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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

  Dopoledne . 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy on-line 
Odpovídá Jan Kubík 
téma úkolu: „Zákon – Boží nástroj výchovy“ 

Sobotní škola – třídy 1. a 2.  

• https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh  vede Milan Müller 

• https://meet.google.com/eqg-jjmi-xvv   vede Jan Kubík 
Dětská sobotní školka – třída A & B 

• https://meet.google.com/kfc-xwrv-zhe 
Mimi školka  

• https://meet.google.com/rfv-ahro-gyf 

1o:45 hodin 

Bohoslužbu vede Robert Heczko 

• Úvod  
• Společná píseň č. 201 „Před tváři tvoji“  
• Modlitba – Robert Heczko  
• Oznámení  

• Modlitba za Adru: 
Průvodní slovo – Barbora Bezděkovská 
Videospot o Adře a sbírce 
Modlitba – Václav Vondrášek 
Dětský příběh – Barbora Bezděkovská 

• Sbírka pro sbor  
• Píseň „Zde jsem, Pane“ - Smíchovský pěvecký sbor  

• Čtení textu Bible – Lukáš 10,1-12, 16, 17-20– Robert Heczko  
• Tichá modlitba   
• Kázání – Václav Vondrášek 

Téma: „Radost, která drží nad vodou“ 
• Chvíle ke ztišení – píseň „Můj Spasitel, můj Bůh“  

Nikol Turoňová a Džemband 

• Závěrečná modlitba – Václav Vondrášek  

• Společná píseň č. 322 „Tak velmi Bůh svět miloval“  
• Rozloučení – Robert Heczko 
• Společná píseň č. 284 „Kéž nás vede“ 

 
 
 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

         17. říjen 2020 
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Oznámení 
 

 

-Studium Sobotní školy a 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 930 hod SŠ a 1045 hod bohoslužba 

prostřednictvím www.bohosluzbyonline.cz 
SBOR BUDE PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN DO ODVOLÁNÍ! 

 

- Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

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

 

- Příští sobotu, 24. 10., z Božího slova budou sloužit sestra Soňa Sílová. 
 

-Na neděli, 18. 10., plánovaný výlet TOMů „Obora Veltrusy“ je Z R U Š E N  
(více informací dále ve Zpravodaji nebo u předsedy R. Zelenky). 

 

-V termínu 7. - 14. 11. proběhne Modlitební týden 2020 
(více informací o formě, skupinkách apod. budou včas oznámeny). 

 

- 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. 

 

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

 

-Sbírky z minulého týdne:  
sbor: Kč 2 577,-; misie: Kč 855,-; BanglaKids: Kč 0,-;  

Adra: Kč 280,-; FSP: Kč 0,-; KC Petrklíč: Kč 0,-; APP: Kč 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. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

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

V období 18. – 24. 10. 2020 oslaví narozeniny: 
 

Vacková Iveta (19.10.); Januška Vladimír (21.10.);  
Fremuntová Soňa (23.10.); Kubík Tomáš (23.10.); Kubíková Věra (23.10.) 

 

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

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

Blahopřejeme 
 

Přátelé a kamarádi, dnes ráno, 11. října 2020, se nám 
narodila dcera Sofie Balcarová, 

míry má tak akorát a s Natálkou jsou díky Bohu  

obě v pořádku 😊. 

Děkujeme, že jste na nás mysleli. 
 

Marek Balcar  
 

Zpráva z jednání výboru sboru 8.10.2020 
 

Jednání výboru sboru bylo zahájeno zamyšlením z Božího slova Micheáš 7,18, 

kterým posloužila ses. Soňa Sílová a modlitební chvílí. 

1. Výbor sboru rozhodl, že do konce roku se žádné odpolední a večerní akce 

vzhledem k současné epidemiologické situaci konat nebudou. 

2. Dle vládního nařízení je možné od pondělí 12.10.2020 uskutečňovat náboženské 

akce do 10 lidí, přejdeme tedy od soboty 17.10.2020 na online vysílání, jako v 

jarním režimu. Přenos od 10,45 bude obsahovat shrnutí úkolu sobotní školy cca 

na 10 min, dětský příběh a kázání. Bude obnoveno telefonické kontaktování 

zvláště členů, kteří jsou osamělí, případně jinak potřební. Výbor sboru pověřuje 

koordinátorem bohoslužeb br. J. Bartoše, koordinátorem přenosů P. Bezdě-

kovského. Br. J. Kubík zajistí online průběh sobotní školy. Kazatelé připraví jeden 

modlitební online večer v týdnu. O možnosti připojení budou členové 

informování v průběhu následujícího týdne prostřednictvím e-mailu z adresy 

"tajemník". 

