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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

  Dopoledne . 

9,3o hodin 

 Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   
vede Věra Kubíková 
téma úkolu: „Rodina – první škola člověka“ 

 společná píseň č.226 „Blíž Tobě, Blíže, Ježíši můj“ (bez společného zpívání) 

modlitba  
studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
sbírka sobotní školy pro potřeby evangelizace 

 společná píseň č.179 „Já zpívám rád o Pánu svém“ (bez společného zpívání) 

 modlitba  
 

1o,3o – 1o,45 hodin  

  Přestávka 
 

1o,45 hodin  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

         10. říjen 2020 

Studentská 
BOHOSLUŽBA NA SMÍCHOVĚ  

sobota 10. 10. 2020 od 10:45 hodin 
Peroutkova 57, Praha 5 

Téma: „CHYBÍ MI CÍRKEV?“ 
 



PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY - „CHYBÍ MI CÍRKEV?“ 
 
1o,45 hodin  

Dopolední bohoslužba  
vede Barbora Bulejčíková, Jiří Sejkora 
 

společná píseň „Movements“ 
Sborová oznámení  
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
 

společná píseň „What a beautiful name it is“ 
Příběh pro děti – O pomáhání  
 

rozhovor s Martinem Pavlíkem  
Martinova prezentace aktivit mládeže ČS 
prezentace „Mladí pro Ježíše“ (Timea, Ráchel)  

 

Bohoslužba 
 

modlitba 
společná píseň „Králi můj, tebe hledám“ 
Biblický text – Deuteronomium 29,9–14 – Věra Kubíková    
společná píseň „Echo“  
modlitba 
 

Kázání – Josef Dvořák (Dt 29.9–10) 

− Chybí mi církev, ve které je nám nejlíp na celém světě  
(je přáním, kterému chceme sloužit)  
(je přáním tvořit církev takovou, která zaplní to, co někdy chybí) 

společná píseň „Kdy přijde Immanuel?“  
 

Kázání – Martin Pavlík (Dt 29.11–12) 
− Chybí mi církev, ve které mohu být sám sebou  

společná píseň „Chval ho ó duše má“  
 

Kázání – Natálie Gabrišová (Dt 29,13–14) 
− Chybí mi církev, do které mohu přivést ty,  

kteří tu nejsou – své přátele a mladší generaci 

společná píseň „Z tmy si ma vyviedol“ 

 

Modlitba – Martin Pavlík, Natálie Gabrišová (za studenty a jejich svět) 
Požehnání – Josef Dvořák 
 

Píseň – „Kdybys věděl“ 
Rozloučení – Barbora Bulejčíková, Jiří Sejkora 

 



Oznámení 
 

 

-Bohoslužby od soboty, 17. 10., budou z usnesení vlády České republiky 

ze dne 8. října 2020 č. 996 o přijetí krizového opatření 

přenášeny on-line od 1045 hod prostřednictvím bohosluzbyonline.cz 
SBOR BUDE PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN DO ODVOLÁNÍ! 

 

- Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

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

a sestra Natálie Gabrišová. 
 

- Příští sobotu, 17. 10., kázáním z Písma bude sloužit bratr Václav Vondrášek. 
Tuto sobotu probíhá i sbírka na podporu ADRY 

Přenos bude on-line od 1045 hod prostřednictvím bohosluzbyonline.cz 
 

-Dnes 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). 
 

-V neděli, 18. 10., se uskuteční výlet TOMů „Obora Veltrusy“ 
(více informací dále ve Zpravodaji nebo u předsedy R. Zelenky). 

 

- Pomoc starším členům a přátelům našeho sboru je stále aktivní. 

Kontakt skrze e-mail sona.silova@seznam.cz nebo na telefonu: 724 130 602. 
 

