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 ročník 20/číslo 1036 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy on-line 
téma úkolu: „Křesťan, věda a umění“ 

Sobotní škola – třídy 1. a 2.  

• https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh  vede Miloš Pařík 

• https://meet.google.com/eqg-jjmi-xvv    vede Anna a Luděk Bouškovi 
Dětská sobotní školka – třída A & B 

• https://meet.google.com/kfc-xwrv-zhe 
Mimi školka začátek od 1000 hod 

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

1o:45 hodin 

Bohoslužbu vede Petra Bulejčíková 

• Úvod  

• Píseň „Hosana“  
• Modlitba za rodiny, singl, starší sestry a bratry 

Jan Bezděkovský, Petra Bulejčíková 
• Oznámení a sbírka pro sbor 
• Prezentace akce pečeme zdravotníkům – Jan Bezděkovský 
• Píseň „Vzývám a slavím tvé jméno“  
• Dětský příběh – Barbora Bezděkovská 
• Píseň „Ježíš je Lev z Judy“  
• Modlitba za sbor, církev – Hana Schvarczová 

• Čtení textu Bible – Jan 17 (SNC) – Jana Bezděkovská, Rozálie Schvarczová 

• Tichá modlitba   
• Kázání – Soňa Sílová 
 Téma: „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ Ef 4,1-16 

• Chvíle ke ztišení – „Cesta, pravda, život“  
• Závěrečná modlitba – Soňa Sílová 
• Společná píseň „Jsme jeden tým“ 
• Rozloučení – Petra Bulejčíková 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

    5. prosinec 2020 

https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh
https://meet.google.com/eqg-jjmi-xvv
https://meet.google.com/kfc-xwrv-zhe


 



 

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 
 

PRAHA – SMÍCHOV VÁS ZVE 

OD SOBOTY 

OD 9:30 HODIN 

NA STUDIUM BIBLE 

„V BOŽÍ ŠKOLE“ 
 

OD 10:45 HODIN 

NA BOHOSLUŽBU 

SLOVEM BUDE SLOUŽIT  

MILOSLAV ŽALUD 
 

spojení: 
metro trasa B stanice Anděl, bus č.137 stanice Urbanova 

 

www.casdsmichov.cz 

www.bohosluzbyonline.cz 

 
SBOR BUDE PRO VEŘEJNOST OTEVŘEN DO ODVOLÁNÍ! 

 

 

http://www.casdsmichov.cz/
http://www.bohosluzbyonline.cz/


Oznámení 
 

 

- Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

- Dnes, 5. 12., jste zváni na rodinnou bohoslužbu v režii KD,  
kázáním z Písma bude sloužit sestra Soňa Sílová. 

 

- Příští sobotu, 12. 12., se sejdeme k bohoslužbě osobně na živo  
z Božího slova bude sloužit bratr Miloslav Žalud. 

 

-Za dva týdny v sobotu, 19. 12., jste zváni k slavnostní bohoslužbě 
Památky Večeře Páně. Kázáním bude sloužit bratr Václav Vondrášek 

 

-V neděli, 20. 12., se uskuteční výlet TOMů “Obora Veltrusy” 
(více informací dále ve Zpravodaji nebo u předsedy Radka Zelenky) 

 

-Zveme vás k dalšímu pokračování cyklu setkávání „Jsme spolu 2“  
ve středu a pátek od 2000 hod na www.bohosluzbyonline.cz 

 

-Online modlitební schůzku našeho sboru pokračují ve čtvrtky od 2000 hod. 
https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib 

 

-Ve čtvrtek, 10. 12., se uskuteční jednání Výboru sboru od 1830 hod 
 

- 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 prosinci mysleme na svých 
modlitbách na oddělení našeho sboru: Diakonie – senioři. 

