplně míjejí. 
Jeden mluví o Duchu a druhý nemá potuchu (o čem je řeč). Přiznám se, že rozumím 
mnohem více Nikodémovi, ale chtěl bych rozumět Ježíši. Ježíš mluví o Duchu svatém, 
Nikodém o sobě. Možná již tady začíná působení Ducha – že nás učí přestat se 
soustředit na sebe a na to, co máme dělat. 
O jakém Duchu tu Ježíš mluví. Řecky se duch řekne pneuma a my tohle slovo známe 
třeba ze slova pneumatika. Ta je také naplněná něčím, co nevidíme, a přesto tomu 
věříme, že nás to unese ve 100kilometrové rychlosti. Duch je podle Ježíše nezbytný, 
protože dává život. Je to on, skrze koho ožil první člověk a žijeme my všichni. Ovšem 
Duch je i vítr (v. 8), který je nekontrolovatelný a nepredikovatelný. Může přinášet 
osvěžení v parném letním dni, ale také může ničit, převracet, bořit. Takový je Duch, 
dech i vítr. 
Ježíšovo „odkud“ ve verši 8. je možné také přeložit jako „proč“ nebo „jak“. Duch 
vane a my nevíme nic. Jenom ho slyšíme, tedy cítíme jeho působení. My už dnes 
dokážeme dokonce předpovědět, jak bude foukat, ale přimět ho, aby foukal, jak 
chceme – to ještě neumíme. 
Jak on chce – říká Kristus. A to je důvod, proč se ho bojíme. Protože on nevane, jak 
chceme my, ale jak chce on. Tak často se jako kazatel modlím, aby Pán požehnal 
tomu, co jsme naplánovali a nachystali. Nechci, aby to plánoval a chystal on. Chci jen, 
aby tomu dal zázračný štempl a ono to fungovalo. Jenže takhle to s Duchem není. 
Duch dělá nečekané a divné věci. Vodí Ježíše za ďáblem na poušť, aby byl pokoušen. 
Létá si po světě jako holubice. Lidé vedení Duchem byli vždycky nevítaní a neskladní 
– třeba proroci ve Starém zákoně. Nebo Jan Křtitel. Nebo Ježíš. Nebo učedníci po 
Letnicích. Protože: „tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha“. I ti, kdo se narodí 
z Ducha, se takto projevují, dělají věci nečekané, nevypočitatelné. Být narozen 
z Ducha je riskantní podnik. Může se nám stát, že se náš život od základu změní.  
 



Kdo se Bojí Ducha svatého? My. A měli bychom se ho bát?  
Částečně ano, protože toužíme-li po Duchu, musíme být připraveni, že se věci budou 
dít jinak, než čekáme, než jsme si naplánovali, než by nám bylo příjemné a pohodlné. 
Prostě musíme předat otěže svého života jemu. 
Částečně ano, protože to od nás vyžaduje trpělivost. Musíme na Ducha čekat. On 
přijde v pravou chvíli. Tak chvíle se nemusí překrývat s naším chápáním toho, co je 
pravá chvíle. 
Ale bát bychom se ho neměli z jednoho zásadního důvodu: Duch je náš rodič, naše 
matka i náš otec. Poprvé se o něm Bible zmiňuje v Gn 1,2 – „Duch se vznášel nad 
vodami“. Tady je v hebrejštině použité neobvyklé sloveso, které popisuje pohyb 
orlice vznášející se nad hnízdem plným mláďat, aby ho chránila. Kdo se Bojí Ducha 
svatého? My už se nebojme, protože dítě se přece nebojí svého rodiče. 

Amen. 
 

CO  JE  NOVÉHO  NA  SÍTI 
 

Hlasování Interevropské divize ve věci vztahu s jinými 

náboženskými denominacemi 

Níže naleznete ustanovení vycházející z hlasování Interevropské divize 

ve věci vztahu s jinými náboženskými denominacemi. 