3. Výbor sboru souhlasí s převodem ses. Bianky Briššové do sboru Litoměřice. Na 

nejbližším členském shromáždění bude předloženo ke schválení.  

4. Výbor sboru odmítl nabídku odvozu starých knih od členů (záměr založit 

antikvariát), neboť již v minulosti bylo rozhodnuto, že nebudeme podporovat 

žádné komerční aktivity. 

5. Výbor sboru odmítl nabídka na placenou inzerci v evangelickém týdeníku 

Kostnické jiskry. Využíváme inzerci zdarma v měsíčníku Pražská pětka a na 

webových stránkách. 

6. Výbor sboru souhlasí se zapojením sboru do fungování projektu Archa pomoci 

Praha, který bude od roku 2021 realizovat Komunitní centrum Petrklíč, a to 

skrze pětičlennou správní radu projektu složenou ze 3 zástupců Komunitního 

centra Petrklíč a 2 zástupců sboru. Principy budoucího fungování včetně modelu 

řízení obsahuje oboustranně odsouhlasené memorandum. 

7. Br. Bláha informoval výbor sboru o čerpání dotačních peněz na evangelizaci 

v tomto roce. 

8. Br. Fraj předložil žádost o podporu projektů Komunitního centra Petrklíč v roce 

2021, které se budou ucházet o podporu v grantovém řízení ČS CASD. Výbor 



sboru vyslovil podporu projektům Archa pomoci Praha a Osobní asistence 

Petrklíč. 

9. Správce objektu br. J. Bartoš se seznámil se seznamem požadovaných oprav 

v budově modlitebny a slíbil, že co je schopen opravit sám, zajistí. Některé 

požadavky budou zahrnuty do oprav při plánované rekonstrukci vstupního 

prostoru.  Mytí oken v modlitebně v pravidelných intervalech bude domluveno 

s Českým sdružením. 

Příští jednání výboru sboru se uskuteční 5.11.2020. 

Zapsala Anna Boušková 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 16. kapitola 

„Nikdy nevěřím tak, abych zítra nemohl věřit více. 
Nikdy nemiluji tak, abych zítra nemohl milovat více. 

Nikdy toho nevím tolik, abych se zítra nemohl naučit více.“    
      Zbignew Czendlik 

Jak všichni víme, opět zůstaneme díky celostátní karanténě na nějaký čas na sobotu 
doma u svých obrazovek – nyní i s možností propojit se na sobotní školu a standartně 
shlédnout kázání v požehnaném prostoru bohosluzbyonline.cz. Jsme vděční jako rodina 
sboru – jak už bylo mnohokrát řečeno, za tým ochotných srdcí, která pro nás zajišťují 
tyto služby, jsme vděční i za tým těch, kteří budou propojeni s našimi dětmi a mládeží, 
za ty, kteří budou myslet na starší věkem mezi námi. Učíme se využívat i možnosti 
společných modlitebních setkání v online prostoru – první už máme s vděčností za 
sebou… Byly obnoveny ve středu a v pátky setkání JSME SPOLU… 

Každý z nás jsme v současné zvláštní době nějak „namočení“, každý z nás si pokládáme 
otázky, CO a JAK bude zítra – v našem životě, s našimi nejmilejšími, ve sboru, ve 
společnosti, na světě. V této souvislosti mě velmi oslovil citát uvedený v záhlaví dnešní 
epištoly. Slovesa „věřit, milovat a poznávat“ jsou velkou výzvou pro člověka, který se 
nechal obdarovat darem víry od Hospodina. V minulém století musel svět i naše nově 
vznikající republika překonat pandemii španělské chřipky, dvě války a dvě totality. Každý 
z nás víme, jaké to mělo – a mnohdy ještě má důsledky v životech mnohých z nás či 
našich blízkých. Proto dnešní mimořádná doba a všechny souvislosti kolem nás jsou pro 
každého z nás novou křesťanskou výzvou. Výzvou k tomu více se přimknout k Pánu, tzn. 
více věřit. Hledat nové, třeba i nestandartní cesty, jak více milovat své okolí, protože zítra 
tu nemusejí se mnou být. Přemýšlet co se z této zvláštní dobu mohu naučit o sobě, o 
životě, o Bohu. 

