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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY – PAMÁTKA VEČEŘE PÁNĚ 
 

  Dopoledne . 

9,3o hodin 

 Bohoslužbu vede Jaroslav Bartoš 
varhanní hudba 
společná píseň č.38 „Před láskou tvou“ 
modlitba  
 

Studium sobotní školy společné shrnutí úkolu – Jan Kubík 
„Boží škola v zahradě Eden“ 
varhanní hudba 
Sborová oznámení  
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
  
Promluva k dětem – Milan Müller 
 

společná píseň č.57 „Sláva Tobě, Spasiteli“ 
Čtení textu Bible – Jan 6,35-40 – Samuel Královič 
tichá modlitba 
Kázání z Božího slova – Soňa Sílová 
Téma: „To čiňte na mou památku - 1 K 10,16-18“ 
 

hudební přednes – Lenka Říhová a  Jan Kubík 
Slovo k zahájení VP 
společné písně č.24 “Bůh je má píseň“; č.34 “Věrný a stálý jsi“ 
Modlitba  
Obřad přijímání chleba a vína 
společná píseň č.3 „Tebe Boha chválíme“ 
 

Požehnání 
 

  

  

 

 

 
 

Večeře Páně (2. století), Priscilliny katakomby, Řím 

 
 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

           3. říjen 2020 



Oznámení 
 

 

**Bohoslužby na Smíchově začínají od 5. září 

v 930 hod. sobotní školou a 1045 hod. kázáním** 
 

- Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

- Dnes, 3. 10., se uskuteční bohoslužba Památky večeře Páně  
bez obřadu umývání nohou. 

Kázáním bude sloužit sestra Soňa Sílová. 
 

- Příští sobotu, 10. 10., se uskuteční studentská bohoslužba  
z Božího slova budou sloužit bratři Josef Dvořák, Martin Pavlík  

a sestra Natálie Gabrišová. 
 

-V sobotu, 10. 10., v podvečer od 1700 hod plánovaný  

koncert slova a hudby na podporu Archy pomoci Praha je zrušen 

(více informací dále ve Zpravodaji nebo u vedoucího evangelizace P. Bláhy). 
 

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

 

-Ve čtvrtek, 8. 10., se uskuteční jednání Výboru sboru od 1830 hod  
v učebně sboru  

 

- 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 říjnu mysleme na svých 
modlitbách na oddělení našeho sboru: Smíchovský sbor – volby. 

 

- 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. 

 
 
 
 

 

„Roušky pro účastníky bohoslužeb v regionu Praha jsou povinné, 
apelujeme na všechny příchozí, aby měli roušky během pobytu  

v modlitebně a přilehlých prostorech nasazené. Děkujeme.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

V období 4. – 10. 10. 2020 oslaví narozeniny: 
 

Pokorný Jiří (6.10.); Kameníková Helena (8.10.); Kubečka Pavel (8.10.); 
Randýsková Leona (9.10.); Pučelík Ivan (10.10.)  

 

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

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 



VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

 

Pravidelné sborové sbírky 
 

Účel: sbírka misie 
Bankovní účet: 5053339/0800 
Variabilní symbol: 11106 
Částka: dle vašeho uvážení 
Měna: CZK 
Děkujeme za váš dar. 

_________________________________________________ 
 

Účel: sbírka pro sbor 
Bankovní účet: 5053339/0800 
Variabilní symbol: 777 
Částka: dle vašeho uvážení 
Měna: CZK 
Děkujeme za váš dar. 

 
 

Dopis předsedy Česko-Slovenské unie k aktuální 

pandemické situaci v České a Slovenské republice. 
 