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

Jmenovitě na Zdenku a Jiřího Pokorný a Pavla Huška (vážný průběh s Covid 19) 
 

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

 

-Sbírky z minulých týdnů: sbor: Kč 14 833,-/4 292,-;  
misie: Kč 1 243,- /0,-; 13.sobota Kč: 300,-/1 500,-; 

BanglaKids: Kč 300,-/100,-; Adra: Kč 730,-/200,-; FSP: Kč 400,-/100,-;  

KC Petrklíč: Kč 300,-/200,-; APP: Kč 1 300,-/200,- 
 

- 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 11. – 17. 10. 2020 oslaví narozeniny: 
 

Briššová Bianka (13.10.); Tumisová Věra (13.10.) 
 

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

 
 
 

 

 



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. 
 

 
 

VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 15. kapitola 

Přeji Vám všem moji milí smíchovští, aby každého z Vás Pán chránil od vyprahlých 

dnů bez modlitby… Pak se nebojím o to, co budeme prožívat, protože tam kde se lidé 

jako jednotlivci, rodiny či sbory modlí, tam se otevírají dveře pro Ducha svatého, aby 

nás společně provedl každou více či méně nečekanou či složitou situací. 

Na posledním setkání našeho Výboru sboru, které proběhlo ve velmi dobrém, 

přátelském a dělném duchu, jsme přišli s nápadem udělat online modlitební setkání 

přes týden. Vím, že jsme na to zatím v našem sboru nebyli zvyklí, ale nová doba 

přináší nové možnosti a výzvy – a takovéto modlitební setkání je jedna z takových 

možností, jak společně čelit zvláštní době, kterou prožíváme. Zároveň je to prostor 

nejen pro všechny ty, kteří z různých důvodů nemohou v sobotu mezi nás a stýská 

se jim. Mnozí z Vás jste to se mnou sdíleli a velmi Vám rozumím…  

Proto Vás chceme všechny pozvat 

k modlitebnímu on-line setkání ve čtvrtek 15.října od 21.hod. 
Naše setkání začneme krátkým slovem z Písma a pak bude prostor se společně 

modlit. Budu se na Vás všechny, kteří se připojíte spolu s mojí milou kolegyní 

sestrou Soňou ve čtvrtek večer těšit, do středy Vám všem pošleme link, na který se 

pak večer můžete přihlásit + bude k dispozici na webových stránkách sboru. 

Kdokoliv by měl technický problém s připojením, obraťte se na br. Petra 

Bezděkovského, který každému z Vás rád poradí. Samozřejmě budeme vděční, když 

ten, kdo se nemůže připojit online bude s námi kdekoliv jinde „na jedné vlně“ – vždyť 

víme, že modlitba má „velikou moc…“ 

    Vaši kazatelé Soňa Sílová a Vašek Vondrášek 



Těm, kterým bude sobotní škola chybět… 

… musím sdělit, že máme jednu jistotu a jednu nejistotu. Jistota je, že příští sobotu 
nemůžeme mít bohoslužbu v naší modlitebně a tím pádem také ani sobotní školu. A 
nejistota spočívá v tom, že nevíme, jak dlouho tento stav bude trvat. 

Pro ty, kteří se s tím nechtějí jen tak smířit, máme jisté řešení: Od soboty 17. října 2020 
se pokusíme spustit SOBOTNÍ ŠKOLU SMÍCHOVSKÝCH ON-LINE: pomocí chytrých 
telefonů, tabletů, notebooků nebo jakýchkoliv jiných počítačů vytvořím přes internet 
tzv. „konference“, do kterých se mohou přihlásit všichni, kteří budou moci a chtít. 
Informace včetně návodu zveřejníme na webu našeho sboru a také rozešleme e-mailem.  

Pomocí techniky se budeme moci sdílet nad Božím slovem. 

