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 ročník 20/číslo 1039 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy 
vede Daniel Kubečka 
téma úkolu: „Nebe, výchova a věčné poznávání“ 
společná píseň č. 105 „Mám Bibli svatou“ 
modlitba 
Společné studium v jedné třídě - Daniel Kubečka 
nebo on-line na https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh - Luděk Bouška 
společná píseň č. 186 „Ježíši svému díky zpívám“ 
modlitba 
 

1o,3o – 1o,45 hodin 

Přestávka 
 

1o,45 hodin 

Dopolední pobožnost vede Jaroslav Bartoš  
společná píseň č. 13 „Čest, chvála ti, Bože“ (vsedě) 
Sborová oznámení 
společná píseň č. 189 „Mou spásou je Pán Ježíš“ 
modlitba 
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
Příběh pro děti*  
varhanní hudba 
 

Čtení z Bible – Juda 17-23 – Jaroslav Bartoš 
tichá modlitba 

Kázání z Božího slova – Radomír Jonczy 
Téma: „Strašením ke spasení“ 
 

chvíle ke ztišení – píseň – Radomír Jonczy 
společná píseň č. 183 „Jistota vzácná“  
modlitba 
závěrečná píseň č. 281 „Buď, mocný Bože, s námi“  

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

*označené hvězdičkou nemusí v programu být realizováno  

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

 26. prosinec 2020 

https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh


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, 26. 12., kázáním budou sloužit bratr Radomír Jonczy. 
Tato sobota je dnem sbírky 13. soboty. 

 

- Dnes nabízíme i možnost k setkání nad lekcemi sobotní školy  
on-line v jedné třídě: 

https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh vede Luděk Bouška 
 

Více zde: http://www.casdsmichov.cz/ 
 

- Příští sobotu, 2. 1., kázáním z Písma bude sloužit sestra Soňa Sílová. 

!!Od této soboty budou bohoslužby v režimu on-line!! 
930 hod sobotní škola ve dvou třídách 

  https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh 
 https://meet.google.com/eqg-jjmi-xvv 
 a od 1045 hod bohoslužba slova 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 lednu mysleme na svých 
modlitbách na oddělení našeho sboru: Sobotní škola. 

 

- 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 27. 12. 2020 – 2. 1. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Kafka František (27.12.); Krofta Michal (27.12.); Píchová Marie (27.12.); 
Špinarová Lucie (27.12.); Valášek Ruben (2.1.) 

 

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

OD SOBOTY 

 
OD 9:30 HODIN 

NA STUDIUM BIBLE 
 

A 

OD 10:45 HODIN 

NA BOHOSLUŽBU SLOVEM  

 

 
 

www.casdsmichov.cz                  www.bohosluzbyonline.cz 

SBOR BUDE PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN DO ODVOLÁNÍ! 

 

 
 

 

 

 

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


VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

Milí členové Smíchovské sborové rodiny, 

Situace ve společnosti je, vzhledem k šíření nákazy, jiná, než bychom si přáli. 
Opatření vlády stanovují rámec jednání, dotýkají se nás ve všedním i svátečním čase. 
Počínaje nedělí 27. prosince se omezení opět zpřísňují. 

Rada starších, na základě pověření Výborem sboru dnes (23. prosince 2020) 
rozhodla, že sobota 26. prosince bude poslední sobotou, kdy se můžeme setkat ve 
společenství sboru na Smíchově. Apelujeme na vaši zodpovědnost, zvažujme 
přínosy i rizika pro každého z nás osobně, i pro druhé. Účast na bohoslužbách ve 
sboru také znamená vědomé dodržování pravidel 6R. 

Sled poslední letošní sobotní bohoslužby bude klasický, od 9:30 bude Probíhat 
sobotní škola ve společné třídě. (Paralelně bude zajištěna sobotní škola v jedné on-
line třídě). Od 10:45 bude bohoslužba s kázáním. 

Od 2. ledna 2021 až do odvolání budou bohoslužby probíhat pouze on-line. 
Program bohoslužby zůstane zachován. Od 9:30 budou připraveny 2 on-line třídy 
sobotní školy a také třídy sobotní školy dětí a mimiškolky. Od 10:45 bude začínat 
přenos bohoslužby s kázáním. 

Podporujme se vzájemně v naději a vytrvalosti, abychom obstáli v této době. 

Ať vás Pán Bůh provází, než se „sejdeme zas“… 
Za VS Praha Smíchov Milan Müller 

 

Zpráva z jednání výboru sboru 10.12.2020 
 

Jednání výboru sboru bylo zahájeno zamyšlením z Božího slova Luk 4, kterým posloužil 
br. V. Vondrášek a modlitbou. 