 

- 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 6. – 12. 12. 2020 oslaví narozeniny: 
 

Sórad Ondrej (7.12.); Boháčová Jitka (10.12.);  
Stejskalová Jana (10.12.); Krumlová Sára (12.12) 

 

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

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

http://www.bohosluzbyonline.cz/
https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib


VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 22. kapitola 

MY VŠICHNI SMÍCHOVŠTÍ SEDMILHÁŘI…  

Jako malý kluk jsem díky tatínkovo očnímu handicapu vyrostl na slepeckých knížkách, 

které u nás byly slyšet skoro pořád. Proto mám do dnešní doby velmi rád, když si mohu 

podobné čtení na pokračování pustit při nějaké manuální práci, při relaxu, nebo ve 

chvílích kdy si jdu zaběhat do parku. 

Jedna audiokniha mi byla v poslední době třikrát doporučena a já jí třikrát odmítnul, 

protože jsem si myslel, že je to nějaká naivní „ženská detektivka“ (omlouvám se všem 

sestrám za genderově nevyváženou poznámku) – ale po čtvrtém doporučení jsem jí dal 

šanci a musím se nerad (díky mé chlapské ješitnosti) přiznat k tomu, že jsem se velmi 

mýlil. 

Příběh z pera současné oblíbené australské autorky Liane Moriarty je nejen mistrně 

napsaný, ale je zároveň nádherně přednesený, zahraný výbornými herci. Celý 

poslech této audioknihy byl pro mě nakonec mimořádným uměleckým – i lidským 

zážitkem. 

Co mě ale hlavně zaujalo byl samotný příběh. Kniha se jmenuje SEDMILHÁŘKY a po jejím 

dočtení musím přiznat, že jsem se dozvěděl něco sám o sobě. Většina z nás jsme 

většinou – žel navzdory našemu křesťanskému přesvědčení – v zajetí mnoha předsudků 

o druhých, ale i o sobě. V zajetí mnoha falešných paradigmat, která do nás kdysi nahráli 

(vědomě či podvědomě) naši rodiče, později sborové společenství, pak kamarádi a ti, 

kteří lemovali cestu našeho života. Kolikrát jsme mnozí z nás nedůvěřovali druhému, 

když to tolik potřeboval…. Kolikrát jsme se nezastali někoho v našem okolí, který byl ve 

špatné chvíli na špatném místě a o které si díky tomu jeho okolí myslelo něco 

nehezkého… Kolikrát jsme se báli pustit se do konfliktu s většinou která nás obklopovala, 

protože jsme se báli, abychom také obrazně nedostali nějakou ránu… Kolikrát jsme 

bláhově záviděli druhým kolem nás jejich větší či menší „náskoky“ a „výhody“- a 

neuvědomili si, jak někdy těžké kříže právě oni musí v životě nést… Kolikrát jsme byly 

v našich životech nemoudře nevděční lidem i Bohu – a tak si uštědřili vlastní góly… 

Rád využívám prostoru této smíchovské epištoly, abych se s vámi o své obdarování touto 

audioknihou podělil – bylo to pro mě kázání, které si budu (doufám) dlouho pamatovat. 

Kázání, díky kterému prosím našeho dobrého Boha, abych byl laskavějším, 

milosrdnějším a pro našeho Pána použitelnějším člověkem.  

Vše má jen malý háček – v archivu Českého rozhlasu DVOJKY je tato audiokniha 

k dispozici pouze do 17.12.2020 – tak neváhejte. Kdo z vás doposlechne až do konce, 

budu moc vděčný, když mi důvěrně napíšete aspoň jednu větu, čím jste byli skrze tuto 

audioknihu do vašeho života obohaceni – budu se těšit… 



S vděčností našemu dobrému Bohu, že nám poskytuje stále nové inspirace k životu 

v lásce Váš kazatel Vašek Vondrášek 

Odkaz: https://dvojka.rozhlas.cz/liane-moriarty-sedmilharky-kazda-je-jina-a-vsechny-

maji-sve-tajemstvi-8363012 

 Pokračuje.   
– ČTVRTEČNÍ MODLITEBNÍ SETKÁNÍ OD 20.HOD. 

Naši milí smíchovští, chceme pokračovat v našich on – line 
– sejdeme se tedy opět ve čtvrtek 10.12.  