Těším se na tato setkání 
Za oddělení sobotní školy našeho sboru 

Jan Kubík, e-mail: jan.kubik@seznam.cz, tel.: 605 210 377 
 

Vážení rodiče a přátelé oddílu Penguins, 
podle nařízení vlády (č. 995 a 996) z 8.10. 2020 je od 9. října 0:00 hod. do 25. října 
23:59 nařízen zákaz činnosti s dětmi. To se týká i činnosti našeho oddílu KP. 
Minimálně dva týdny nebudou probíhat žádné oddílové aktivity. O změnách budeme 
informovat. 
 

Děkujeme za pochopení. Za oddíl Penguins Jakub Fraj. 
 

SBÍRKA NA PODPORU DOBROVOLNICTVÍ 17. 10. 2020 
 

Milé sestry a bratři, 
organizace ADRA ve spolupráci s vedením naší církve připravila na sobotu 
17. 10. ve všech sborech sbírku, která bude sloužit k podpoře 
dobrovolnictví v Čechách a na Moravě. 
 

Vzhledem k aktuální situaci se nebude moci sbírka uskutečnit v plánovaném rozsahu. 
Byli to však právě ochotní dobrovolníci, kteří se letos na jaře v řadě měst významně 
zapojili do jednorázových nákupů pro seniory a další osoby. Konkrétně naši dobrovolníci 
roznesli 49 360 roušek, 2575 nákupů a tisíce informačních letáků. Písemné a 
telefonické kontakty s potřebnými lidmi rovněž dosáhly řádu tisíců. 

V současnosti ADRA připravuje další možnosti, jak zůstat v kontaktu s osamělými lidmi 
a seniory, kteří jsou izolováni v sociálních zařízeních, ale jejich potřeba lidského kontaktu 
a přátelského zájmu nevymizela, spíše naopak vzrostla. 

Dobrovolnictví je však důležité i pro ty, kteří pomáhají. Jindřiška Patočková slouží v 
Charitativním obchůdku ADRA Turnov a také organizuje další dobrovolníky. Týdně 
odpracuje zdarma více než 30 hodin. Jak sama říká, dobrovolnictví jí v životě velmi 
pomohlo: „Dlouho jsem bojovala s tím, že mě v mém věku nikde nechtěli. Vyzkoušela 
jsem všechno, chtěla jsem i uklízet, mýt nádobí, ale nikde pro mě neměli místo. Myslela 
jsem si, že jsem úplně k ničemu, ale dobrovolnictví v Adře mě zachránilo.“ 

mailto:jan.kubik@seznam.cz


Protože dobrovolníci budou opět ve zvýšené míře v nadcházejícím období potřeba, 
prosíme Vás o přispění formou platby na církevní účet ČS/ MSS nebo formou QR kódu 
ČS/MSS. 

Jménem všech osamocených seniorů, dětí, hendikepovaných lidí i jménem více než 2700 
dobrovolníků vám za vaše dary velmi děkujeme! 

„Štědrý člověk bude jen vzkvétat, kdo jiné svlažuje, sám bude zavlažen.“ 
Přísloví 11, 25 (B21) 

Martina Špinková 
Koordinátorka ADRA aktivit v CASD 

 
Sbírka ČS 2124349/0800 v.s. 42 
 
 
QR kód je přednastaven na 100,- Kč s možností úpravy. 

 

 

Dopis sborům 
 

CÍRKEV ADVENTISTŮ 
SEDMÉHO DNE 

 

 

 
Praha, 9. října 2020 

Milé sestry, milí bratři, členové sborů v Českém sdružení, 

od včerejšího dne jsou známa nová opatření vlády v souvislosti s šířícím se 
onemocněním COVID-19. Děkujeme vám, že jste a nadále budete v dodržování 
opatření zodpovědní a rozumní. Nemoc COVID-19 se nevyhýbá ani našim členům, 
známým. Přibývá čím dál více případů sester a bratrů, u kterých je průběh této 
nemoci komplikovanější. 

Společně myslíme a modlíme se za nemocné bez ohledu na nemoc, kterou trpí. 
Děkujeme, že jste tady jako společenství věřících nadále pro ty, kteří potřebují naši 
pomoc. Děkujeme, že jste těmi, kdo spojují, ne rozdělují, že jste těmi, kdo zbytečně 
nestraší, ale šíří naději. 