• Večeře Páně se uskuteční ve stejném režimu jako minule.  

• Písně během bohoslužby budou zpívány pouze jednotlivci v doprovodu 

varhan. Shromáždění se ke zpěvu písně nepřipojuje. Písně se během 

bohoslužby promítat nebudou. Sobotní škola bude probíhat v jedné třídě. 

• Odpovědnost za "otvírání/zavírání" sboru ponese Rada starších. Členové 

sboru budou informováni prostřednictvím hromadné mailová komunikace, 

webových stránek, programů Jsme spolu, případně telefonicky. 

• Vzhledem k současné situaci je zrušena odpolední novoroční bohoslužba 

naplánovaná na 9.1.2021, verše budou rozdány během dopoledního 

shromáždění. 

• Dle doporučení Unie bude po dobu nouzového stavu převod členství na 

rozhodnutí výboru sboru, tzn. nebude se předkládat členskému 

shromáždění k odsouhlasení. 

• Pro pořádání akcí a setkání v sobotu odpoledne a v podvečer platí aktuální 

nařízení vlády, organizátor akce je zodpovědný za dodržování pravidel 

stanovených vládou. Akce mimo oddělení schvaluje správce. 



• V sobotu 19.12. proběhne přivítání s požehnáním Sofie Balcarové do 

sborového společenství. 

• Podklady pro sestavení plánu akcí sboru na rok 2021 je třeba co nejdříve 

zaslat br. M. Balcarovi. 

• Br. J. Fraj podal informaci ohledně grantového řízení projektu Archa pomoci. 
 

Příští jednání výboru sboru se uskuteční 14.1.2021. 
Zapsala Anna Boušková 

Pozvánka na Leviticus 

Milé sestry, milí bratři, 

srdečně Vás zvu na pokračování našeho společného studia v novém roce 2021.  

Na pravidelných setkáních každou středu od 17 hodin budeme otevírat knihu 

LEVITICUS a přemýšlet o jejím poselství. Poprvé se sejdeme ve středu 6. 1. 2021 

od 17 hodin buď v učebně Smíchovského sboru, Praha 5, Peroutkova 57 nebo 

virtuálně na meet.google.com. Aktuální informace o konání studijní schůzky 

podávám na telefonním čísle 724 130 602. 

Jste srdečně zváni! Soňa Sílová 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 25. kapitola 

MILÍ SMÍCHOVŠTÍ, 
 

tato sobota je zase a opět na nějaký čas poslední, kdy se můžeme sejít osobně jakožto 
sborové společenství, jakožto sestry a bratři v Kristu a jakožto přátelé tváří v tvář – 
samozřejmě za dodržování všech protiepidemických opatření. 

Všimli jste si, že donedávna byl náš svět už hezkých pár let založen na tom, že vše je 
dostupné, a to nejlépe hned teď a tady? Že je vše možné a že vše slouží k uspokojení 
našich potřeb, tužeb, zájmů? A že všemu vládne jeden bůh, jehož prostřednictvím je 
to všechno možné? Jenže tomuto bohu došel dech před zavřenými obchody, 
nefungujícími službami a před bránami do nemocnic. Bůh jménem peníze ztratil v 
nových souvislostech svou zdánlivou všemohoucnost. 

Myslím, že jsme tomuto trendu leckdy chtě, někdy nechtě a mnohdy nevědomky 
podléhali i my, kteří bychom to do sebe neřekli. 

Co nám pomůže buď překlenout toto období epidemie nebo dokonce pomůže žít v 
jiných podmínkách, než na které jsme byli dosud zvyklí? 

„Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši” 
(Zj 14,12) nebo, jak překládají kraličtí, „Tuť jest trpělivost svatých, tu jsou ti, kteříž 
ostříhají přikázání Božích a víry Ježíšovy”. 

Trpělivost. Vlastnost, kterou bychom myslím každý chtěl mít, ale které se musíme 
učit celý život. Kdykoli mi někdo řekne „To chce trpělivost”, tak vnímám, že ji v tu 
chvíli naprosto postrádám a nejraději bych dotyčnému doporučila, aby si svou radu 
strčil někam… třeba za klobouk. Kdykoli se mi se zaťatými zuby podaří vydržet 
příval povinností pracovních, rodičovských a jakých ještě, pocit uspokojení z 



pokroku okamžitě zhatí nějaká maličkost, která mi ukáže, jak na tom s trpělivostí ve 
skutečnosti jsem. 

Jako s dalšími dobrými věcmi, i s trpělivostí je to ne o dokonalosti, ale o                                
1) rozhodnutí, 2) tréninku a 3) překonávání selhání. 