Odkaz platí stále stejný: https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib 

Nikoho nenutíme, ale na všechny, kteří se touží společně modlit se těšíme 😊. 
Přejeme Vám všem osobní jistotu, že jste v rukách Nejvyššího – v dobrém 

i ve zlém…  – srdečně Vaši kazatelé Soňa a Vašek – a tentokrát i Toník Hloucal, 

který to ve čtvrtek tentokrát povede 😊. 
 

TOM „per partes“  
15. – 29. 11. 2020 (a<)  
“Křížová cesta – Petřín” 

 

 
 
 
 
 
 

Zdravíme za Klub Zdraví 
 

který je teď v ilegalitě. Kvůli praktickému 
zdraví se nemůžeme prakticky scházet, abychom se dozvěděli něco praktického o 
zdraví... Moc přejeme všem, abyste byli zdraví a přečkali tuto nezdravou dobu. 
Nezdravou nejen nějakými viry, ani tím jedním konkrétním, kterého známe jménem. 
Ale našemu zdraví nepomáhá ani to, že se nemůžeme vidět s blízkými lidmi, sdílet 
se, mít sociální kontakty, a tak se i společně radovat. Je to sice hezké, že se na mě 
bratr nebo sestra hezky směje na druhé straně drátu, ale když se chceme obejmout, 
tak nás ten monitor tlačí... 
 

Trochu se něco uvolnilo díky stupni 3 PES a mohli bychom se sejít např. na turnaji 
v badmintonu. Tedy ti pohyblivější. Když se sejdeme, určitě se vyfotíme! Být spolu 
stojí za to. Nabízím termín 20.12.2020 hned ráno 8:00-10:00 hod. Kdo byste se byli 
schopni utrhnout z příprav Vánoc, dejte mi vědět.  

Luděk Bouška  

Další důkaz: dovětek „Veni, vidi, vici.“ 
PS: roušky máme samozřejmě vždy připravené  

Eva a Jarda 

https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib


 
 

Vánoce v rozšířené realitě, realitě lepšího světa   
 

Víte, jak obdarovat své blízké a udělat přitom trojitou radost?  

Letos jsme na www.ADRAdarek.cz připravili dárky, které 

pomáhají lidem v nouzi. Díky našim certifikátům můžete věno-
vat kozu rodině v Mali, chudým dětem opatřit školní 
pomůcky nebo třeba usnadnit přístup k vodě těm, kteří pro ni 
jinak musí chodit dlouhé kilometry. Dárek tak potěší 
obdarovaného, Vás samotné, ale i ty, které svým nákupem 
podpoříte. 

Obdarovaný může dostat dárcovský 
certifikát, do kterého lze vepsat 
věnování, nebo přání. 

Vy si můžete užít zábavu díky rozšířené 
realitě, ve které můžete svůj vybraný 
dárek vidět jako živý ve vašem prostředí 
– po stole se Vám může procházet koza, 
v obýváku na zemi můžete vidět studnu 
plnící se vodou, nebo se u Vás objeví 

školák píšící na tabuli, kterému svým příspěvkem umožníte vzdělání. 

A třetí radost? Tu pošleme do Etiopie, Sýrie, či Mali, kde si 
budou moci rodiny dovolit o trochu lepší životní podmínky.  

Budeme rádi, když na náš nový web zavítáte a 
pro-hlédnete si, co všechno jsme pro vás letos 
připravili.  

Opravdu je z čeho vybírat! 
 

Cena Michala Velíška za rok 2020 patří Petru Marákovi 
 

Cenu Michala Velíška uděluje Nadace ADRA a TV Nova od roku 2006 neprofesionálům 
za statečnost při záchraně lidského života. V pořadí 15. držitele této ceny – Petra 
Maráka – vybrala tradičně veřejnost online hlasováním. 

Pouze díky bleskovému jednání Petra Maráka (45 let) se 15. srpna 2020 rodinná oslava 
v Otaslavicích u Prostějova na Olomoucku nezměnila v tragédii, při níž mohl zemřít malý 
chlapec. 