Děkujeme, že i přes opatření, která nás čekají, se jako sbory a církev „nezastavíme“. 
Využijme k našemu fungování nejen příležitosti, které nám umožňují opatření 
(bohoslužby, setkávání ve vnitřních prostorách do deseti lidí, venkovní setkávání do 
20 lidí), ale i možnosti online setkávání – modlitební, studijní skupiny, kázání, 
sobotní školy, školky atd.). Stejně jako my jsou tu pro vás vaši kazatelé, představitelé 
sborů. 



„Vždyť jsem Hospodin, váš Bůh, a pevně vás držím za ruku. Znovu vám opakuji: 
Nebojte se, já vám pomohu, nemějte strach…“ 

(Iz 41,13–14a) 

Nová pravidla, týkající se života sborů: 

od pátku 9. října 2020: 
1. Stále trvá omezení pro bohoslužby: účast na bohoslužbě tak, že se 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. Platí pouze do 11. října 2020. 

2. Jsou zakázány činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky 
č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo 
vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování – týká se Klubu Pathfinder, 
který již na svých stránkách oznámil přerušení činnosti do 25.10.2020. 

od pondělí 12. října 2020: 
1. Jsou zakázány hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve 

vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších 
prostorech. Zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné 
náboženské obřady. 

2. Je zakázán společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb. 

od pondělí 19. října 2020: 
1. Omezuje se účast na svatbě a pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční 

hostině, konaných nejpozději následujícího dne, tak, že účast na každé z 
těchto akcí není vyšší než 30 osob. 

Stále platí Usnesení Vlády ČR č. 957, kde je 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 povinnosti 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). 

Věříme, že i přes všechna tato nařízení budeme moci prožívat Boží požehnání a Boží 
pokoj. 

Vít Vurst, David Čančík, Jiří Komárek 
 

PS:  
Protože bude nutné opět velkou část setkávání, bohoslužeb, komunikace 

přesunout do on-line prostoru, posíláme Vám aktualizovaný přehled možností, tak 
jak to pro Vás připravilo HopeTV. Odkaz na přehled: 

https://mailchi.mp/e706d1737bc2/komunikace-bez-hranic-ii 
 

 
 



 
 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 8. října 2020 č. 996 
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. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.  
 

Vláda s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 
hod.  
I. zakazuje  
 

1. hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb 
a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti, 
a to s výjimkou:  

- zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,  

- osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,  

- osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto       
činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,  

přičemž tyto osoby udržují odstup od jiných osob alespoň 2 metry;  
s tím, že:  

a) zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, 
slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky,  

b) zákaz podle tohoto bodu se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce 
ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejnoprávních osob 
nebo osob zřízených zákonem, které se konají na základě zákona, a politických 
stran a hnutí, a to s účastí veřejnosti nepřevyšující 100 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, a shromáždění podle 
zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, 
za podmínek podle bodu II/6,  

 

2. dále:  

− koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně 
cirkusů a varieté,  

− společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, 
a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou 
mateřských škol,  



− poutě a podobné tradiční akce,  

− kongresy a jiné vzdělávací akce,  

− veletrhy,  

− provoz heren a kasin,  

− provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, 
hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) 
a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou 
tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v 
mateřských školách,  

− provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén 
pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a 
solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb 
poskytovatelem zdravotních služeb,  

− návštěvy a prohlídky zoologických zahrad,  

− návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a 
obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,  

− provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let 
zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 
74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací 
činnost včetně přípravy na vyučování; tento zákaz se nevztahuje na činnost 
školních družin,  

 

II. omezuje  
1. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat 
následující pravidla:  

a) zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 
20:00 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 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se 
o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 
zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry,  

d) v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní prostory 
(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,  

f) zákaz produkce živé hudby a tance,  



g) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na internet pro 
veřejnost,  

