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 ročník 20/číslo 1037 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   
vede Václav Vondrášek jun. 
téma úkolu: „Práce jako nástroj růstu“ 

 společná píseň č. 90 „Duchu svatý, sestup k nám“ 
modlitba  
společné studium v jedné třídě  

 společná píseň č. 218 „Kdo Boží vůli poznat touží“ 
 modlitba  
 

1o,3o – 1o,45 hodin  

  Přestávka 
 

1o,45 hodin  

Dopolední pobožnost vede Marek Balcar 
společná píseň č. 7 „Chvalte Pána“ (vsedě)  

Sborová oznámení 
Blahopřání k jubileu 
společná píseň č. 45 „Slyšte zpívat“ 
modlitba  
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
Příběh pro děti – Milan Müller 
varhanní hudba 
 

Čtení z Bible – Mt 2,1-12 – Natálija Balcarová 
tichá modlitba  
Kázání z Božího slova – Miloslav Žalud 

 Téma: „Putování za hvězdou“ 
 

chvíle ke ztišení – hudební přednes – flétnové trio, klavír  
společná píseň č. 47 „Již pojďme“ 
modlitba  
závěrečná píseň č. 283 „Pane, dej nám požehnání“  
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

  12. prosinec 2020 



Oznámení 
 

 

- Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

- Dnes, 12. 12., kázáním z Písma bude sloužit bratr Miloslav Žalud. 
 

- Příští sobotu, 19. 12., jste zváni k slavnostní bohoslužbě 
Památky Večeře Páně. Kázáním budou sloužit bratr Václav Vondrášek. 

 

-Online studiu sobotní školy je k dispozici i dnes na linku 
https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh  vede Daniel Kubečka 

 

-Tuto sobotu, 12. 12., od 1400 hod jste zváni na tvořivé setkání 
Adventní scrapboocking s Jitkou do učebny sboru 

 

-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 

 

- 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 13. – 19. 12. 2020 oslaví narozeniny: 
 

Faragová Miloslava (14.12.); Veselá Jaroslava (14.12.);  
Nováková Judita (16.12.); Honeš Marek (19.12.) 

 

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

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

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


 

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 

 

V SOBOTU 

OD 9:30 HODIN 

NA STUDIUM BIBLE 
 

A 

SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBU 

PAMÁTKY VEČEŘE PÁNĚ 
SLOVEM BUDE SLOUŽIT  

VÁCLAV VONDRÁŠEK 
 

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/


 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

V SOBOTU 12. PROSINCE 2020 OD 14 HODIN 
VÁNOČNÍ PŘÁNÍČKA, CEDULKY, OBRÁZKY, SVÍCNY 

TO VŠE Z PAPÍRU! 
SEJDEME SE V JÍDELNĚ, ÚČAST DĚTÍ VÍTÁNA. 

Těší se na Vás Jitka Michalcová 



VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 23. kapitola 

CHVÁLA VYTRVALOSTI  
Milí smíchovští sourozenci v Kristu, 

je mi radostí vás pozdravit tuto sobotu, kdy se po dlouhé době můžeme opět sejít k 
bohoslužbě tváří v tvář, i když ty tváře zatím musí být polo zahalené rouškou. 

Myslím, že je pomalu čas začít si zvykat na to, že ta naše „zvláštní” doba se stává novým 
normálem. Alespoň pro nejbližší budoucnost. O to víc je to ale vlastně skvělá příležitost 
k radosti, kdykoli se můžeme sejít a také příležitost uvědomit si, že to není 
samozřejmost, ale vzácný dar být ve společném shromáždění. O to intenzivněji můžeme 
vnímat požehnání společenství bratrů, sester a přátel a o to víc můžeme přemýšlet nejen 
o tom, jak načerpat sílu a povzbuzení, ale také jak aktivně přispět k tomu, aby pro druhé 
byla bohoslužba radostí a posilou. Třeba modlitbou za průběh bohoslužby už v 
předchozím týdnu, modlitbou veřejnou ve shromáždění, praktickou službou starším 
nebo rodinám s malými dětmi, laskavými slovy v rozhovorech jedni s druhými. 