Na velké narozeninové oslavě, která probíhala na zahradě rodinného domu až do tmy, si 
děti hrály na babu. Osmiletý klučina během hry vyskočil na dřevěný poklop septiku, který 
se s ním nečekaně zbortil. Chlapec spadl asi 2,5 m dlouhou šachtou do 3,5 m hluboké 

http://www.adradarek.cz/
https://darek.adra.cz/produkt/koza/
https://darek.adra.cz/produkt/mesicni-podpora-skolaka/
https://darek.adra.cz/produkt/mesicni-podpora-skolaka/
https://darek.adra.cz/produkt/prispevek-na-vyhloubeni-1-m-studny/
https://darek.adra.cz/aplikace/
https://darek.adra.cz/aplikace/


jímky. Naštěstí vše zahlédly děti a okamžitě zavolaly dospělé. Zatímco někteří běželi pro 
žebřík, P. Marák zorganizoval záchranu. Požádal přátele, aby ho drželi za ruce, a spustil 
se do šachty. Mínil, že se dítě chytí jeho nohou, a tak se dostane rychle ven. To se však 
chlapci po několika marných pokusech nepodařilo. Petr Marák proto za ním do žumpy 
skočil. Zachytil ho a snažil se, aby měl vystrašený hoch alespoň hlavu nad splašky do té 
doby, než se po spuštěném žebříku dostali oba nahoru do bezpečí. Až na podchlazení 
chlapec nešťastný pád přežil bez zranění. Přítomní se shodli, že nebýt pana Maráka, dítěti 
by do příjezdu profesionálů určitě došly síly. 

Výbor Ceny Michala Velíška do letošního finále vybral z více jak osmdesáti nominací další 
dva příběhy. 

Rychlý a odvážný zákrok Vlastimila Zajíčka (27let) a Pavla Kotta (49 let) pomohl 
zachránit život čtyřčlenné posádce osobního auta, které odpoledne 17. ledna 2020 po 
střetu s protijedoucím autem spadlo do rybníka v Herstošicích u Bochova na Karlovarsku. 

Jen pohotová reakce Ivo Raisra (41 let) zabránila, aby ráno 16. září 2019 u Hodkovic 
nad Mohelkou na Liberecku nehavaroval plně obsazený autobus. 

Slavnostní vyhlášení jména držitele tohoto morálního ocenění se kvůli hygienickým 
opatřením souvisejícím s koronavirem uskuteční v úzkém kruhu v úterý 8. prosince 
v primátorské rezidenci v Praze. 

Pokud se jedná o nominované dětské hrdiny, poděkování s pamětními listy jim z téhož 
důvodu předají zástupci Nadace ADRA na jejich školách. 
                                                                                                       Za odd. ADRA Mirka Žaludová 
 

K A Z A T E L N A 
 

MILUJEŠ – BUDEŠ MILOVAT 
 

Milé děti a mládežníci, nejprve zmíním něco, co zaujme možná jen někoho ze starších. 

Pak bude následovat skutečný příběh, který Vaši pozornost jistě upoutá. A můžete si o 

něm třeba s rodiči popovídat. Připomínáme si 75 let od zahájení Norimberského 

(soudního) procesu, v němž šlo o lidské hodnoty naší civilizace a národů celého světa, 

jako je spravedlnost, lidské svědomí apod. Atmosféru soudního přelíčení zásadně ovlivnil 

filmový dokument o osudu židovského národa během druhé světové války. Naslouchejme 

jednomu z milionu příběhů. 

Píše se rok 2000. Ocitáme se nám ve velmi vzdálené zemi i kultuře, v Japonsku, ve městě 

Tokio. Paní učitelka Fumiko chtěla japonské děti poučit o ubližování židům v Evropě 

během druhé světové války. Oslovila proto několik zemí s žádostí o nějaké předměty, 

jimiž by názorně přiblížila útrapy židovských dětí, mládežníků, jejich rodičů a prarodičů. 

