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 ročník 20/číslo 1038 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY – PAMÁTKA VEČEŘE PÁNĚ 
 

9,3o hodin 

Bohoslužbu vede Robert Heczko 
 

varhanní hudba 
společná píseň č.24 „Bůh je má píseň“ 
modlitba – Jitka Michalcová 
 

Studium sobotní školy společné shrnutí úkolu – Josef Prokop 
„Sobota – praktická škola Boží lásky“ 
varhanní hudba 
Sborová oznámení  
Blahopřání k jubileu – kazatel, první diakon 
Vítání Sofie Balcarové – kazatel, první starší 
 

sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
Promluva k dětem – Jaroslav Bartoš  
 

příspěvek před kázáním – Ladislav a Vilém Píchovi  
Čtení textu Bible – Jan 6, 48-58 – Jana Bezděkovská 
tichá modlitba 
Kázání z Božího slova – Václav Vondrášek   
Téma: „Církev – pEkárna, nebo pAkárna???“ 
 

hudební přednes – Dana Nowakova 
Slovo k zahájení VP – Václav Vondrášek a modlitební chvíle 
 

společná píseň č.41 “Chci vždy Boha oslavovat“ 
Obřad přijímání chleba a vína 
společná píseň č.3 „Tebe Boha chválíme“ 
 

Požehnání 

  
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

  19. prosinec 2020 



Oznámení 
 

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

v modlitebně a přilehlých prostorech nasazené. Děkujeme.“ 
 
 
 
 
 

- Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

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

 

- Příští sobotu, 26. 12., kázáním z Písma bude sloužit bratr Roman Jonczy. 
Tato sobota je dnem sbírky 13. soboty. 

 

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

 

-Zveme vás v tomto roce k poslednímu pokračování cyklu setkávání  
„Jsme spolu 2“ a to v 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. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

V období 20. – 26. 12. 2020 oslaví narozeniny: 
 

Mašek Petr (21.12.); Laňková Denisa (22.12.); Dobiášová Zdeňka (26.12.) 
 

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


 

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 

OD 10:45 HODIN 

NA BOHOSLUŽBU 

SLOVEM BUDE SLOUŽIT  

ROMAN JONCZY 
 

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/


VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

Milé sestry a bratři, vážení přátelé, 

jak jistě všichni víte, epidemiologická situace, a zejména opatření, která z ní 

vyplývají, se dotýkají našeho sborového života i každého z nás. 

Proto bych Vám všem rád tlumočil usnesení Rady starších, která na základě 

pověření Výborem sboru rozhodla, že do odvolání (předpokládáme do soboty 2. 

ledna 2021 včetně) se budeme „u nás“ na Smíchově pravidelně scházet 

k dopoledním bohoslužbám každou sobotu od 9:30 hod. Začneme sobotní školou ve 

společné třídě, s jedním učitelem a společným čtením textů Písma. Minulou sobotu 

se tento způsob osvědčil. 

Spolu s Vámi se těšíme na Večeři Páně, kterou chceme slavit tuto sobotu, 19. 

prosince 2020. Rámec bude obdobný jako počátkem října – BEZ obřadu umývání 

nohou. Symboliku umývání nohou nahradíme výjimečně jiným obřadem, ve kterém 

budeme číst texty Písma, podle naší tradice. Náplň obřadu bude tentokrát jiná – 

věřím, že to bude milé a důstojné překvapení.  

Chléb bude opět rozdělen do samostatných košíčků, víno bude podáváno v kalíšcích. 

Symboly lámání chleba a kalicha budou zachovány, zůstanou však na kazatelně. 

 Vaše případné otázky rádi zodpovíme, obraťte se prosím na kteréhokoliv ze 

starších či nás kazatelů. 