Milé sestry a bratia, 

málokto čakal, že v tomto jesennom období budeme opäť čeliť vlne pandémie, ktorá 

rastie s ešte väčšou intenzitou, než sme to zažili na jej začiatku v jari tohto roku. Zdalo 

sa, že sa postupne vraciame do normálneho občianskeho, pracovného a cirkevného 

života, ale štatistiky o šírení koronavírusu ukazujú opak. Najbližšie týždne a mesiace 

budú poznamenané novými obmedzeniami, ktoré sa  pravdepodobne dotknú aj našich 

zborových spoločenstiev a naplánovaných jesenných cirkevných akcií. Zachovajme si 

rozvahu, ducha solidarity a spolupatričnosti a správajme sa jeden k druhému zodpovedne 

a ohľaduplne, aby sme aj toto obdobie spoločne zvládli podobne ako v predchádzajúcich 

mesiacoch. Rešpektujme nariadenia autorít pokiaľ ide o opatrenia na obmedzenie šírenia 

nákazy a nepridávajme sa k tým, ktorí ich spochybňujú. Buďme opatrní aj v tom, s akými 

mediálnymi zdrojmi pracujeme. Nedajme sa oklamať lacnými a pochybnými 

informáciami, ktoré zľahčujú súčasnú situáciu, no na druhej strane nepodľahnime strachu 

a úzkosti z neistej budúcnosti. Všetko to pozitívne, dobré a funkčné, čo sme sa naučili 

a praktizovali v prvých mesiacoch pandémie, uplatnime aj teraz. Využime všetky 

príležitosti na službu tým, ktorí nás najviac v tomto období potrebujú. Združenia, únia 

a naše oddelenia a inštitúcie sú pripravené pomôcť vám, sestrám a bratom, vašim zborom 

tak, aby sme aj nastavajúce obdobie zvládli bez oslabenia našich zborových väzieb, 

vzájomných vzťahov a dôvery v Božie vedenie a moc. „Viem, komu som uveril,“ napísal 

apoštol Pavol. Táto istota a nádej nech nás sprevádza a ako spoločenstvo navzájom spája. 
 

Mikuláš Pavlík 



A máme tu druhou vlnu. 

Ne, teď nemyslím na zákeřný virus, který kolem někoho projde jako by nic a jiného 
skolí – a to dokonce v nejhorší možné podobě. Myslím na jinou “druhou vlnu”, tu, 
která s pandemií souvisí, ale má úplně jiný základ. 

Nedá mi abych nepřipomněl starou bajku o smrti, která jela do Bagdádu zabít 50 
tisíc lidí morem. Když se vracela, potkala se s rozčíleným mužem, který jí nadával, 
že nedodržela slovo a místo 50 tisíc, zemřelo v Bagdádu 150 tisíc lidí. A teď přichází 
ta pointa. “Ne, ne” brání se smrt. “Já jich skutečně zabila jen padesát tisíc – ti ostatní 
zemřeli strachem”. 

Nechci zlehčovat pandemii a nejsem stoupencem porušování nařízení – i když je 
nějak vědomě nebo nevědomě sám někdy poruším. Myslím na strach, který nás 
podvědomě ovládá. Strach, který narušuje vztahy, strach, který působí na naše 
podvědomí a pod jehož vlivem jsme schopni vytvářet konstrukce, podezírat, stranit 
se, nespat, ztratit radost nebo dokonce zraňovat. Strach, který nás zahání do samoty 
a pod jehož vlivem do samoty zaháníme jiné. Strach, který nám brání abychom 
neviděli spousta dobrých věcí, protože se příliš soustředíme na jednu jedinou 
špatnou. 

Strach jako emoce je snadno přenosný. Dovede prostoupit nejen naší myslí, ale 
přenášet se z jednoho na druhého, na kolektiv, na širší společenství. Způsobuje, že 
vidíme i to co není pravda. Ne nadarmo se říká, že “strach má velké oči”. 

Mám skutečný strach – strach z této "druhé vlny". Nemyslím na pandemii, ale na 
dopady, které to, co takto s pandemií souvisí zanechá stopy na naší duši a na našich 
vztazích. 

“Každý má dvě možnosti. Jsme buď naplněni láskou, nebo strachem” (Albert 
Einstein). Nenabádám k neopatrnosti, chci upozornit na druhotná zranění a na 
šrámy na duši, které pod vlivem toho, co nás ovládne, můžeme druhým způsobit. 
Upozorňuji na neviditelnou “druhou vlnu”, která se šíří plíživě před i za zákeřným 
virem a má moc způsobit další, zbytečná a dlouhodobá zranění. Buďme raději 
naplněni láskou, než strachem!   