Nemá asi příliš cenu přemýšlet o tom, co by bylo „kdyby“ se to či ono v létě udělalo či 
neudělalo… Nemá z pohledu věřícího člověka smysl panikařit a bát se, protože jsem ve 
všem v Boží ruce. Ale má – právě v této době – velký smysl VĚŘIT, MILOVAT a být 
ochotný UČIT SE – ptát se na to Hospodina a čekat na Jeho odpovědi osobně do mého 
života. 

Přeji ze srdce každému z nás, aby tato tři vzácná slovesa dostala v naší zvláštní době – a 
hlavně v životě každého z vás – nový, životodárný smysl… 

     Váš kazatel Vašek Vondrášek 



ČTVRTEČNÍ MODLITEBNÍ ON – LINE SETKÁNÍ 

Rád bych Vám nabídnul návod, jak se připojit na on – line modlitební schůzku 
našeho sboru ve čtvrtek od 21 hod. Zde je tedy postup při přihlášení se k aplikaci 
https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib 

Je třeba mít vytvořený svůj účet na Google. To je podmínka přihlášení. Po kliknutí 
na odkaz v mailu, se vám zobrazí případný požadavek na vytvoření účtu. Program 
vás vede, jak jej vytvořit. Pro jistotu přikládám návod na vytvoření účtu u Google. 
https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib 

Potom je třeba si stáhnout tuto aplikaci, tedy meet google.  
Bude-li po vás chtít heslo nebo kód, tak prosím vložit znaky na konci odkazu, tedy: 
htp-wfjz-cib 

Po přihlášení k aplikaci uvidíte sebe na display svého telefonu nebo monitoru 
počítače, stisknete tlačítko pro připojení a čekáte až vás osoba na druhé straně 
přijme.  Při zmačknutém tlačítku mikrofon nebo kamera (je přeškrtnuté), vás na 
druhé straně neslyší nebo nevidí.  

Bude-li problém, volejte br. Petra Bezděkovského ze sboru Praha Smíchov na 777 
794 331. 

               Těším se na naše druhé modlitební setkání, srdečně Vašek Vondrášek  

STUDENTSKÁ BOHOSLUŽBA „CHYBÍ MI CÍRKEV?“ - PODĚKOVÁNÍ  
 

Milí smíchovští, 
přijměte poděkování za studentskou bohoslužbu. Díky Bohu jsme ji mohli uskutečnit. 
Nepovažujeme za samozřejmé, že umožňujete mladým lidem svobodně tvořit 
bohoslužbu: zpívat jejich písně, řešit jejich témata a setkat se u kazatelny v jejich režii. 
Na této bohoslužbě se podíleli mládežníci ze čtyř sborů středočeského okrsku. 
 

Jde již o třetí či čtvrtý školní a akademický rok, kdy jste mládežníkům dali prostor 
a vstřícně je přijali. Poprvé – co pamatuji – se nezpívalo, jen písním naslouchalo. Poprvé 
jsme hudební skupinu zažili zprostředkovaně skrze promítání. Muzikanti museli mít 
roušky a zpěváci museli udržovat stanovený odstup dvou metrů.  
 

Jako organizátoři jsme ledacos konzultovali s předsedou ČS, Vítkem Vurstem, který se 
s našimi dotazy obrátil na generálního sekretáře Ekumenické rady církví (ThDr. Petra 
Jana Vinše). Sám pak mládežníky osobně podpořil. Worshipovou část bohoslužby 
(pásmo písní proloženou mluveným slovem) modlitbou zahájil a v závěru mladým lidem 
žehnal. Zkrátka hledání formy i obsahu bohoslužby bylo protentokrát bezprecedentně 
napínavé a závažné vzhledem k vládním opatřením (reagujících na vývoj pandemie 
v naší zemi).  
 