Jelikož se na nás čas od času obracejí členové církve i vedoucí z různých koutů 

Interevropské divize s dotazy, zda je vhodné, aby se kazatelé a vedoucí v naší církvi – v 

různých pozicích zodpovědnosti – zapojovali do ekumenických a mezináboženských 

aktivit a organizací; 

https://www.casd.cz/hlasovani-interevropske-divize-ve-veci-vztahu-s-jinymi-nabozenskymi-denominacemi/
https://www.casd.cz/hlasovani-interevropske-divize-ve-veci-vztahu-s-jinymi-nabozenskymi-denominacemi/


Jelikož vzhledem k složitosti celé problematiky není ve většině případů jednoduchá 

odpověď ano či ne dostatečná; 

Jelikož Církev adventistů sedmého dne vytvořila různé dokumenty a prohlášení na 

základě Bible ohledně našeho vztahu s jinými církvemi a náboženskými organizacemi. 

BYLO ODHLASOVÁNO, aby se důrazně doporučilo všem subjektům a pracovníkům v 

rámci Interevropské divize jednat podle následujících pravidel a pokynů: 

1. Církev adventistů upřednostňuje dialog a srdečné vztahy vzájemného respektu 

a porozumění s jinými náboženskými vyznáními na všech úrovních naší církevní 

organizace. 

2. Jsme plně přesvědčeni a také usilovně hájíme to, že svoboda svědomí a náboženská 

svoboda jsou práva všech lidských bytostí; ne jako něco, co si nárokujeme jen pro 

sebe, ale jako práva, která mají být udělena všem, i těm, kdo smýšlejí jinak než my. 

3. Všechny lidské bytosti jsou stvořeny k obrazu Božímu, a proto si zaslouží naši 

nejhlubší lásku a respekt. Navzdory rozdílům bychom se však neměli vyhýbat těm, 

kdo smýšlejí, věří a/nebo se chovají jinak než my. 

4. Dialog a vzájemné porozumění však neznamenají, že musíme s ostatními souhlasit, 

jen abychom udrželi srdečné vztahy. 

5. Všechny lidské vztahy by měly být podřízeny principům a hodnotám psaného 

Božího slova, které vypovídá o vtěleném Božím Slově, Ježíši Kristu, který svědčí o 

Bohu Otci a Bohu Duchu svatém. 

6. Naše věroučné body byly opatrně a pečlivě postaveny na pevném základu Bible. 

Tato prohlášení víry definují naši identitu jako církve a vždy by měly být zachována 

jako náš typický znak. 

7. Proto bychom se neměli stát členy organizace, jejíž principy, přesvědčení, cíle i 

misie jsou v rozporu s principy Božího slova, věroučnými body Církve adventistů 

sedmého dne. Neměli bychom ani vstupovat do jakýchkoli vyjednávání nebo dohod, 

které nás nutí dělat kompromisy v našich základních hodnotách. 

8. Ze zkušenosti víme, že kontext mezicírkevního dialogu je vynikajícím prostředím 

pro naši komunikaci s vedoucími jiných náboženských denominací, pro osobní 

setkání s nimi a seznámení se s učením komunit, které reprezentují. Je to také 

vhodné prostředí pro prezentaci naší církve, a to vysvětlením adventistického učení 

a stanovisek v několika dalších oblastech církevního života a misie. Přátelský a 

zdvořilý vztah dokáže zbořit mnoho nepodložených předsudků a podpořit plodnou 

spolupráci v mnoha doménách společného zájmu. 

9. Na druhou stranu však existuje skutečné riziko, že když se snažíme získat lidi z 

jiných náboženských denominací, zapleteme se do systému, který nám brání kázat 

poselství, jež nám Bůh svěřil. Stát se například členem ekumenické organizace 

vyžaduje přijetí směrnic, které jsou v rozporu s naším chápáním církevní jednoty, 

ekleziologie a misie. Proto Interevropská divize důrazně doporučuje, aby měli 

adventisté v takových organizacích status pozorovatelů, poradců nebo hostů. 

Svět je zralý na to, aby přijal nadějnou zprávu Ježíšova brzkého návratu na tuto zemi. 

Bůh nás povolal jako jednotlivce i jako církev, abychom tuto dobrou zprávu hlásali. 