    Za VS Praha Smíchov kazatel Václav Vondrášek 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 24. kapitola 

SYNDROM PŘIKÁZANÉHO ŠTĚSTÍ 

Tak tu máme opět vánoční čas adventu, kdy se tato doba dotkne každého z nás, ať 

chceme, nebo ne. Většina z nás vzpomíná velmi ráda na dobu svého dětství, kdy jsme se 

nemohli dočkat dárků… Ostatní vzpomínají na dětství svých dětí, když se nemohli dočkat, 

až uvidí jejich radost. Někteří se posunuli z role rodičů do role prarodičů. Někteří se těší 

z Vánoc jako ze svátků rodiny, kdy se sejdeme a pobudeme spolu… Prostě Vánoce jako 

doba velkého štěstí a radosti… 

Ale Vánoce mají i svou druhou tvář. Mnoho z nás žije chudý dnešek v porovnání s tím, 

jak to bylo dříve – z různých důvodů. Mnozí z nás si o Vánocích bolestně vzpomenou na 

ty, kteří už s nimi nejsou u jednoho stolu – z různých důvodů. Někteří prožívají zklamání, 

protože právě o Vánocích na ně o to více dolehne pocit vědomí jejich životního 

osamocení – někdy i když jsou mezi lidmi. Další si zase uvědomují, že tělem jsme možná 

chvíli vedle sebe, ale v žádném případě už nejsme SPOLU, protože jsme tomu v dnešní 

uspěchané době odvykli…  

Nedávno jsem četl o novém syndromu, o kterém hovoří moderní psychologové, který se 

nazývá „syndrom přikázaného štěstí“. Pořád kolem sebe slyšíte, jak je doba Vánoc krásná 



a šťastná – jak jsou lidé pospolu a plní si navzájem svá tajná přání… A vy prožíváte realitu 

svého života, který je mnohdy, když budete k sobě poctiví, všechno jiné, jen ne šťastný. 

Možná právě o Vánocích, tím, že na to máme více času, si mnozí uvědomujeme někdy 

bolestnou realitu našich životů, kde máme mnohé deficity. 

A přece jestli o něčem jsou Vánoce, tak určitě hlavně o tom, že se do bídy pozemského 

lidského života bez naděje narodilo malé bezbranné dítě, Boží Syn, kterého Otec na nebi 

svěřil obyčejným lidem, jako jsme já i ty – Marii a Josefovi. Narodilo se proto, abychom 

blíže poznali Boha, který miluje člověka a kterému na člověku záleží… Který si tak moc 

přeje, abychom pochopili, přijali a žili to, že Bůh je laskavý – a že základní smysl lidského 

života je přinášet naději z nebe do všech „chlévů“ tohoto světa. Potom můžeme „šťastné 

Vánoce“ prožívat nejen jednou v roce. Prožívat je jako důsledek setkání s živým Bohem, 

nejen „na povel“ o Štědrém dnu… V tomto smyslu Vám ze srdce přeji pro tento týden – 

ale i pro dny které budou následovat – ŠŤASTNÉ VANOČNÍ ČASY!!! 

     Váš kazatel Vašek Vondrášek  
 

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. 
 
 
 

 

 
 

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 

http://www.adradarek.cz/
https://darek.adra.cz/produkt/koza/
https://darek.adra.cz/produkt/mesicni-podpora-skolaka/


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! 
Za odd. ADRA Mirka Žaludová 

 
Podpora činnosti Komunitního centra Petrklíč 
 

Blíží se konec roku 2020 a my bychom chtěli děkovat za podporu, které se nám dostává. 
Petrklíč už pět let může fungovat jako sociální služba a pomáhat lidem kolem sebe, a to 
díky všem těm, kteří ho na jeho cestě podporují. 
 

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/


Co konkrétního jsme dokázali? V roce 2020 se nám podařilo díky 45 pečovatelkám a 
asistentkám pomoci více než 100 seniorům a osobám se sníženou schopností pohybu 
v rozsahu okolo 13 tisíc hodin. Pro rok 2021 plánujeme nárůst naší kapacity na 16 tisíc 
hodin sociálních služeb a 500 hodin činnosti dobrovolníků v rámci Archy pomoci. 
 