Slávek Vurst, FB 
 

Schůzky oddílu Penguins 
Vážení rodiče, milí pathfindeři, 
 

i přes plánovaná opatření chceme dát šanci rozjezdu pathfinderského života v našem 
oddíle prostřednictvím družinových schůzek. Vše se samozřejmě může měnit, takže 
sledujte svoje e-mailové schránky i náš web www.kp-penguins.cz. 
 

První schůzka by měla proběhnout v úterý 6. 10. 2020, nicméně během pondělí 
vyhodnotíme Vaše odpovědi a může dojít ke změně. 
 

Pro letošní rok plánujeme provoz těchto družin: 

• Kolibříci pro děti ve věku 6 až 11 let 

• Penguins Seniors pro děti ve věku 12 až 15 let 

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


Schůzky Kolibříků a Penguins Seniors probíhají vždy v úterý od 17:15 hodin do 18:45 
hodin v prostorách Sboru CASD Praha Smíchov, Peroutkova 57, Praha 5. Pro mládežníky 
od 16 let pak probíhají setkání v pátek na stejném místě. 
 

Abychom mohli předvídat náš další postup, chtěl bych Vás požádat o vyplnění 
elektronické přihlášky, abychom zjistili, zda máte zájem o návštěvy našich schůzek v 
tomto školním roce (a jaké družiny) a zda byste měli o schůzky zájem i během nouzového 
stavu. Podle toho si rozplánujeme kapacity a dáme vědět, jak věci budou probíhat. 
 

V letošním roce je pro nás opravdu důležité mít od Vás podklady ve formě přihlášky, 
protože opatření se můžou měnit a my musíme být schopni rozhodnout. Proto 
děkujeme za vyplnění formuláře, který je zde: https://forms.gle/rSF7WP5PB6xxazQg8. 
Vyplňte ho nejpozději do nedělního večera, kdy máme oddílovou poradu. Díky :-) 
 

Těšíme se na viděnou! 
S pozdravem 

Jakub Fraj 
vedoucí oddílu Penguins 

Odložení koncertu pro Archu pomoci Praha 
 

Milí smíchovští sourozenci.  
Již delší dobu oddělení evangelizace přípravovalo koncert slova a hudby pro Archu 
pomoci Praha   s názvem "Albert Schweitzer – muž, na kterého bychom neměli 
zapomenout", ve kterém měl vystoupit herec Jan Potměšil a přední český varhaník Aleš 
Bárta. Koncert byl naplánován na sobotu 10. října v 17 hodin. 
 

V této chvíli se na vás obracím s aktuální informací. Jeden z účinkujících hostů, který 
měl vystupovat v komponovaném programu pro Archu pomoci, je v karanténě a 
nebude moci vystoupit. Vzhledem k této skutečnosti a současnou epidemiologickou 
situaci se koncert odkládá na pozdější termín. 
 

Děkuji za pochopení. 
Přeji vám Boží ochranu a pokoj pro dny, které prožíváme... 

Pavel Bláha 
 

Pozdrav z jižních Čech. 
 

Ra d bych va m pr edal touto cestou srdec ny  pozdrav od Sla vky Vesele  a Karla 
Kratochví la. Velice vzpomí nají  na vs echny dosud proz ite  pr í lez itosti, kdy me li 
moz nost navs tí vit bohosluz by v nas í  modlitebne . V souc asne  dobe  je Sla vka v 
nemocnici. 
 

Velice se oba te s í  take  z moz nosti studovat biblicke  u koly - „Pru vodce studiem Bible“. 
Dnes jsem jim ope t posí lal tyto studijní  materia ly pro nasta vají cí  4. c tvrtletí . 
 

Posilou je jim nade je, z e budou mí t ope t pr í lez itost navs tí vit na s  sbor a pozdravit se 
s va mi osobne . 
 

Za roven  velice de kují  za vas e modlitby. 
                                 Pavel Bláha 

https://forms.gle/rSF7WP5PB6xxazQg8


Jak dopadl letošní ADRAběh?  
POVEDLO SE TO!  

Neuvěřitelných 535 běžců a běžkyň, kteří se hecli pro dobrou věc, 
společně uběhlo 3 000km vzdálenost, která nás dělila od afrického Mali! 