Mezicírkevní vztahy nám nabízejí úžasnou příležitost pro její sdílení. Pokud se budeme 

upřímně modlit, Bůh nám k tomu dá svou lásku, sílu i moudrost. Díky tomu mnozí přijdou 

a spojí se s námi. Věříme, že toto je způsob par excellence, jak vytvořit jednotu, o kterou 

se Ježíš modlil v evangeliu podle Jana v 17. kapitole. 

(rozhodnutí výboru Interevropské divize ze dne 18. 5. 2020) 



 

  
 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 

 

 Praha 2. června 2020  
Č. j.: MZDR 20588/2020-5/MIN/KAN  

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ 
 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem 
podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a 
prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým 
koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:  
 

I. 
S účinností ode dne 8. června 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného 
opatření se zákazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní 
a jiná shromáždění a trhy tak, že se  
I. 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 500 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;  
 

II. omezuje  
a. konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve 

stejný čas 500 osob tak, že musí být dodržována následující pravidla:  

• je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů 
domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové domácnosti“),  

• je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;  

b. organizovaný trénink nebo zápas sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti 
tak, že musí být dodržována následující pravidla:  

• na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 500 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,  



• po skončení tréninku nebo zápasu bude prováděna pravidelná dezinfekce 
všech použitých pomůcek;  

c. účast na sňatečném obřadu tak, že musí být 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 500 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. účast na bohoslužbě tak, že musí být dodržována následující pravidla:  

• bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 500 osob,  

• v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby 
dodržují minimální rozestupy 2 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.),  

e. 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.  

 

II. 
S účinností ode dne 8. června 2020 se ruší mimořádné opatření ze dne 19. května 2020, 
č. j. MZDR 20588/2020-2/MIN/KAN.  
 

III. 
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. 
 

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA 
ministr zdravotnictví 



 

 

 
 

DO SBORU SE ŠESTI „R“ 

Zvaž svůj zdravotní stav 
před návštěvou sboru. 

U vchodu si dezinfikuj ruce, 
nepodávej ruce druhým 

Měj zakrytá ústa a nos. Udržuj odstup 2 metry 
a zasedni do určené lavice. 

Usedni pohromadě 
jen se svou rodinou. 

Přijď s radostí a rozšiřuj ji i venku, 
ta smí být nakažlivá! 



 

 
 

 
 
 
 
 

www.zivotazdravi.cz            Praha Smíchov 
                              

Vás srdečně zve na  
internetový seminář   

 

O imunitu se musíme 
starat stále 

Imunita je jako zahrádka – když se o ní nestaráme,  
vyroste plevel. 

Co je základní pro budování imunity? 
Přečkali jste vir Covid-19 v pořádku? 

 
Jakou máte imunitu? 

 
 

přednáší 

RNDr. Anna Boušková 
 
 

Podívejte se na stránky zivotazdravi.cz 
http://www.zivotazdravi.cz/category/praha-smichov/ 

 
O plnou prezentaci si můžete napsat na e-mail: anna.bouskova@gmail.com 🙂 

 

červen 2020  

 

 
 

 

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


       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

Výlet  TOMu  21. 6. 2020 
„Z Šestajovic do Úval“ 
aneb s rouškou ještě v kapse 

 

Sraz: v 9:25 hod. – metro trasa B, stanice Černý most 
(výstup směr zastávka MHD bus č. 303 odjezd 9:40 hod.) 

 

Trasa:  
Ze zastávky PID Balkán1 start k rodinné firmě „Rodas“2 s možností návštěvy některé  

z tvořivých dílen. Dále po NS Klánovickým lesem, přírodní rezervací Cyrilov na  
rozcestí Klánovický les a po červené TZ až k vlakové stanici Úvaly, na NS Úvaly  

k menhirům na rozcestník Stonehenge3 a dále až na rozhlednu Vinice4. Stále po  
NS Úvaly kolem Masarykovy pamětní desky, Mlýnského rybníka s mlýnem  

Prokůpek na Bendlově stezce, Denisovou k železniční zastávce Úvalycíl.  
Návrat buď vlakem na Masarykovo nádraží, nebo busem na Černý most. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Délka trasy cca 10 km 
PS. Autorem návrhu na výlet byla Jiřina Mašková. Na procházku se těší Radek Zelenka.  

 
Design ® Jaroslav Bartoš 

 



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/