Aktuálně poskytujeme osobní asistenci a pečovatelskou službu. Obě služby poskytujeme 
seniorům a osobám se sníženou schopností pohybu přímo v jejich domácnostech s cílem 
pomoci jim s běžnými činnostmi tak, aby mohli co nejdéle zůstat doma, kde je jim 
příjemně. Zázemí pak máme v kancelářích na Praze 10 a v České Třebové. Někdy 
využíváme i sborové prostory v Praze na Smíchově nebo v Pardubicích. V minulosti jsme 
využívali i prostory sboru v Praze Strašnicích a v České Třebové. Nově budeme 
provozovat i Archu pomoci, která má zázemí ve smíchovském sboru a částečně využije i 
naše prostory na Praze 10. Jsme moc vděční za to, že všechny prostory, které využíváme, 
máme buď zdarma, za symbolické nebo alespoň snížené nájemné. 
 

Za dobu, po kterou Petrklíč funguje, se nám podařilo vybudovat řadu kontaktů, 
ze kterých nám vyplývají možnosti získávání informací, sdílení zkušeností nebo čerpání 
dotací a grantů. V rámci samospráv spolupracujeme s hl. m. Prahou a Pardubickým 
krajem (jsme v krajských sítích sociálních služeb) a s městy a městskými částmi (Praha 3, 
4, 5, 6, 10, Pardubice, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí), kde jsme aktivní v rámci 
komunitního plánování. Spolupráce se daří i s jinými neziskovými organizacemi a 
asociacemi (DC Protěž, Nadace Krása pomoci, Nadace ČEZ, Asociace veřejně 
prospěšných organizací ČR, Asociace nestátních neziskových organizací ČR, Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb ČR, Česká asociace pečovatelské služby, Česká rada dětí 
a mládeže a Rada dětí a mládeže hl. m. Prahy). 
 

Seznam různých kontaktů a 
podporovatelů se může 
zdát jako shluk slov, ale za 
každým z těchto názvů je 
osobní kontakt některého 
z našich zaměstnanců 
s konkrétní osobou na 
druhé straně. Trvalo to pět 
let dostat se do společnosti 
těchto dalších subjektů a 
jsme na to hrdí. 
 

Velkou podporu a pomoc zaznamenáváme i z naší církve. Prostřednictvím grantového 
řízení podporuje naši činnost České sdružení CASD. Místní sbory nás pak dle svých 
možností podporují materiálně, personálně i finančně. Konkrétně smíchovský sbor 
umožnil naši podporu jak skrze rozpočet sboru, tak prostřednictvím účelových sbírek. 
Děkujeme za to. 
 

Pokud byste nás chtěli podpořit i Vy, je to možné, a to hned dvěma způsoby – darem na 
konkrétní projekt skrze sborovou sbírku anebo darem na náš provoz přímo na účet 
Petrklíče. Pokud byste chtěli podpořit něco konkrétního nebo se doptat na nějaké 



detaily, můžete mi zavolat (tel. 734 363 639) nebo napsat e-mail (e-mail 
jakub.fraj@petrklice.cz). 
 

Prosíme, myslete na nás a na naše klienty i na Vašich modlitbách. Moc si toho vážíme a 
těšíme se na další spolupráci. 