A tak prosme o trpělivost, obrňme se jí a nedovolme žádným zkratkovitým 
poselstvím a řešením, aby nám mylně a v rozporu s Písmem vysvětlily, o co že tady 
jde. Protože přece víme, že žijeme ve světě, který ztratil svou dokonalost a 
očekáváme, že dokonalost bude nastolena Kristovým druhým příchodem. Do té 
doby „Pán, nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a trpělivosti Kristově” (2 Te 3,5), 
„…prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, 
vždy skromní, tiší a trpěliví (Ef 4,1.2). Podívejte, co nám Bůh slibuje: „nepřestáváme 
za vás v modlitbách prosit, abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením 
poznali jeho vůli. Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, ve 
všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha, a z moci jeho 
božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti” (Ko 1,9-11). 
Požehnanou sobotu, požehnaný nový týden vám srdečně přeje 
 

Soňa Sílová, vaše kazatelka 
 

 

 Pravidelná sborová sbírka. 
 

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

 
 

Vážení přátelé, 

těší nás, že jsme mohli rokem 2020 projít společně s Vámi. 
Přinesl pro všechny spoustu změn a výzev a pro mnohé nebyl vůbec snadný. Nejen kvůli 
koronavirovým událostem jsme si tak uvědomili, že život, jak ho známe, není vůbec 
samozřejmý.   

Děkujeme Vám, dárcům, za zaslané dary, kterými rok, co rok dokazujete, že máte srdce 
na správném místě. 

Děkujeme za důvěru těm, kteří jste se na nás obrátili o radu či pomoc pro své nejbližší. 
I přes svoje každodenní trable jste si většinou dokázali zachovat úsměv a optimismus, 
a proto jste pro nás příkladem. Třeba jako malá Anetka. „Posílám Vám trochu mého 
úsměvu a trochu z mého štěstí. Dávám Vám kousek svého já a děkuji za to, že jste.“ 

Přejeme všem radostné svátky vánoční a v roce 2021 hodně zdraví, odhodlání, důvodů 
k úsměvu a dobrých zpráv. 

Bude nám ctí, když budete na své cestě rokem 2021 kráčet i nadále s námi.  
Váš tým Nadace ADRA 



Komu Nadace ADRA pomohla v roce 2020 
„Každý dar, i sebemenší, je ve skutečnosti veliký, byl-li dán s láskou.“ Pindaros 
  

Díky darům, které jste zaslali na účet veřejné sbírky 57333375/0300, jsme podpořili 
k 17. 12. 2020:  

• Pavel Kapras (VS 230) - úhrada neurorehabilitace (14 400 Kč) 

• Ondřej Beníček - příspěvek na el. pohon k inv. vozíku (14 163 Kč) 

• Tereza Knappová (VS 259) - úhrada neurorehabilitace (20 430 Kč) 

• Nicolas Úbl (VS 255) - úhrada neurorehabilitace (42 000 Kč) 

• Rostislav Vicher - příspěvek na přísluš. k inv. vozíku (8 000 Kč) 

• Vendula Machálková - příspěvek na sušičku prádla (5 000 Kč) 

• Kristýna Hanzlíková (VS 258) - příspěvek na bydlení po požáru (328 485 Kč) 

• Viktorie Trundová - příspěvek na obnovu bytu po požáru (15 000 Kč) 

• Miloslav Břízek - příspěvek na inv. vozík (10 000 Kč) 

• Miroslava Lukáscová - úhrada nábytku a potřeb syna (10 000 Kč) 

• Jasněna Duňková - úhrada dentisty (4 000 Kč) 

• Michaela Chytrá (VS 257) - příspěvek na inv. vozík s přísluš. (19 713 Kč) 

• Miroslava Lukáscová - úhrada nábytku (5 000 Kč) 

• Nikola Hořejší (VS 237) - úhrada neurorehabilitace (16 915 Kč) 

• Filip Pátek - příspěvek na inv. vozík (10 000 Kč) 

• Nikola Zavřelová - příspěvek na pračku (7 000 Kč) 

• Přemysl Ulman (VS 247) - úhrada lázeňského pobytu (27 190 Kč) 

• Ludmila Čuboňová - příspěvek na neurorehabilitaci (29 050 Kč) 

• Andrea Zálišová - úhrada bytového vybavení (11 237 Kč) 

• Petra Ptáčková - odůvodněné potřeby rodiny (10 000 Kč) 

• Jiří Borovec (VS 228) - úhrada zdravotní matrace (8 000 Kč) 

• Alena Zrůnková - úhrada zdravotní matrace (9 995 Kč) 

• Aneta Kupcová (VS 243) - úhrada ortéz, neurorehabilitace (123 468 Kč) 