Na sociálních sítích se objevily desítky fotek od lidí ze všech koutů republiky, kteří se 
rozhodli vykročit ze své komfortní zóny a uběhnout či ujít 10 km s myšlenkou na pomoc 
druhým lidem. Pro některé účastníky to znamenalo první běh v životě nebo zvládnutí 
trasy na vozíčku.  

Když se před měsícem rozhodla ADRA kvůli pandemii zrušit konání fyzického ADRAběhu, 
vyvstaly obavy z toho, jestli myšlenka ADRAběhu dokáže lidi takto spojit i na dálku. A 
ono se to podařilo!  

Běžci společně vyběhali pomoc v hodnotě 174 000 Kč pro ty nejpotřebnější rodiny v Mali.  

Díky těmto prostředkům ze startovného pořídí ADRA maminkám samoživitelkám a 
místním rodinám v těžké situaci semínka pro 
pěstování odolných plodin  

a také jim bude moci distribuovat kozy pro 
založení chovu, aby nebyly závislé na vnější 
pomoci. 

ADRA srdečně děkuje všem zúčastněným za 
podporu i za entusiasmus, se kterým doběhli až do 
cíle své trasy. Děkuje i tzv. ambasadorům, kterými 
byli biatlonistka Markéta Davidová, herec Saša 
Rašilov, MUDr. Jan Vojáček, CFMP, Mishell 
Ridgeback a pan Robert Kopecký – vedoucí 
zastupitelského úřadu v Bamaku, jenž této akci 
poskytl záštitu. 

                                                                                                        Za odd. ADRA Mirka Žaludová 
 

Budoucí plány pro Archu pomoci 
 

Na základě dohody schválené rozhodnutími členského 
shromáždění Sboru CASD Praha Smíchov a členské schůze 
Komunitního centra Petrklíč převezme řízení projektu Archa pomoci Praha od 1. 1. 
2021 Komunitní centrum Petrklíč. Nyní jednáme o složení správní rady projektu, ve 
které zasednou i zástupci sboru. Celá dohoda včetně podstaty projektu bude 
ukotvená v rámci oboustranně podepsaného memoranda. 
 

Jsme moc rádi za důvěru, která nám byla tímto rozhodnutím prokázána a věříme, že 
z tohoto kroku vytěžíme maximum. Již nyní procházíme procesem akreditace 
dobrovolnického programu Ministerstvem vnitra ČR, který doposud v rámci Archy 
pomoci fungoval méně formálně. Postupně chceme dobrovolnický program rozšířit 
nejen v rámci Prahy ale i do Pardubického kraje. Zde se nabízí propojení se sbory 
v České Třebové a v Pardubicích. 
 



Další inovací vycházející z poradenství a praktické pomoci, kterou poskytuje Archa 
pomoci již nyní, je vznik on-line poradny, kde budeme jednak odpovídat na dotazy z 
oblasti sociálně-zdravotní, ale budeme také tvořit zajímavé články. Ty pak budeme 
sdílet i v rámci projektu O krok blíž (https://okrokbliz.cz/) v režii Nadace Krása 
pomoci. On-line poradna nám umožní být na blízku většímu počtu lidí, 
kteří by se o nás třeba nemuseli dozvědět. 
 

Poradenství plánujeme 
dále realizovat i 

prostřednictvím 
konferencí pro neformální pečující, a i 
nadále budeme partnerem Českého 
sdružení CASD při realizaci konferencí 
pracovníků v soc. službách a studentů 
soc. oborů. 
 

Posledním z našich plánů je realizace 
jednoho výletu a jednoho pobytu pro 

seniory ročně. Rádi bychom podnikli společné výlety do přírody a za památkami a 
věnovali čas i sdílení se. Zkraje nového roku tyto plány konkretizujeme a nabídneme 
Vám možnost zapojení se. 
 

Abychom toto všechno mohli zrealizovat, budeme se ucházet o podporu 
Ministerstva vnitra ČR, městských částí v Praze, pražského magistrátu, České 

Třebové, Pardubického kraje a dalších subjektů 🙂 Již nyní máme schválenou 
finanční podporu z ASI a jednali jsme se zástupci Prahy 10 o smysluplnosti projektu 
Archa pomoci. Věříme i v budoucí podporu sboru a Českého sdružení. Podle našich 
odhadů by se rozpočet projektu Archa pomoci mohl více než zdvojnásobit, což by 
nám umožnilo projekt významně rozšířit. 
 