Za Komunitní centrum Petrklíč  
Jakub Fraj, výkonný ředitel 

 
 

Zaslání daru Petrklíči na účet sboru skrze sborovou sbírku 
Účel: Dar pro KC Petrklíč (Projekt Osobní asistence Praha) 
Číslo účtu: 5053339/0800 
Variabilní symbol: 2015 
 

 
Účel: Dar pro KC Petrklíč (Projekt Archa pomoci 
Praha) 
Číslo účtu: 5053339/0800 
Variabilní symbol: 002 

 
Zaslání daru Petrklíči na účet KC Petrklíč 
 
Účel: Dar pro KC Petrklíč  
(obecný dar nebo účelový dar na konkrétní projekt) 
Číslo účtu: 2000767171/2010 
Poznámka: Dar pro KC Petrklíč + název projektu 

 
N E J E N   P R O   D Ě T I  

 

CHANUKA A ADVENTNÍ VĚNEC 
 

Milé děti, prozradím Vám takovou zajímavost. Zítra, tj. v neděli si některé rodiny, ať 
už jsou katolické, protestantské či tzv. nevěřící, rozsvítí na adventním věnci třetí 
svíčku. A také v židovských rodinách budou část neděle svítit tři svíčky, ale na tzv. 
chnukii. Probudil jsem Vaši zvědavost? Chcete vědět, proč Židé slaví svátek Chanuka 
a odkud pochází zvyk adventního věnce?  

Naslouchejte dobře. Začneme tím nazdobeným adventním věncem. Zatímco období 
zvané Advent je součástí křesťanství již 1500 let, zvyklost rozsvěcovat postupně 
čtyři neděle za sebou na adventním věnci svíčky je tady s námi krátce, přibližně 150 
let. Dobře se to pamatuje. 1500 let a 150 let. Nejstarší dochovaná zmínka o zvyku 
strojení adventního věnce pochází z německého města Hamburku (z roku 1838). 
Tehdy evangelický teolog Johann Heinrich Wichern nade dveře sirotčince pověsil na 
počátku adventu věnec vyřezaný ze dřeva. Denně do něj upevnil zapálenou svíci, pod 
věnec postavil pokladničku, do které mohli milosrdní lidé vhazovat dary pro děti ze 
sirotčince. Postupem doby se věnce začaly zhotovovat i ze zelených větví jehličnanů, 
symbolizující Kristem zaslíbený věčný život. Kruh vyjadřoval jednotu společenství 
lidí i Boha. Plamen svící připomínal Krista coby světlo lidí. Časem se počet svící 
ustálil na čtyři. Takže na počátku byl nápad vedený soucitem s dětmi. A tak vznikl 



krásný symbol, věnec, na kterém postupně během nejtemnějšího měsíce roku 
přibývá světlo. První neděli se zapálí první svíčka, a nakonec svítí všechny čtyři. A 
nyní se posuneme v historii přibližně 2 tisíce dvě stě let. 

Také na chanukii, což je osmiramenný svícen, se začíná s první svíčkou, následující 
den se rozsvítí dvě, až během osmi dnů židovské děti rozsvítí celý svícen. Takže 
rovněž v židovských rodinách během Svátku světel, během Chanuky, na svícnu 
přibývá světlo. Tento svátek připomíná událost, kdy Židé (v r. 164 př. Kr.) zvítězili 
nad vojsky krále Antiocha IV. Ten totiž Izrael (Palestinu) dobyl, Židům zakázal slavit 
sobotu, studovat Tóru a konat obřízku. Nutil židovský národ, aby ho uctíval jako 
boha. Ke jménu si připojil přízvisko epifanes, česky božský. Nechával se oslovovat 
Antiochus IV. Epifanes. Dokonce nechal v Jeruzalémském chrámu postavit sochu 
svého (pohanského) boha Dia. A podle jedné legendy prý v tomto chrámu nechal 
obětovat prase. Tím židovský chrám i náboženství nesmírně zneuctil. Lidé utíkali do 
hor, ale tento král je i tam pronásledoval. Izrael se proti pořečťování a 
náboženskému útlaku postavil na odpor. Byla válka. Děti, a židovský národ proti té 
velké přesile zvítězil. Jeruzalémský Chrám vyčistili a znovuzasvětili. Na památku 
této události se každý večer zapalují svíčky na chanukiji (osmiramenný svícen). Ale 
nepřipomínají si tolik válku, nýbrž příběh: Jak praví (talmudická) legenda (Šabat 
21b), po znovuzasvěcení Chrámu byl k dispozici pouze jediný džbánek s rituálně 
čistým olejem, který by vystačil sotva na jeden den svícení. Avšak stal se zázrak. Toto 
množství oleje vydrželo hořet po dobu 8 dní, než byl připraven nový olej, rituálně 
nezávadný. Každá zapálená svíčka odpovídá novému dni, po který tenkrát v 
chrámovém svícnu (v sedmiramenné menoře) hořela věčná světla. A právě je 
pozoruhodná ta oslava světla a bohoslužby na úkor „oslav“ vítězné války!  