Třetí anděl ze 14. kapitoly Zjevení uzavírá své poselství slovy: „Zde se ukáže vytrvalost 
svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.” (Zj 14,12) Vytrvalost není 
zrovna běžnou vlastností – alespoň já to na sobě vnímám velmi intenzivně – ale musíme 
se jí neustále učit a trénovat ji. V dětství jsem díky tatínkově celoživotní vášni pro 
cyklistiku jezdila silniční závody a naučila se pár taktik: „nepřepálit” začátek a vůbec v 
průběhu závodu nevyčerpat úplně své síly, rozumně využívat jízdu v pelotonu čili 
„balíku”, např. najít si místo v závětří, ale také se pravidelně solidárně střídat „na špici”, 
kde to fouká a kde musím chvíli ostatním rozrážet vzduch. Myslím, že je to vlastně to, co 
po nás chce Bůh. Náš život je vytrvalostní závod, ne sprint. Pokud v dobré víře, že je to 
sprint, vybičujeme své síly v představě, že už už je Pán tady, může se nám stát, že 
nedojedeme. Můžeme skončit v „pangejtu” jako nerudní, napruzení a nešťastní. Ale to, 
že se nejedná o sprint, vůbec neznamená rezignaci, naopak! Cíl máme společný, ale je 
potřeba se vzájemně povzbuzovat, krýt si záda, občas převzít štafetu, občas se na chvíli 
schovat do závětří, kde načerpáme sílu k další službě. Teď zrovna jedeme dost do kopce, 
prožíváme náročné období jako jednotlivci i jako církev, o to víc si tedy buďme 
vzájemnou podporou a vytrvale přeznačujme nepříznivé podmínky a s Boží pomocí je 
měňme v požehnání. Jak? Vytrvalostí, trváním si na tom, že Bůh při nás stojí a že nám 
dává možnosti, příležitosti v jakékoli době a jakékoli podobě. Možná se potřebujeme 
naučit osobnímu vztahu k Ježíši, kterýžto vztah by nebyl závislý a nebudoval se jenom 
prostřednictvím společenství. Možná potřebujeme naopak objevit hodnotu společenství 
a ocenit ho jako důležitou součást naší duchovní cesty. Přemýšlejme, modleme se o to, 
ať vidíme, jak v současné situaci aplikovat Boží přikázání, především to největší, které je 
o lásce k Bohu, k druhým a k sobě samým. A pozorujme v evangeliích Ježíše, co, jak a 
proč dělá a přihlasme se k němu do „závodního týmu”, ve kterém nás jako trenér bude 
učit, jak dojet do cíle. 

Vše dobré z Božích rukou a požehnanou sobotu 
srdečně přeje a zdraví Soňa Sílová, vaše kazatelka 



Adventní koncert z Vinohrad 
 

přece se nám podařilo trochu vyzrát na koronavirus a udělat adventní koncert 
trochu jinak…:-) 
V sobotu 12.12.20 v 17.00 hodin si každý může doma pustit adventní koncert 
vinohradského chrámového sboru:-), 
Slovem bude provázet Michal Balcar a Martin Pavlík a písně budou ze záznamu 
DVD z roku 2010 a 2011:-). 

Mějte krásný předvánoční čas 
Vlasta 

Vysílaní bude na stejném kanálu jako jsou sobotní přenosy,  
t.j Kostel církve adventistů 
přímý odkaz na vysílaní https://www.youtube.com/…0UM 
 

K A Z A T E L N A 
 

Jeden za všechny, všichni za Jednoho – Ef 4,1-16 
Sobota 5.12.2020 Rodinná bohoslužba Smíchov 

 

Heslo mušketýrů z Dumasova románu Tři mušketýři, kteří byli vlastně čtyři a 
vyjadřuje to, že slouží jednomu králi, a že i když jsou rozdílní, občas mají i spory, 
dělají chyby, tak nakonec vždy táhnou za jeden provaz, pomáhají si a mají jeden cíl, 
kterým je sloužit věrně a obětavě svému králi. 
 