Toto je jen úvodní ochutnávka informací. 
Během podzimu vyjde ještě několik 
článků, které Vám přiblíží naše konkrétní 
plány nebo představí financování celého 
projektu. Víme, že někteří z Vás mají 
dotazy, které třeba nebyly doposud 
zodpovězeny. Nebojte se mi napsat na 
mail jakub.fraj@petrklice.cz nebo zavolat 
na telefon 734 363 639. Jsem připravený 
poskytnout další informace o tom, jak se 
věci mají. 
 

Za Komunitní centrum Petrklíč Jakub Fraj, výkonný ředitel a předseda 
 

Zpráva z výboru Česko-Slovenské unie 20. 9. 2020 
 

V neděli 20. 9. 2020 se sešel Výbor Česko-Slovenské unie v rámci videokonference. 
Agenda jednání měla následující body: 

Základní dokument o kaplanské službě 

https://www.casd.cz/zprava-z-vyboru-cesko-slovenske-unie-20-9-2020/


• Byl představen a schválen upravený Základní dokument o kaplanské službě. 

Rozhodnutí Výboru českého sdružení ohledně nástupní praxe Pavla Edera 
• Pavel Eder byl přijat do nástupní kazatelské praxe do Českého sdružení na 

poloviční úvazek a na další poloviční úvazek bude pracovat v Mediálním centru 
česko-Slovenské unie. 

Zahraniční cesta vedoucího mládeže Česko-Slovenské unie 
• Výbor unie schválil zahraniční cestu Daniele Kašlíka na divizní poradu unijních 

vedoucích mládeže v Bernu (Švýcarsko) v termínu16.-19. 11. 2020. 

Vedoucí Klubu Pathfinder Roman Buchtel 
• Roman Buchtel je zaměstnán jako vedoucí Klubu Pathfinder na poloviční 

úvazek při Česko-Slovenské unii od 1. 9. 2020. 

Efektivní model církve 
• Na výboru unie byl představen již v pořadí další rozsáhlý podkladový materiál 

k tématu efektivita církve, který zpracoval předseda výboru na základě 
požadavků jeho členů. Popisuje mnohem podrobněji organizační a ekonomické 
výhody i nevýhody potencionálních organizačních alternatív unie – unie sborů 
a tzv. švýcarského modelu. Členové výboru se shodli na tom, že o tak důležité 
téma se nebude obšírně diskutovat ani hlasovat v rámci virtuální výborové 
platformy, ale osobně buď na řádném nebo mimořádném zasedání, jen co to 
situace dovolí. S ohledem na to, že Holandská unie přecházela v 
posledních desetiletích transformací unie sdružení na unii sborů, která byla 
formálně ukončena v roce 2016, předseda unie nabídl možnost kontaktovat 
předsedu této unie, aby zjistil pro členy výboru aktuální zkušenosti s tímto 
procesem. 

Zpráva revizní komise za rok 2019 
• Byla představena zpráva revizní komise ohledně hospodaření Česko-Slovenské 

unie. 

Schválení směrnice pro zvyšování kvalifikace zaměstnanců 
• Výbor unie schválil směrnici pro zvyšování kvalifikace zaměstnanců církve, 

kterou představil hospodář Česko-Slovenské unie. 

Příští jednání Výboru unie je naplánované na 29. 11. 2020 v Brně. 

Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion Praha 
 

 
 
Letošní přednášky pro Modlitební týden (Advent 8/2020) mají téma 
věrnosti v křesťanském životním stylu. Jako obvykle jsou ke stažení na 
webu nakladatelství v oddílu „Ke stažení“ na adrese:  
www.adventorion.cz/ke-stazeni/zobrazit/800 
 

http://www.adventorion.cz/ke-stazeni/zobrazit/800


Kolektiv „pathfinderů“ pod vedením Romana Buchtela (alias Růži) 
sestavil dětskou jitřenku, která vychází pod tradičním názvem Pojďme 
si číst (17). Sice nenavazuje na předchozí počiny manželů Bielikových, 
ale dovolili jsme si pro název použít „zavedenou značku“. Jen pro 
pamětníky připomínáme, že postupně vyšlo 16 dílů, které pak byly 
ještě dotištěny ve sbornících. Tuto novou sbírku napsali ti, kteří 
s našimi dětmi pracují v současné době. 