Děti, my potřebujeme symboly. Obzvláště v těžkých dobách či v křehkých situacích 
osobních životů. Proto je lidé tvořivě přivádějí na svět, čerpají z nich sílu i odvahu a 
předávají je svým dětem. Vždyť víte, děti, jak Vás děsí tma. Proto dokážete 
porozumět světlu adventního věnce či chanukového svícnu. Nebo tomu přirovnání, 
ve kterém Ježíš říká: „Já jsem světlo světa.“ Tak ať Vám příběh Ježíšův na životní 
cestu svítí. 

Josef Dvořák (12.12.2010) 
 

Chanuka je židovský svátek. Někdy se mu říká Svátek světel. Tento svátek nemá 
původ biblický, ale historický. Jeho symbolem je osmiramenný chanukový svícen 
různého provedení:   

 
Každý chlapec či dívka mají svůj svícen.  



Svíčky se připalují pomocí „služebníčka“ (šamašem) z leva 
do prava. Každý den při (nebo po) západu slunce se zapálí 
o jednu svíci více, až osmý den svítí celý svícen (Hilelova 
škola).  
 
 
 
 

Adventní věnec 
  

K A Z A T E L N A 
 

BOŽÍ POVOLÁNÍ 
Kázání Josef Dvořák 5.12.2020 Praha Krč 

 

Milí a vážení mi Krčtí,  
naše sestra statečná Eva se svým Luďou čtou jeden z novozákonních listů (dopisů). 
Uvádí to v jednom z minulých pátečních textů, které jsme si nazvali „Sdílení“. My se 
dnes k sestře Evě a Luďovi připojíme.  

„Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když 
jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy…“  

(2Pt 1,1–11) 

Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, ve svém dopisu vyznává následující (a 
nás tím povzbuzuje): „Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám 
jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a 
mocnými činy.“ Zbožný život je darem Boží moci. A tato Boží moc se projevuje 
také jako povolání. Jak poznám Boží povolání? Podle moudrých (Michael Novak) 
bývá vždy jedinečné, provází je radost, obnovení energie, leč někdy trvá roky, než je 
poznám a přijmu.  

První z velikánů židovských dějin, Abraham, je povolán slovy „lech lechá“, tj. „jdi 
(vyjdi) kvůli sobě“ a staň se svobodným, vyznávej, že Bůh je Jeden – a Abraham 
(vy)šel. Druhý velikán, Mojžíš, se Božímu povolání, aby Izraelity vyvedl z otroctví do 
svobody, čtyřikrát vzepřel, až se Bůh na něho rozhněval. Nakonec po-volání Boží 
přijal a Izraelity si Bůh z Egypta skrze Mojžíše vytáhl. Dokonce jedna celá biblická 
kniha se – dle hebrejského znění a židovské tradice pojmenování knih Tóry (dle 
prvního slova dané knihy) – jmenuje „On volá!“, tj. Třetí kniha Mojžíšova. Je pro 
mladé lidi jednou z nejnudnějších, takřka neobsahuje příběhy, pojednává o chrámu, 
obětech, kněžské službě… O svatosti. O zbožnosti skrze vztah k posvátnu. Přičemž 
v jádru jde o komunikaci s Bohem, o Božím přibližování se člověku.  