Jsme jeden tým a máme jeden projekt 
 

Ef 4— Skutečnost nového života 
1 Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, 
2 dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce 3 a 
usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. 4 Jedno tělo a jeden 
Duch, k jedné naději jste byli povoláni; 5 jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, 6 jeden 
Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.   
7 Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. 8 Proto je řečeno: 
‚Vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem.  ‘9 Co jiného znamená ‚vystoupil‘, než 
že předtím sestoupil dolů na zem? 10 Ten, který sestoupil, je tedy tentýž, který také 
vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest. 11 A toto jsou jeho dary: 
jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za 
pastýře a učitele, 12 aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby – k budování 
Kristova těla, 13 až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak 
dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. 14 Pak už nebudeme nedospělí, 
nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení – lidskou falší, chytráctvím a 
lstivým sváděním k bludu. 15 Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. 
On je hlava, 16 z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, 
a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. 
 

Jeden tým – jeden projekt 
 

Pavel píše z římského vězení do Efezu, tehdejší světové metropole, centra obchodu, 
kde strávil několik let a díky jeho práci a práci jeho spolupracovníků zde vznikl sbor 

https://www.youtube.com/watch?v=mcjIPQKR0UM


křesťanů, který více než kde jinde byl složen z lidí nejrůznějšího původu etnického, 
společenského i náboženského, protože v Efezu se stýkají tradice maloasijské, 
blízkovýchodní i vzdálenější s těmi evropskými řeckořímskými i dalšími 
pohanskými. 
 

První část listu Efezským je nadšeným a oslavným popisem tohoto Božího 
projektu, kterýmžto je sjednotit nejrůznější lidi a povolat je ke společnému životu a 
společnému úsilí a naším textem ze 4. kapitoly začíná část o tom, jak se tento projekt 
naplňuje – jednotlivé úkoly, proč a kdo je má plnit a co má být výsledkem toho všeho. 
 

Odpovědí na nabídku účasti na tomto projektu je: 
- dělat mu čest svým vlastním životem – osobní zodpovědnost i tehdy, když se 

nikdo nedívá 
- skromnost, tichost, trpělivost – super schopnosti, které z nás dělají super cool 

osobnosti 
- shovívavost vůči druhým, snášenlivost i s tím, co není zatím úplně dobré 
- láska 
- úsilí o jednotu, kterou v nás buduje sám Bůh prostřednictvím Ducha svatého, 

to vše se projevuje pokojem, smírem (rozdělení působí pomluvy, stěžování si, 
porovnávání se…) 

Jedno (Dt 6,4 Slyš Izraeli, Bůh náš je Bůh jediný-Jedno-Jeden-jednička) - Tak, jako je 
jedno tělo, jeden Duch, jedna naděje, jeden Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh 
Otec, tak i my máme být jedno, zajedno, napojit se do této jednoty. 
 

Naše výzbroj, nástroje pro uskutečňování projektu: 
Kristův dar milosti, schopnosti, nad kterým přemýšlel a který dal tobě konkrétně v 
podobě a míře šité tobě na míru – každému! A aby je mohl dát, prošel obrovsky 
těžkou cestu, kterou nemohl projít nikdo jiný než on: 
Jeden za všechny! Ježíš sestoupil, ponížil se, přijal trest, který patřil nám a obstál, 
zvítězil a toto své vítězství nám daroval, nabízí ho nám všem s pozváním k účasti na 
jeho projektu – budování jeho těla, stavbě chrámu, to vše je společenství církve. 
- apoštol (posel) 
- prorok (má vhled) 
- zvěstovatel evangelia (má schopnost oslovovat druhé s dobrou zprávou o 

naději) 
- pastýř (má schopnost pečovat o druhé, chránit je, vést je) 
- učitel 

Všichni za jednoho (různými způsoby) 
 

Jsme dokonale připraveni! 
k: 
- službě a přípravě druhých ke službě 
- budování, aby církev prospívala a tvořila zdravé společenství, rodinu 
- jednotě víry a poznání Božího Syna 
- dokonalému lidství, k plné míře Kristovy dospělosti. 
- růstu, abychom za vzájemné pomoci dorůstali do Kristovy podoby 

 