 
Ludvík Švihálek: Příběhy o příležitosti – takto pojmenoval své úvahy 
oblíbený kazatel, učitel a myslitel. Tentokrát jsme zvolili kapesní vydání 
a předpokládáme, že brožurka bude dobrým materiálem (nejen) pro 
„stolečkovou“ evangelizaci. 
 
Kniha Šťastný domov Ellen Gould Whiteové vyšla 
naposledy v roce 1997. Jen pro přesnost uvádíme, že 

se jedná o překlad anglického originálu Happiness Homemade, který je 
zkrácenou verzí knihy The Adventist Home (Adventní domov – v češtině 
vyšlo samizdatem v roce 1952). Věříme, že i tato publikace bude sloužit 
evangelizačním účelům, a proto vychází také v kapesním provedení.  
 
 

Dopis sborům 
 

CÍRKEV ADVENTISTŮ 
SEDMÉHO DNE 

 

 

 
Praha, 2. října 2020 

 

Milé sestry a bratři starší/vedoucí sborů a kazatelé,  
 

na základě aktuálního Usnesení Vlády ČR jsou od pondělí 5. října 2020 stanovena 
pravidla, která se vztahují i na fungování našich sborů. Jedná se o následující body:  

1. Počet účastníků bohoslužby smí být maximálně 100 osob  
 

2. V modlitebně nesmí být více lidí, než je počet míst k sezení, která jsou k dispozici.  
 

3. V průběhu bohoslužby se nezpívá.  
 

4. Pro jiné akce, než bohoslužby je omezen počet osob na maximálně deset.  
V usnesení Vlády ČR č. 957 je dále uvedeno: „…dosavadní vydaná a platná ochranná a 
mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto vyhlášením nouzového 
stavu dotčena.“  
Z předchozích nařízení tedy stále platí:  



• Povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách (viz mimořádné opatření 
MZDR 15757/2020-33/)  

• Výjimka z povinnost nosit roušku pro osoby vystupující na pódiu, pokud jsou od 
ostatních vzdáleny nejméně dva metry (viz mimořádné opatření MZDR 
15757/2020-35/, bod 2, písmeno r).  

 

Jsme vděčni, že v této hektické době se máme možnost scházet v počtu, který umožňuje 
Bohoslužby drtivé většině našich sborů.  
Uvědomujeme si, že každý z nás může mít různý náhled na vládní nařízení. Přesto vás 
prosíme o zodpovědné a zároveň rozumné dodržování daných pravidel.  
Přemýšlejme, jak nastavit průběh našich bohoslužeb, tak, abychom tento čas využili ke 
společenství, ztišení, povzbuzení.  
 

I v této době podporujme aktivní život našich sborových společenství – online setkávání 
přes týden (modlitební, studium Bible atd.), malé skupinky (max. do deseti lidí). Aktivně 
se zajímejme o potřebné – starší, nemohoucí, osamělé.  
 

V našich sborech jsou lidé, kteří jsou nemocní na nemoc COVID 19, známe případy lidí, 
kteří jsou hospitalizovaní. Modleme se za ně, ale nezapomínejme i na ty, kteří mají jiné 
zdravotní problémy a potřebují naše modlitby a náš zájem.  
 

Můžeme si stěžovat na podmínky, které jsou kolem nás. Můžeme být také však těmi, 
kteří bez ohledu na to, co se děje kolem nás, budou naplňovat dvě největší přikázání: 
„‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou 
myslí.‘ a ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ 
 

Děkujeme vám za to, že i v této době vedete sbory blíž k Bohu a blíž k lidem.  
Vít Vurst, David Čančík, Jiří Komárek 

 
 

 
 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 30. září 2020 č. 958 

 

o přijetí krizového opatření 
 

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 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) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.  
 

Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 
hod. 



 

 I. zakazuje  
1. hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb 
a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou členů domácnosti, 
výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na svatbě, prohlášení 
osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, a odstup od 
jiných osob menší než 2 metry; tento zákaz se nevztahuje na hromadné akce uvedené v 
bodě II. a na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, 
soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, s účastí veřejnosti 
nepřevyšující sto osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 
2 metry a každý z nich má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje,  
 

2. koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých 
se převážně zpívá, včetně zkoušek;  
 

II. omezuje  
1. divadelní, filmová a jiná umělecká představení, při kterých se převážně nezpívá, tak, 
že  
a) se jich může účastnit nejvýše 500 diváků, resp. účastníků s tím, že musí být 

dodržena vzdálenost 2 metry mezi účastníky a účinkujícími osobami (např. herci, 
hudebníci), případně musí být účinkující osoby od účastníků odděleny 
nepropustnou zábranou bránící šíření kapének (např. plexisklo),  

b) každý účastník akce má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje; 
pokud je zpoplatněn vstup, nelze vstup prodat jinak než na konkrétní místo k 
sezení; organizátor akce je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst 
k sezení pro účastníky akce,  

c) v prostorech, kde se tyto akce konají, se zakazuje podávat nebo prodávat potraviny 
včetně pokrmů a nápojů,  

d) účastníci jsou povinni dodržovat rozestupy od jiných účastníků alespoň 2 metry, 
nejde-li o členy domácnosti, ledaže se zdržují na určeném místě k sezení,   

 

2. sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní 
pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně 
rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci 
vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro 
sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy,  
 

3. účast na bohoslužbě tak, že se jí účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, 
nejvýše však 100 osob, a osoby, které se bohoslužby účastní, se převážně zdržují na 
místě k sezení, a to s výjimkou osob vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků, a v 
průběhu bohoslužby se nezpívá,  
 

4. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat 
následující pravidla:  
a) zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 22:00 

hod. a 06:00 hod., s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. 
zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a 
sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních); tento zákaz se nevztahuje na prodej 



mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s 
výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),  

b) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou 
zákazníků sedících u jednoho stolu,  

c) u jednoho stolu sedí nejvýše šest zákazníků,  
d) v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní postory (např. 

výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují 
potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených, povinny dodržovat rozestupy 
od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, ledaže se zdržují na 
místě k sezení ve venkovních prostorech provozovny (např. zahrádka),  

e) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je 
ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je 
povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky.  

 

Ing. Andrej Babiš, v. r.  
předseda vlády 

 

K A Z A T E L N A 

 

O DESETI PANNÁCH 
Kázání ze soboty 26.9.2020 – br. Michal Balcar 

 

Dnešní kázání se bude věnovat podobenství o deseti družičkách, které je pro nás, 
adventisty sedmého dne, klíčové z hlediska historie i identity. Jeden z prvních 
časopisů vydávaných adventisty se jmenoval Midnight Cry – tedy Půlnoční volání – 
odkazující na volání o příchodu ženicha z našeho podobenství. Průkopníci naší 
církve po roce 1844 vyznávali tzv. teologii zavřených dveří a byli přesvědčeni, že 
“dveře na svatbu” z našeho podobenství, jsou zavřeny a nikdo se již neobrátí. Naše 
denominace, jež je dnes tak misijně orientovaná, začínala jako extrémně nemisijní.  
 

Mt 25,1-13  
1 Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo 
naproti ženichovi. 2 Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. 3 Pošetilé vzaly 
lampy, ale nevzaly si s sebou olej. 4 Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách. 
5 Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly. 6 Uprostřed noci se 
rozlehl křik: ‚Ženich je tu, jděte mu naproti!‘ 7 Všechny družičky procitly a dávaly do 
pořádku své lampy. 8 Tu řekly ty pošetilé rozumným: ‚Dejte nám trochu oleje, naše 
lampy dohasínají!‘ 9 Ale rozumné odpověděly: ‚Nemůžeme, nedostávalo by se nám 
ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si!‘ 10 Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, 
a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a dveře byly zavřeny. 11 Potom přišly 
i ty ostatní družičky a prosily: ‚Pane, pane, otevři nám!‘ 12 Ale on odpověděl: ‚Amen, 
pravím vám, neznám vás.‘ 13 Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.  
 