K Šimonovi Petrovi Boží povolání přišlo a zaznělo skrze Ježíše Nazaretského. 
Přitakal a následoval ho. A Boží volání zaznívá dodnes. Bývá vždy osobní. Současně 
je lze sdílet v našich konkrétních komunitách víry. Totiž Boží povolání je nám 
společné. Křesťanská víra stojí na slávě Vzkříšeného. Co znamenají slova, „povolal 
slávou“? Povolat vážností či tíhou Božího činu, který se udál ve vzkříšení Syna. 
Starozákonní slovo „sláva“ je totiž odvozeno od slovesa „vážit“, „být vážený“, odtud 
„být slavný“. Šimon Petr nás nabádá, abychom k víře připojili ctnost, poznání, 



zdrženlivost, trpělivost, bratrskou náklonost a lásku, též abychom své povolání 
zpevňovali. Naším společným povoláním je – pod vahou vzkříšení Krista Ježíše – být 
Božími vyslanci ve světě, tedy rázem svého života a chování o Bohu Hospodinu 
a o Kristu Pánu svědčit. Křesťanství je náboženstvím lásky. Jaké (konkrétní) je to tvé 
Boží povolání vedle vyznávání Boha Hospodina a Krista Pána rázem svého života a 
chování?  

Bože, Otče náš, děkujeme, že ses do našeho světa skrze svého Syna z lásky namočil, 
že si nás vahou té Oběti proměňuješ k obrazu svému.   

   AMEN 
 

Zbožnou sobotu, co nejširší a nejhlubší míru pokoje v duši i v rodinách Vám přeji 
a vyprošuji. 

Josef Dvořák (5.12.2020) 
 

Dopis sborům 
 

CÍRKEV ADVENTISTŮ 
SEDMÉHO DNE 

 

 

 
 Praha, 15. prosince 2020  

 
Milé sestry, bratři, představitelé sborů v Českém sdružení,  
nová vládní nařízení platné od 8. 12. (do 23. 12.) se naší činnosti týkají takto:  
Bohoslužby:  

• počet účastníků – maximálně 20% celkové kapacity míst k sezení  

• povinné roušky (kromě osob promlouvajících ze stupínku)  

• 2 m rozestupy v rámci jedné řady (kromě příslušníků jedné domácnosti)  

• před vstupem do vnitřního prostoru si všichni dezinfikují ruce  

• nedochází k podávání rukou a ke společnému zpěvu  
 

Usnesení vlády č. 1334:  
- omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu 

shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je 
povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření 
kapének, a  

- 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 20 % 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;  

Mimořádné opatření MZČR:  
- výjimka z nošení roušky: „osoby při provádění autorského díla (např. 

divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a 
osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu“  

 

Biblické vyučování, DSŠ, KP, mládež, modlitební setkání, výbory sboru apod.:  
• setkávat se může maximálně 6 osob  
• všichni účastníci mají ve vnitřních prostorách roušky  
• ve venkovních prostorách jsou roušky povinné v případech, když jsou alespoň 

2 lidé méně než 2 metry od sebe (s výjimkou osob jedné domácnosti) 
 

Usnesení Vlády č. 1334:  
- pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 6 osob (s výjimkou 

členů domácnosti, zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného 
zaměstnavatele, osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou 
obdobnou činnost) 

Mimořádné opatření MZČR: 
- 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 20 osob  
• všichni v rouškách kromě snoubenců, svědků, oddávajícího při obřadu a při 

pořizování společných fotografií  
 

Usnesení vlády č. 1334:  
- zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 

hod. do 22:59 hod. s výjimkou účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu 
vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, v počtu ne vyšším než 20 
osob, a návštěvy hřbitova  

Mimořádné opatření MZČR:  
- 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 dotazů jsme vám k dispozici.  
Modlíme se za Vás a přejeme vám Boží požehnání 

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 
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