Děkujeme Vám, starším sboru, též Vašemu kazateli za soustavnou podporu a zájem, za 
spolupráci a pomoc. Bohoslužbu umožnila obětavost techniků, jejich výdej životních sil 
i nasazení časové bylo obrovské. Děkujeme též Vám studentům či mládežníkům, kteří 
jste bohoslužbu připravili a zrealizovali. Zvláště je obdivuhodná nezdolná ochota 
hudební skupiny. Připravovali se na Anděl. Byl zrušen. Padli jim mnohé prázdninové 

https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib
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aktivity. Připravovali se na Zemi živitelku. Byla moudře zrušena. Připravovali se na 
Studentskou a vůbec nebylo jisté, zda ji budeme moci zrealizovat.  
 

Ať je Vám (alespoň tu a tam) církev nejlepším místem na světě; společenstvím, v němž 
můžete být sami sebou; setkáváním, do kterého můžete pozvat své přátele i sourozence 
a jednou své děti, milí nám mládežníci.  

16.10.2020 
Josef Dvořák, Martin Pavlík, Natálie Gabrišová 

 

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 
 

ZPRÁVA Z JMENOVACÍHO VÝBORU 

Jak všichni víte členské shromáždění na základě doporučení NAVRHOVACÍHO 
VÝBORU zvolilo JMENOVACÍ VÝBOR pro nové sborové volby. Ze zdravotních důvodů 
došlo k rezignaci s. Dany Nowakové, kterou nahradí zvolená a odsouhlasená 
náhradnice s. Veronika Dolejšová.  

Už jsme plánovali naše první pracovní setkání, ale díky nastalé epidemiologické 
situaci jsme se jako JMENOVACÍ VÝBOR dohodli že preferujeme osobní setkání, 
proto se jednání JMENOVACÍHO VÝBORU zatím odkládá, až bude možné osobní 
setkání.  

Děkujeme všem, kteří myslí nejen na naše budoucí jednání, ale i na to, aby Duch 
svatý připravil ochotná srdce, která by přijmula přednost sloužit Pánu Bohu 
v nějaké služebnosti. 
   za Jmenovací výbor sboru Praha Smíchov Václav Vondrášek 

Informace týkající se hospodaření našeho sboru. 
 

Milá smíchovská rodino, 
ráda bych se s vámi podělila o informace týkající se hospodaření našeho sboru. 
 

Jak víte, náš sbor žije z vašich darů, kterými přispíváte do sbírky určené pro potřeby 
sboru. Letošní rok je z hlediska ekonomické situace pro mnohé z vás mnohem těžší než 

mailto:jan.kubik@seznam.cz


roky předchozí, ale i tak se nám daří vybírat dary v obdobné výši jako roky minulé. Chtěla 
bych vám za to moc poděkovat.  
 

Sborové sbírky vzhledem i k nižší osobní účasti na bohoslužbách se sice v průměru snížily, 
jak můžeme vidět v pravidelném reportu sbírek ve Smíchovském zpravodaji, nicméně na 
účet sboru přichází dary pro sbor pravidelně a od některých jednotlivců i ve vyšších 
částkách. Jsem ráda, že nezapomínáte i na další oblasti, kam můžete směřovat účelové 
dary, jako jsou ADRA, Archa pomoci Praha, BanglaKids, bohoslužby on-line, sociální fond 
a v neposlední řadě i nejnovější projekt KC Petrklíč. Bohoslužby on-line byly letos 
podpořeny nemalou částkou darů Českého sdružení, ale také nemalou částkou dary 
jednotlivců.  
 

Ráda bych připomněla, že pro všechny účely jsou vygenerovány QR kódy s příslušnými 
var. symboly, které přikládám k článku. 
 

Ještě jednou moc všem děkuji za vaši štědrost. Kompletní hospodaření sboru bude opět 
shrnuto ve výroční zprávě sboru, která vyjde na jaře příštího roku. 
 

Pán Bůh s vámi. Jana Voleská hospodář sboru 

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.“ 



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. 

 

Praktická a pastorační pomoc pro seniory v souvislosti s epidemií 
koronaviru 
  

Milí senioři,  
rádi bychom Vám nabídli pomoc v této náročné situaci 
v souvislosti s epidemií koronaviru a vyhlášenými opatřeními.  