Z Polska jí poslali kufr. Byl na něm nápis: Hana Brady 16. května 1931 „Waisenkind“. 

Kufr vyvolal dětské otázky. Kdo je ta holčička? Proč byla sirotek (Waisenkind)? Jaká 

vlastně byla a co se jí stalo? Tyto dětské otázky vynesly na světlo skutečný příběh českých 

sourozenců – Jiřího a Hany. 

Píše se rok 2000. Ocitáme se nám ve velmi vzdálené zemi i kultuře, v Kanadě, ve městě 

Toronto. 72 let starý instalatér, otec tří synů a dcery (jmenuje se Lara Hana), otevírá 

balíček s poštovními známkami prozrazující místo odeslání: Japonsko. Jakási paní 

Fumiko se pokorně i citlivě ptá na jeho příběh a na osud jeho sestry. Jiří, Hanin bratr, se 



více než půlstoletí vyrovnával s pocitem selhání, že se nedokázal o svou malou sestru 

postarat a ochránit ji. Když tu si uvědomil, že se naplnilo jedno z Haniných přání, totiž 

stát se učitelkou. A tou se stala díky zvídavým dětským otázkám a svému kufříku a 

následně i svému příběhu, stala se těm japonským dětem blízkou. Již tři roky poté mohly 

o Haně a Jiřím číst děti v sedmnácti jazycích světa. Vytváří se tak vazba po celém světě.  

Byla to dětská otázka, nakonec však dětská empatie – dětská schopnost vciťovat se, která 

zrodila blízkost navzdory desítkám let i jinakosti kultur. Moudří říkají, že spolucítění je 

tmel společnosti, je zásadním prostředkem umění milovat. Jedno ze dvoj-přikázání lásky 

vlastně nepřikazuje, leč konstatuje: „Miluješ blízkého svého jako sebe, Já Hospodin.“ 

(3. Moj 19,18) Nebo zaslibuje do budoucna: „Budeš milovat blízkého svého jako sebe, 

Já Hospodin.“ Obojí čtení je možné.  

Píše se rok 1938. Ocitáme se doma, v naší vlasti, v Československu, v Novém Městě na 

Moravě. Hana chodí do třetí třídy, má světlé vlasy a modré oči. Se svým starším bráškou 

jsou úplně normální děti. Hana ráda lyžuje, bruslí, sourozenci spolu závodí na 

koloběžkách… Jejich dětství však začal zatemňovat hrozivý stín blížící se války. Když 

nacisté obsadili Československo, prohlásili Židy za nežádoucí, nebezpečné podlidi a 

donutili je k nedůstojným omezením: Hana ani Jiří nesměli chodit do školy. Své domy 

mohli Židé opouštět jen v určitých hodinách, nesměli cestovat. Tak skončily návštěvy u 

milovaných strejdů, tet, babiček a dědečků též pro Hanu a Jiřího. Hůře nesli oba 

sourozenci to, že se jim začali vyhýbat i přátelé. My si umíme smutek i rozzlobenost Hany 

a Jiřího díky současné situaci izolace jedinečným způsobem představit. Co již naše vcítění 

přesahuje, je třeba večer, kdy se Hana s Jiřím loučili s maminkou, protože si pro ni přijela 

tajná policie (gestapo) – na uspořádání všech záležitostí a na rozloučení s rodinou měla 

jejich maminka jediný den –, ten večer Hana usnula v maminčině náruči. Maminka je 

nikdy před tím neopustila, ale ráno byla pryč… Nakonec také oba sourozenci byli 

odvezeni (internovaní) do Terezína. Pozoruhodná v tom všem je nezdolnost dobra 

v dětech. Hana, ač trpěla soustavně hlady, malou buchtu, kterou dostávala jednou týdně, 

vždy darovala svému bráškovi. Láska k sourozenci byla silnější než tělesné pudy.1  