To vše je ochrana před: 
- zmatkem 
- nestálostí 
- dětinskou ovlivnitelností čímkoli, kdo mi, co řekne 
- strachem z toho, že snad někde někdo má nějaké větší, lepší poznání než to, 

které má Kristus 
toto vyměňme za lásku – Boží k nám a naši k Bohu 
 

Bůh se nestydí nazývat nás svým tělem! Jsme součástí jeho těla, jeho církve, 
kterou jsme povoláni budovat 
- skutečná pravda spočívá v lásce (můžeš mít pravdu sebepravďovatější, ale 

pokud nemáš lásku, tu skutečnou Kristovu, žádnou sladkou love-bombing, tak 
nemáš ani tu pravdu) 

- Kristus je vždycky tou hlavou, tím nejdůležitějším, tím, kdo to vše vymyslel, 
umožnil a ve spolupráci s námi chce realizovat 

- nesrovnávej se nikdy s nikým jiným než s Kristem, chtěj to nejlepší, nechávej 
se proměňovat, budovat, chtěj stále růst (to se projeví v tom, že roste i tvoje 
láska) 

- každý máme svoje místo, každý jsme důležitý, nenahraditelní, máme potenciál, 
který nemá nikdo jiný, byla by škoda to zahodit 

Výsledek toho všeho, výstup z tohoto projektu má být:  
- růst (v Kristu) - osobní i společný 
- budování Kristova těla (církve) 
- jednota (v rozmanitosti svých unikátních obdarování) 
- láska (která se nedá okecat ani nafejkovat) 

Jeden za všechny, všichni za Jednoho 
Jsme jeden tým, máme jeden společný projekt 
 

Jdeš do toho? 
 

Co je nového na síti 
 

Informace z výboru Česko-Slovenské unie 29. 11. 2020 

V neděli 29. 11. 2020 se prostřednictvím videokonference sešel Výbor 

Česko-Slovenské unie. 

Na začátku jednání oslovil členy výboru hospodář Interevropské divize 

Norbert Zens textem z 2 K 8,1–5. 

Jaký smysl má dávání v této době pandemie? Apoštol Pavel se dotýká této oblasti a dar 

dávání nazývá milostí, kterou dostali křesťané v Makedonii. Sbory byly chudé, ale dávaly 

štědře. Věřící v Korintu jsou také vyzváni ke štědrosti. 

Štědrost se projevuje na základě Kristovy oběti. Ježíš se stal chudým, vzdal se bohatství, 

abychom my zbohatli. Rozhodující motivací je ochota obětovat se pro dobro druhých. 

Jedině Boží milost je schopna rozmnožit dary církve ke službě. Křesťané odevzdávali své 

dary ze své svobodné vůle. Dokonce někteří naléhavě prosili, aby mohli dávat. Předně 

ale dali sami sebe Pánu. 

https://www.casd.cz/informace-z-vyboru-cesko-slovenske-unie-29-11-2020/


Zpráva hospodáře Interevropské divize GK 

Hospodář Interevropské divize podal zprávu o dění celosvětové církve. Zmínil se o tom, 

že vedení Generální konference zvažuje kvůli situaci kolem pandemie, zda se bude konat 

zasedání Generální konference v roce 2021, případně jako formou proběhne jednání 

delegátů. 

Výbor Generální konferenci připravil do dalšího konferenčního období strategický plán 

s názvem „I Will Go“ (Půjdu já). 

Zpráva předsedy Česko-Slovenské unie, tajemníka unie a předsedů jednotlivých 

sdružení. 

V důsledku pandemie jsou na mnoha místech zapojeni do online vysílání kazatelé a sbory. 

Především v podzimním období je více online aktivit ve sborech – sobotní škola, 

bohoslužby, pastorace a různé formy sdílení v rámci sborových společenství. Do těchto 

aktivit se připojují i někteří bývalí členové sborů. Žel, ne všichni členové po pandemii 

v jarním období navázali na sobotní bohoslužby. 

Efektivní unie, prověření organizační struktury církve 

Mikuláš Pavlík podal zprávu o setkání vedení unie se společností, která se zabývá 

konzultační a poradenskou činností ve zvyšování efektivity organizačních procesů. 

Společnost byla oslovena jako odborný vnější konzultant při hledání efektivního modelu 

unie pro další období života církve. Stanovil se plán pro další setkávání s administrátory 

unie. 