Potřebujete-li zajistit nákupy, dojít do lékárny, vyřídit záležitosti na úřadech, nebo 
pomoci s dalšími záležitostmi, můžete se obrátit na Archu pomoci Praha. Rádi Vám 
s potřebným pomůžeme. Díky spolupráci s dobrovolnickým centrem ADRA Praha Vám 
pomůžeme také zajistit pomoc s nákupy ze strany dobrovolníků.  

V případě potřeby praktické pomoci nás kontaktujte na tel. č.: 737 385 530 nebo 
mailem: archapomoci@seznam.cz   

Nabízíme Vám také oporu našich kazatelů Soni Sílové a Václava Vondráška. Chcete-li 
využít jejich pastorační podpory, kontaktujte je telefonicky nebo e-mailem:  

Soňa Sílová – 724 130 602, sona.silova@seznam.cz   
Václav Vondrášek – 775 080 809, vv@quick.cz   

Přejeme Vám Boží ochranu, pevné zdraví a mnoho sil v této náročné situaci.  
Za Archu pomoci Praha 

Jana Perdomo, koordinátorka 

 

 

 

 

 

 

 

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


Jak můžete přispět (nejen) v době koronaviru 
 

Účel: dar pro bohosluzbyonline.cz 

Bankovní účet: 5053339/0800 

Variabilní symbol: 2000 

Částka: dle vašeho uvážení 

Měna: CZK 

Děkujeme za váš příspěvek 😊 

_________________________________________________ 
 
Účel: desátky 
Bankovní účet: 5053339/0800 

Variabilní symbol: 10106 

Částka: 10 % z … 

Měna: CZK 

Bůh žehnej ochotnému dárci  

_________________________________________________ 
 

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 

_________________________________________________ 
 

Účel: dar pro fond sociální pomoci  

Bankovní účet: 5053339/0800 

Variabilní symbol: 999 

Částka: dle vašeho uvážení 

Měna: CZK 

Děkujeme za váš dar 
 



 
Účel: dar pro BanglaKids 

Bankovní účet: 5053339/0800 

Variabilní symbol: 2019 

Částka: dle vašeho uvážení 

Měna: CZK 

Děkujeme za váš dar 😊 
 

_________________________________________________ 
 

Účel: dar pro ADRA – projekty 
Bankovní účet: 5053339/0800 

Variabilní symbol: 010 

Částka: dle vašeho uvážení 

Měna: CZK 

Bůh žehnej ochotnému dárci  

_________________________________________________ 
 

Účel: dar pro ADRA – provoz 

Bankovní účet: 5053339/0800 

Variabilní symbol: 011 

Částka: dle vašeho uvážení 

Měna: CZK 

Děkujeme za váš dar 

_________________________________________________ 
 

Účel: dar pro Archa pomoci Praha 

Bankovní účet: 5053339/0800 

Variabilní symbol: 002 

Částka: dle vašeho uvážení 

Měna: CZK 

Děkujeme za váš dar 

_________________________________________________ 
 

Účel: dar pro PETRKLÍČ  

Bankovní účet: 5053339/0800 

Variabilní symbol: 2015 

Částka: dle vašeho uvážení 

Měna: CZK 

Děkujeme za váš dar 
 



CO  JE  NOVÉHO  NA  SÍTI 
 

Modlitební týden 2020 
 

Každoročně je podzim v naší církvi časem, kdy společně na 
celém světe prožíváme čas modliteb a duchovního rozjímání. 
Letošní modlitební týden, proběhne v termínu od 7. do 14. 
listopadu. 
„Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a 
vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili 
rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku a očekávali blažené splnění naděje a 
příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista.“ (Tt 2,11–13) 

Věrnost v křesťanském životním stylu – to je název přednášek týdne modliteb. 
Během tohoto týdne se budeme zabývat několika důležitými tématy. Začneme Biblí, 
která tvoří základ životního stylu křesťana. Podíváme se na to, jak hodnoty Božího 
království formují život křesťana. Budeme se také zabývat vztahem křesťanského 
životního stylu a sdělovacích prostředků. Dalším tématem je životní styl křesťana a 
sexualita. Tento mimořádný týden zakončíme článkem: „Život v době konce: 
křesťanův životní styl a události posledních dnů“. 

V přednáškách se nezapomíná ani na naše děti. V druhé polovině materiálu najdete 
příběhy, které připravilo oddělení dětí naší církve. 

Přednášky jsou ke stažení zde. 