S touto dětskou silou k dobru se můžeme setkat také (kupříkladu) u jiné židovské 

dívenky. Vyprávění najdete v Bibli. (2Kr 5,1–19) Tato dívenka poradila nemocnému 

aramejskému generálovi Naamánovi, že uzdravení ze smrtelné a nevyléčitelné nemoci 

může hledat v její rodné zemi – u muže Božího – u Elíši v Izraeli. Přitom ji do generálovy 

rodiny ukradly od maminky a tatínka, aby v té cizí zemi i cizí rodině sloužila. Přitom 

coby dítě na zlo odpověděla dobrem. Jaká nezdolná síla k dobru ve Vás – dětech a 

mládežnících! Možná tu není uvedeno její jméno proto, že je také jakoby symbolem všech 

dětí dobré vůle. 

Jak začíná evangelium? Svědectvím o narození židovského dítěte – Božího Syna. Sotva 

se Ježíš narodil, chtěl ho král Herodes zabít. Rodiče před vražděním nemluvňat museli 

s miminkem uprchnout z Izraele do Egypta, připomínáme si pravidelně kolem Vánoc. 

O Velikonocích zase mimo jiné zaznívá, že když ho lidé jako dospělého zabíjeli, modlil 

se: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí!“ (L 23,34) 

Násilí a ubližování – zdá se – hýbou světem. Ale z hlediska křesťanské víry dějinami 

pohnula a hýbe síla dobra, obětavá láska Boží. A bude mít nad dějinami poslední slovo. 

Třemi příběhy jsme si připomněli, že obětavá láska ze světa nevymizela. Převezmete 

štafetu (sebe)obětavé lásky? 

Josef Dvořák 27.11.2020 
 

 
1 Skvělý dárek: LEVINE Karen. Hanin kufřík. Příběh dívky, která se nevrátila. Praha: Portál, 2013. 



        Financování Archy pomoci v roce 2021 

 
Jak již víte z článků, které jsme ve Zpravodaji uveřejnili během podzimu, projekt Archa 
pomoci dozná od začátku roku 2021 jistých změn. Provoz bude nově zaštiťovat 
Komunitní centrum Petrklíč a projekt se rozšíří jak co do kapacity, tak co do týmu i 
realizovaných činností. 
 

Slíbili jsme, že do konce roku navážeme i informacemi o financování celého projektu. 
Proto Vám níže předkládáme tabulku s plánovanou strukturou příjmů pro rok 2021 a 
jejich srovnání s rokem 2020. Samozřejmě jde v tuto chvíli o předpoklady vycházející 
z komunikace s jednotlivými partnery a konečná čísla se dozvíme až dle výsledků 
dotačních a grantových řízení, kde se ucházíme o finanční prostředky. 

 

To, co víme v tuto chvíli s velkou jistotou, je to, že určitě dojde ke zvýšení počtu 
jednotlivých dárců a navýšení celkového rozpočtu projektu. Už to je dobrá zpráva. Naším 
cílem pro rok 2021 je navýšit příjmy projektu oproti roku 2020 alespoň na dvojnásobek. 
Je možné, že se dostaneme až na trojnásobnou hodnotu. To nám umožní projekt dále 
rozšiřovat. 
 

Zvýšené příjmy nám umožní zvýšit úvazek koordinátorovi projektu z 0,5 na 1,0. Archa 
pomoci bude tedy k dispozici po celý týden. Nově nebude k dispozici jen osobně, 
telefonicky či po mailu, ale i skrze nový web, kde bude možné klást dotazy, číst si 
odpovědi na často kladené otázky a zajímavé články. Budeme mít čas i na organizování 
výletů a setkávání. Budeme se moci zaměřit i na rozšíření týmu dobrovolníků a budeme 
pro ně mít připravené vzdělávání a supervize. 
 

Myslíme si, že Archa pomoci má aktuálně nakročeno opravdu dobře a budeme rádi, když 
na nás budete myslet. 
 

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, chtěli byste se zapojit nebo byste nás chtěli podpořit, 
kontaktuje mě nebo Janu Perdomo, která projekt i nadále povede. 
 