 

2. provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték 
tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:  

a) zákaz přítomnosti veřejnosti v těchto provozovnách v čase mezi 20:00 hod. a 
06:00 hod.,  

b) zákaz produkce živé hudby a tance,  
 

3. s účinností ode dne 19. října 2020 od 00:00 hod. účast na svatbě, prohlášení osob o 
tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. 
smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne, tak, že účast na každé z těchto 
akcí není vyšší než 30 osob; pro účel oslavy podle tohoto bodu se zakazuje přítomnost 
veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb pouze v čase mezi 00:00 hod. a 06:00 
hod.,  
 

4. činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že:  
a) u jednoho stolu v společném prostoru k sezení za účelem konzumace 

nakoupených pokrmů (tzv. food court) sedí nejvýše dva zákazníci; jedná-li se o 
dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše dvou 
zákazníků je rozestup alespoň 2 metry,  

b) použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby 
nebyla místy shromažďování osob,  

c) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na internet pro 
veřejnost,  

d) provozovatel zajistí alespoň 1 osobu, která dohlíží na dodržování následujících 
pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,  

e) následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám 
zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,  

f) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů 
mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou 
infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných 
provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),  

g) je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, 
např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, 
záchody apod.,  

 

5. svobodu pohybu a pobytu tak, že lze vstupovat do nákupních center, do prodejen a 
provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, a pobývat v nich nejvýše 
ve skupinách po 2 osobách a tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 2 metry; toto 
omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze společné 
domácnosti,  
 

6. právo pokojně se shromažďovat tak, že shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 
500 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů 
mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít 
ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;  
 



III. určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické 
podmínky pro hromadné akce, jinak zakázané podle tohoto krizového opatření, při 
jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných v důležitém státním zájmu 
konat.  

Ing. Andrej Babiš, v. r.  
předseda vlády 

 

K A Z A T E L N A 
 

PODOBENSTVÍ O SVATEBNÍM ŠATĚ 
Kázání ze soboty 3.10.2020 – br. Michal Balcar 

 
11Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na 
svatbu. 

12Řekl mu: ‚Příteli, jak ses sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu?‘ On se nezmohl ani 
na slovo. 

13Tu řekl král sloužícím: ‚Svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot; tam bude 
pláč a skřípění zubů.‘ 

14Neboť mnozí jsou pozváni, ale málokdo bude vybrán.“ 
Mt 22,11-14  

Úvod  

Dovolte mi dnes pokračovat v sérii svatebních kázání. Podobně jako minulý týden ale 
začnu svou zdravotní trampotou. Všichni jste se mě ráno ptali, proč mám ovázaný 
palec. Řeknu k tomu jen tři věci – povinnost odstranit roh B občanského průkazu, nůž 
na koberce a kazatelská nešikovnost. Prostě jsem si na svatbě Marušky Kubrichtové, 
rozené Prorokové, uřízl kus palce a roh B zůstal nedotčen. Chci říci, že jsem rád, že 
svatební sezóna je u konce, protože bych další obřad již nemusel přežít.  

O svatebním šatu  

Textem k mému dnešnímu kázání je podobenství o svatebním šatu.  

Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu. 
Řekl mu: ‚Příteli, jak ses sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu?‘ On se nezmohl ani 
na slovo. Tu řekl král sloužícím: ‚Svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot; 
tam bude pláč a skřípění zubů.‘ Neboť mnozí jsou pozváni, ale málokdo bude vybrán.“  

Tohle není příjemné podobenství. Dokonce si dovolím tvrdit, že je zúzkostňující. 
Vytváří v nás obavy. Jsem já ten, kdo by mohl být nepatřičně oblečen? Jsou to moje 
chyby, hříchy, které způsobí, že budu vyhozen do temnoty?  