V sobotu 14. listopadu se bude také konat sbírka pro celosvětové misijní projekty 
Generální konference. 

Přejeme Vám všem Boží požehnání, radost při studiu Božího slova i ze vzájemného 
společenství, které můžete prožít při modlitebních setkáních. 

Peter Čík, Mikuláš Pavlík, Marek Škrla 
 

Dopis sborům 
 

CÍRKEV ADVENTISTŮ 
SEDMÉHO DNE 

 

 

 
Praha, 13. října 2020 

Milé sestry, milí bratři, členové sborů v Českém sdružení, 
Na základě aktuálního usnesení vlády ČR jsme pro Vás připravili: 
 

Nová pravidla, týkající se životů sborů: 
od středy 14. října 2020: Jsou zakázány hromadné akce konané v počtu vyšším než 
6 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších 

https://www.casd.cz/modlitebni-tyden-2020/
http://www.adventorion.cz/ke-stazeni/modlitebni-prednasky-2020


prostorech. Zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské 
obřady. 
Je zakázán společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb. 
 

od pondělí 19. října 2020: 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. 
 

Z předchozích nařízení 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). 

 
Máme radost, že Vás všechny můžeme pozvat na další podzimní pokračování našeho 
pořadu JSME SPOLU s novými, staronovými – ale vždy zajímavými hosty, které 
budeme opět připravovat ze sboru Praha Smíchov ve spolupráci s pražskými 
kazateli. Nevíme, jak dlouho budou trvat omezení karantény, proto netušíme, jak 
dlouho bude užitečné JSME SPOLU vysílat.  

 

Vít Vurst, David Čančík, Jiří Komárek 
 

 

 
 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 12. října 2020 č. 1021  
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 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 
do 23:59 hod.  
 

I. zakazuje  
1. hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech 

staveb nebo 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 osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob, které nejsou 
účastníky této hromadné akce, 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,  

c) zákaz podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na svatbě, prohlášení osob 
o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné 
oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne; pro 
účel oslavy podle tohoto písmene se zakazuje přítomnost veřejnosti v 
provozovnách stravovacích služeb pouze v čase mezi 00:00 hod. a 06:00 
hod.,  

2. pobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách, které zahrnují více než 6 
osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné 
obdobné činnosti, účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do 
registrovaného partnerství, nebo pohřbu; tyto osoby jsou povinny zachovávat 
při kontaktu s ostatními osobami, s výjimkou členů domácnosti, odstup 
nejméně 2 metry, pokud to je možné, 

3. pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech,  

4. 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;  

II. omezuje  
1. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí 

dodržovat následující pravidla:  
a) zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. 

restaurace, hospody a bary), s výjimkou provozoven, které neslouží pro 
veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů 
zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních), a 
provozoven v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují 
stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 06:00 hod. 
a 20:00 hod.; 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) s tím, že 
prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je 
zakázán v čase mezi 20:00 hod. a 06:00 hod.,  

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 (s výjimkou alkoholických nápojů, jejichž pití je na veřejně 
přístupných místech zakázáno), povinny dodržovat rozestupy od jiných 
osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti,  

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 se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti,  



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) použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno 

tak, aby nebyla místy shromažďování osob,  
b) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na internet pro 

veřejnost,  
c) provozovatel zajistí alespoň 1 osobu, která dohlíží na dodržování 

následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je 
dodržovali,  

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

e) 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.),  

f) 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;  

IV. zrušuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. usnesení vlády ze dne 
8. října 2020 č. 996, vyhlášené pod č. 400/2020 Sb.  

Ing. Andrej Babiš, v. r.  
předseda vlády 

 



 



 

S B O R   C Í R K V E   A D V E N T I S T Ů   S E D M É H O   D N E 
   

 

 

 

 

 

 
 

  
 

OD 9:30 HODIN 
NA STUDIUM BIBLE 

V BOŽÍ ŠKOLE 
 

OD 10:45 HODIN 
NA BOHOSLUŽBU 

SLOVEM BUDE SLOUŽIT  

VÁCLAV VONDRÁŠEK 
 

 

 

 
SBOR BUDE PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN DO ODVOLÁNÍ! 

www.casdsmichov.cz                   

 

http://www.casdsmichov.cz/


 



 

       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/