Na nejbližším setkání je naplánována analýza požadavků tzv. zájmových skupin, kam 

patří i sdružení, proto byli na jednání přizváni i předsedové jednotlivých sdružení. Na 

příštím Výboru unie bude podána zpráva o průběhu konzultací. V jarním období roku 

2021 stanoví vedení unie termín mimořádného setkání Výboru unie, které se bude zabývat 

výhradně tématem efektivního modelu církve. Poté Výbor unie připraví návrh a podklady 

pro jednání výborů sdružení k dané problematice. 

Zástupce hlavního kaplana vězeňské služby ČR – Pavel Zvolánek 

Výbor unie pověřil za Církev adventistů sedmého dne Pavla Zvolánka, aby na částečný 

úvazek vykonával služebnost zástupce hlavního kaplana vězeňské služby České 

republiky. 

Rezignace vedoucího oddělení kaplanské služby a volba nového vedoucího 

Výbor unie přijal rezignaci Pavla Zvolánka na služebnost vedoucího oddělení kaplanské 

služby Česko-Slovenské unie a místo něho pověřil touto služebností Petra Číka. 

Církevní historik – úvazek a náplň práce 

Vedení Adventistického teologického institutu připravilo návrh projektu o digitalizaci 

pramenných materiálů z oblasti historie Církve adventistů sedmého dne v České a 

Slovenské republice. Výbor unie jej považuje za částečnou náhradu projektu církevního 

historika, který byl schválen konferencí Česko-Slovenské unie v roce 2019. Jedná se 

pouze o dílčí naplnění bodu, kterým byl Výbor unie zavázán konferencí Česko-Slovenské 

unie, a proto je důležité nadále hledat kvalifikovaného historika pro stanovený úkol. 

Ordinace kazatele Patrika Nehyby 

Na doporučení vedení Českého sdružení schválil Výbor unie návrh na ordinaci ke 

kazatelské službě pro Patrika Nehybu, kazatele Českého sdružení. 



Volby a členská shromáždění 

• V návaznosti na své rozhodnutí z dubna letošního roku o udělení možnosti odložit 

sborové volby v důsledku omezení shromažďování během pandemie Výbor unie 

aktuálně upravuje toto rozhodnutí takto: 

- Odložené sborové volby mají začít nejpozději 6 měsíců od ukončení omezení 

shromažďování v důsledku pandemie. 

- Vzhledem k možnosti, kdy může dojít k odmítnutí prodloužení mandátu, 

přestěhování, křtu, úmrtí a dočasné kooptaci, umožňuje Výbor unie řešit (do 

nejbližšího členského shromáždění) tuto mimořádnou záležitost výborem sboru 

(dle aktuálních opatření fyzicky nebo online). Toto mimořádné opatření platí 

pouze po dobu omezeného shromažďování v důsledku pandemie. 

- Zároveň Výbor unie pověřuje vedení Česko-Slovenské unie vytvořením manuálu 

pro konání online sborových voleb. Manuál by měl být vytvořen do konce 

letošního roku. 

Plány 

Výbor unie schválil plán akcí Česko-Slovenské unie a plán cest do zahraničí v roce 2021. 

Hospodářské 

Výbor unie schválil návrh finanční komise, změny ve Finančním řádu a rozpočet pro rok 

2021. Také projednal schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku za 

rok 2019 

Příští jednání Výboru unie je naplánované na 18. 4. 2021 v Brně. 

Zapsal: Peter Čík     

 

Dopis sborům 
 

CÍRKEV ADVENTISTŮ 
SEDMÉHO DNE 

 

 

 
 Praha, 11. 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.  

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.  
 

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.  
 

Věříme, že nás stále Bůh vede a provede nás i celou touto situací.  
Děkujeme, že právě v tomto čase, kdy si křesťanský svět připomíná narození Ježíše 
Krista, jste těmi, kteří jsou tu pro druhé, jsou těmi, kdo sdílí naději. 
 

Jsme tu pro vás. 

Vít Vurst, David Čančík, Jiří Komárek 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 



 

 

 



  



       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/