Není pochyb o tom, že tento příběh je integrální součástí podobenství o hostině, 
které mu předchází. Když budeme hledat vnitřní logiku příběhu, tak nás ostrá reakce 
pána hostiny vůči člověku, který nemá svatební šat, poněkud zaráží. Proč mu to 
vyčítá, když to působí, jako by byl pozván na poslední chvíli? Částečné vysvětlení 



tohoto pocitu tkví také v tom, že v mysli máme silně přítomnou Lukášovu verzi. Lukáš 
totiž říká, že ti, kdo jsou pozvání v druhé řadě, jsou společenská nejnižší vrstva. 
Bezdomovci, chudáci, mrzáci. Kde by takoví lidé vzali svatební šat? Matouš ale o tom 
nemluví, charakterizuje je jinak. Pro něj jsou to „dobří i zlí.“ Není tedy důvod, proč by 
nemohli mít odpovídající svatební oblečení.  

My té situaci rozumíme. Kdo z nás už někdy nebyl někde oblečený příliš nóbl nebo 
naopak příliš civilně? Kdo z nás nezná ten pocit, kdy se cítí jako nahý v trní, protože 
má či nemá kravatu? Kdo z nás nezná ten pocit, že na něj všichni koukají jako na 
režiséra Sedláčka (není příbuzný Daniela) na předávání státních vyznamenání ve 
Vladislavském sále? Já tomu rozumím i proto, že mi ta situace připomíná jeden můj 
sen. Ocitám se v něm v modlitebně během bohoslužby a ve chvíli, kdy jsem vyzván ke 
kázání, tak zjišťuji, že mám na sobě pyžamo. A v modlitebně to šumí, ozývá se tlumený 
smích.  

Co ten svatební šat symbolizuje? Proč na jeho absenci pán reaguje tak tvrdě? Vykladači 
se (jako vždy) neshodnou. Ale je zjevné, že v té úplně nejobecnější poloze symbolizuje 
snahu se na svatbu připravit. Brát ji vážně. Ten, kdo je na svatbě v teplákách slavnost 
znevažuje, shazuje. Tak jako ti, kdo odmítli pozvání v první skupině, tak se chová i ten, 
kdo přišel na svatbu v mikině.  

Jako vždy i v tomto podobenství je klíč k porozumění v poslední větě. Mnozí jsou 
pozváni, ale málokdo bude vybrán. Jsme my vybráni? Odpověď na tuhle otázku není 
složitá. Ano, jsme. Pokud svatbu pána hostiny, krále země, Beránka Božího bereme 
vážně a připravujeme se na ni. A že náš oblek nebude podle poslední módy a té 
nejlepší značky? Jsem si jistý, že nad tím pán jistě přimhouří oko. 

 

 



 



 

       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

Výlet  TOMu  18. 10. 2020 
“Obora Veltrusy” 

 

 

Sraz: v 8:20 hod Praha Masarykovo vlakové nádraží 
Odjezd: Os 9620 – 8:42 hod do stanice Kralupy nad Vltavou 

 

 

Trasa: 
Z vlakového nádraří kralupy nad VltavouStart po modré TZ Husova ulice,  

Palakého náměstí dále po mostě pro pěší pres Vtavu ulicí   J.Holuba,  
Ve Starém Lobečku a dále ulicí Vltavská podél vody na Vyhlídka na Nelahozeves, 

ulicemi V Cihelnách a Maršála Rybalka do obory Veltrusy2 kolem  
Charlotina kaplička přes Charlotin most a zámek Veltrusy3 stále  

po modré TZ na železniční zastávku Nelahozevescíl. 
     Zpět:  

Vlak: ze zastávky Nelahozeves na Masarykovo nádraží.           
Os 6913 13:23 hod nebo Os 6917 15:23 hod  

 
 

prosíme, dodržujte  
nařízení vlády  
pro bezpečí své  
i vašeho okolí 

 
 
 

Délka trasy  
cca 8,9 km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/