Za Komunitní centrum Petrklíč 
Jakub Fraj, výkonný ředitel 

Dárce Příjmy v roce 2020 Příjmy v roce 2021 

České sdružení CASD 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 

Sbor CASD Praha Smíchov 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 

Ministerstvo vnitra ČR -   Kč 30 000,00 Kč 

Magistrát hl. m. Prahy -   Kč 50 000,00 Kč 

MČ Praha 5 -   Kč 30 000,00 Kč 

MČ Praha 10 -   Kč 100 000,00 Kč 

Nadace ČEZ -   Kč 200 000,00 Kč 

Ostatní drobní dárci 80 000,00 Kč 30 000,00 Kč 

CELKEM 195 000,00 Kč 555 000,00 Kč 



Dopis sborům 
 

CÍRKEV ADVENTISTŮ 
SEDMÉHO DNE 

 

 

 
 Praha, 1. prosince 2020  

Milé sestry, bratři, představitelé sborů v Českém sdružení,  
nové vládní usnesení platící od půlnoci 3. prosince se na naší činnosti vztahují takto:  
 

Bohoslužby:  
• Počet účastníků maximálně 30 % z celkové kapacity míst k sezení.  

• Účastnící dodržují 2 m rozestupy v rámci jedné řady (s výjimkou členů jedné 
domácnosti).  

• Účastníci si před vstupem do vnitřních prostor dezinfikují ruce a v rámci 
shromáždění si nepodávají ruce.  

• Povinnost všech účastníků bohoslužeb je mít ve vnitřních prostorách roušku s 
výjimkou osob, které v rámci programu bohoslužby promlouvají ze stupínku. Ve 
vnějších prostorách je potřebné mít roušku v případě, že máme mezi sebou 
rozestup menší než 2 m (s výjimkou členů jedné domácnosti).  

• Společný zpěv ve vnitřních prostorách – maximálně 10 osob.  

Usnesení Vlády ČR č. 1262:  
Bod II. 10. b/  
„shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v 
jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než 
odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob 
vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s 
výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v 
jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, 
nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází 
k hromadnému zpěvu“  
Bod I. 2. b/  
„společný zpěv více než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, 
a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti…s výjimkou 
mateřských škol a dětských skupin“  

Mimořádné opatření MZČR:  
Bod I. 1. a/, e/  
Všem osobám se s účinností ode dne 3. prosince 2020 od 00:00 hod. do odvolání 
tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků 
dýchacích cest (nos, ústa)  

• ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování 
(např. hotelový pokoj),  



• na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde 
dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob 
vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy 
domácnosti.  

 

Biblické vyučování, DSŠ, KP, mládež, modlitební setkání, výbory sboru apod.  
• Počet osob shromážděných ve vnitřních prostorách – maximálně 10 lidí, venku 

maximálně 50.  
• Všichni účastníci musí mít roušky (vnitřní prostory).  
• Ve venkovních prostorách jsou roušky povinné, když jsou alespoň 2 lidé méně než 

2 metry od sebe.  
 

Usnesení Vlády ČR č. 1262:  
Bod I. 1.  
„hromadné akce, není-li dále stanoveno jinak, konané v počtu vyšším než 10 osob 
ve vnitřních prostorech staveb nebo 50 osob ve vnějších prostorech….  
….. přičemž osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob, které nejsou 
účastníky této hromadné akce, alespoň 2 metry“  

Mimořádné opatření MZČR:  
Bod I. 1. a/, e/  
Všem osobám se s účinností ode dne 3. prosince 2020 od 00:00 hod. do odvolání 
tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků 
dýchacích cest (nos, ústa)  
• ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování 

(např. hotelový pokoj),  
• na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde 

dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob 
vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy 
domácnosti.  

 

Svatby a pohřby  
• Počet účastníků – maximálně 30 osob.  
• Všichni účastníci musí mít roušky, kromě snoubenců, svědků a oddávajícího v 

průběhu obřadu a při pořizování společných fotografií.  
 