Výklad  
Není bez zajímavosti, že Ježíše začíná slovem: Tehdy, jímž posluchače upozorňuje, 
že čas bude hrát klíčovou roli. Jde o popis běžné svatby prvního století? Nevíme a 
mezi teology není v tomto ohledu konsensus. To se zdá jako nedůležité, ale není 
tomu tak. Nevíme totiž, zda se Ježíšův popis v něčem běžné svatbě nevymyká a 



nevíme tak, jestli právě na tuto anomálii nechce upozornit. (Jeho současníkům by to 
bylo jasné).  
 

Příběh lze rozdělit do tří scén:  
1. Začátek popisuje deset družiček. Všechny mají rozžaté lampy. Chyba se projeví 
až později. Zatím není patrná. Kdyby ženich přišel včas, všechny by obstály a 
splnily svůj úkol.  
2. Všechny družičky usnou! Nikdy jsem nezažil svatbu, která by začala včas, ale 
že by to trvalo tak dlouho, že by svatebčané usínali, to je opravdu neobvyklé. Pak 
se ozve volání, že ženich je tady, družičky si chystají lampy, polovina zjišťuje, že 
olej jim došel, jsou ale odmítnuty svými kolegyněmi a poslány do vesnice.  
3. scéna popisuje vstup ženicha na svatbu. Závěr příběhu je extrémně tvrdý, a i 
my cítíme, že ho Ježíš vyhrotil. Asi by družičkám na žádné svatbě nebyl odepřen 
vstup, byť by přišly pozdě. Závěrečná ženichova tvrdost upozorňuje posluchače 
na vážnost situace.  

 

Ježíš zde mluví o druhém příchodu, o tom není pochyb. Vyplývá to z kontextu (24. 
kapitola Matouše je tzv. evangelijní apokalypsa). Vyplývá to i ze samotného příběhu. 
My jsme družičky a není bez zajímavosti, že moudré jsou ty, které předpokládají, že 
čekání bude dlouhé a nebude snadné. Moudré jsou ty, které tuší, že ženich jen tak 
hned zpátky nebude. Všichni intuitivně tušíme, že klíč je v porozumění tomu, co 
symbolizuje olej – tradice měla za to, že se jedná o víru, dobré skutky nebo Ducha 
svatého (tak EGW). Jenže správný vykladačský postup při čtení podobenství říká – 
pozor na alegorii, držte se jednoho principu!  
 

Jaký by to měl být nám v tomto případě napovídá sám Kristus v závěrečném 
imperativu: Bděte tedy! I tady je ukryto malé Ježíšovo rýpnutí, neboť družičky přece 
usnuly všechny. Uvnitř příběhu nejde o to, jestli usnete, ale o to, co jste dělali před 
usnutím. Ale Ježíš naléhá, abychom bděli a my tušíme, že se jedná o metaforu. 
Metaforu čeho? Sloveso egeirein (ἐγείρειν) znamená: vzbuditi se, vstáti, povstat. My 
máme nejčastěji dojem, že jsme vyzýváni, abychom měli oči otevřené a sledovali, co 
se kolem nás děje. To je správně. Ale také jsme vyzýváni, abychom zaujali postoj, 
abychom nebyli pasivní.  
 

Zajímavý rozměr této výzvě dává jeden 
z výskytů tohoto slovesa v Matoušovi. 
Specificky mám na mysli scénu v 
zahradě Getsemane, kde Ježíš žádá 
učedníky, aby s ním bděli, protože před 
ním je nejtěžší část jeho života. 
Všimněte si, co Ježíš nechce – aby mu 
dávali rady, vlastně aby cokoli říkali. Jen 
aby s ním byli. Aby neusnuli. Aby byli 
vedle něj, s ním. Aby ho doprovázeli, ne 
jako profesionálové, ale jako přátelé. 
Tohle je taky naše výzva. Bděte jeden 
pro druhého. Bděte vedle sebe. Bděte, 
když ten druhý má soužení. 



 



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/