Usnesení Vlády č. 1262:  
• Bod II. 9.  
• „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“  

Mimořádné opatření MZČR:  
• Bod I. 2. v/, w/  
• Výjimku z nošení roušek mají snoubenci v průběhu obřadu a další osoby 

tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do 
registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,  



• osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. 
fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a 
dalšími blízkými osobami  

 

V případě nejasností a otázkám k výše napsanému jsme vám k dispozici.  
Vnímáme spolu s vámi, že prožíváme nelehké období. Máme omezenou možnost, nebo 
podmínky scházení se ve sborech. Přesto existují různé možnosti, jak se potkávat na 
dálku, způsoby, které nám pomáhají fungovat jako společenství a být tu jeden pro 
druhého. Můžeme i nadále žít podle křesťanských principů…  
Buďme v naplňování vládních usnesení zodpovědní a rozumní. Nedovolme, aby rozdílný 
pohled, který na věci můžeme mít, rozděloval naše sbory a odváděl nás od toho, proč 
jsme jako lidé, církev tady. Přinášejme lidem kolem nás naději, ne strach. Uvažujme, jak 
můžeme i v této době být těmi, kteří sdílí víru v Ježíše Krista.  
Modlíme se za Vás a přejeme vám Boží požehnání  
 

Vít Vurst, David Čančík, Jiří Komárek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

www.zivotazdravi.cz                Praha Smíchov 
                              

 
 

 
Sůl – nad zlato? 

 

Milí přátelé, 
Pro zájemce výběr podložených informací (viz přehled vědeckých článků u každého z 

krátkých videí) o otázkách spojených s užíváním soli: 
 

1. Konzumace stravy s dostatečně nízkým obsahem sodíku (soli) může zabránit 
zvyšování rizika hypertenze s tím, jak stárneme. 
https://faktaozdravi.cz/vysoky-tlak-muze-byt-otazkou-volby/ 
 

2. Místo snižování obsahu soli ve svých výrobcích, čímž by mohli zachraňovat životy, 
se výrobci potravin rozhodli lobbovat u vlády, odmítat spolupráci, podporovat 
dezinformační kampaně a znevažovat vědecké důkazy. 
https://faktaozdravi.cz/dukaz-ze-sul-zvysuje-krevni-tlak/ 
 

3. Jaké tři věci můžeme udělat proto, abychom snížili svůj příjem sodíku? Existují nějaké 
triky, jak lépe interpretovat výživové údaje uvedené na obalech zpracovaných 
potravin? 
https://faktaozdravi.cz/zlozvyk-prisolovani/ 
 

4. Solené jídlo dokáže zhoršit funkci tepen během 30 minut a to tím, že potlačí klíčový 
detoxikační antioxidační enzym v našem těle. 
https://faktaozdravi.cz/sodik-a-arterialni-funkce-presoleni-naseho-endotelu/ 
 

5. Proč masný průmysl přidává sůl do svých výrobků, když jsou v sázce miliony životů? 
https://faktaozdravi.cz/solna-lobby-proniknuti-k-jadru-veci/ 
 

6. Stačí pro dosažení cílového snížení příjmu soli jíst rostlinnou stravu? 
https://faktaozdravi.cz/sul-nad-zlato-sodik-a-diety-zalozene-na-rostlinnych-potravinach/ 

Děkuji za pozornost a přeji vám pevné zdraví, 
Robert ŽIŽKA 

 

 
 zizka@pramenyzdravi.cz . 

 www.pramenyzdravi.cz, https://faktaozdravi.cz .  

 

https://faktaozdravi.cz/vysoky-tlak-muze-byt-otazkou-volby/
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https://faktaozdravi.cz/solna-lobby-proniknuti-k-jadru-veci/
https://faktaozdravi.cz/sul-nad-zlato-sodik-a-diety-zalozene-na-rostlinnych-potravinach/
mailto:zizka@pramenyzdravi.cz
http://www.pramenyzdravi.cz/
https://faktaozdravi.cz/


 

 

 

 



 



 

 



  



       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

     Výlet TOMu 20. 12. 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 přes 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/