• Ela Dvořáčková (VS 209) - úhrada fyzioterapie, kompenz. a didakt. pomůcky    
(83 396 Kč) 

• Jaroslav Angelmaier - úhrada šicího stroje (5 990 Kč) 

• Vladimír Mikuláš (VS 238) - úhrada péče, léčba, odůvodněné potřeby rodiny 
(720 940 Kč) 

• Kristýna Heráňová (VS 224) - úhrada senzorických pomůcek (35 545 Kč) 

• Helena Gažiková - úhrada dioptrických brýlí (2 528 Kč) 

• Jitka Švaříková - úhrada intenzivní fyzioterapie (15 000 Kč) 

• Lukáš Šefčík (VS 229) - úhrada rehab. pomůcky (34 969 Kč) 

• Tomáš Friedrich - příspěvek na rehab. pomůcku (10 000 Kč) 

• Ludmila Krupková - úhrada rehab. pobytu (15 267 Kč) 

• Justýna Rakašová (VS 244) - úhrada neurorehabilitace (47 000 Kč) 

• Markéta Pakrová (VS 256) - úhrada neurorehabilitace (7 580 Kč) 

• Pavla Chlumecká (VS 250) - úhrada odůvodněných potřeb dětí (2 856 Kč) 

• František Maschke (VS 248) - úhrada kompenz., zdrav. a výukové pomůcky      
(29 865 Kč) 



• Jasmína Tomková (VS 223) - úhrada invalid. sedačky (97 901 Kč) 

• Jonáš (VS 254) - úhrada PC edukační pomůcky (53 997 Kč)  

• Jakub Navara - příspěvek na neurorehabilitaci (14 079 Kč) 

• Natálie Hošková - příspěvek na neurorehabilitaci (18 000 Kč) 

• Bohuslava Machková - příspěvek na schodišťovou sedačku (10 000 Kč) 

• Martin Bican (VS 227) - úhrada denního stacionáře (12 459 Kč) 
Vysvětlivka: jméno příjemce pomoci (daru) s VS - pomoc dlouhodobá/většího rozsahu, 
                       jméno příjemce pomoci (daru) bez VS - pomoc jednorázová z fondu pomoci 
 

 Za odd. ADRA Mirka Žaludová 
 

 

Dopis sborům 
 

CÍRKEV ADVENTISTŮ 
SEDMÉHO DNE 

 

 
 

  
Praha, 23. prosince 2020  

 

Milé sestry, bratři, představitelé sborů v Českém sdružení,  
ani konec letošního roku se neobejde bez vládních nařízení týkajících se našeho 
fungování.  
 

Od 24.12. do 26.12. 23:59  
• Stávající pravidla jsou prodloužena až do konce soboty (Usnesení 1374 bod I.)  
• Přidána výjimka pro půlnoční (Usnesení 1374 bod IV.1):  

o Cesty na shromáždění pořádané církví nebo náboženskou společností a účasti 
na něm v čase od 24. prosince 2020 od 23:00 hod. do 25. prosince 2020 do 
01:59 hod.,“.  

• Nově je výjimka pro sólový/sborový zpěv na bohoslužbách (Usnesení 1374 bod 
IV.2):  

o „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 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 s výjimkou, kdy 
zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby 
bylo zabráněno šíření kapének;“  

o (Výklad ERC): Na předchozí dotazy MZ ČR upřesnilo, že "hromadným zpěvem" 
se myslí zpěv vyššího počtu lidí, než je normálně povoleno i za jiných okolností 



(tj. 10, resp. 5 v přísnějším opatření). Zahrnutí tohoto nového ustanovení tedy 
umožňuje výklad, že může zpívat např. sbor o více než 5 lidech, pokud je 
oddělen od ostatních účastníků shromáždění.  

 

Od 27.12. dále:  
• Mezi 5:00-20:59 je dovoleno:  

o Dobrovolnictví, sousedská výpomoc (Usnesení 1375 bod II.3)  
o Individuální duchovní péče a služby (Usnesení 1375 bod II.7.c)  
o Účast na svatbě či pohřbu max. 15 osob (Usnesení 1375 bod II.11)  
o Účast na bohoslužbě v počtu max. 10 % míst k sezení (Usnesení 1375 body IV. 

b) a II.11) s přesně vymezenou možností zpěvu sólisty či skupiny:  
• 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 10 % 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 s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od 
ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének  

o Ostatní setkání max. 2 osob s výjimkou členů domácnosti (Usnesení 1375 bod 
III.3) 

 

Rok 2020 byl rokem velmi zvláštním. Jako sbory, církev jsme fungovali úplně jinak, než 
jsme doposud byli zvyklí. 

Jsme vděční, za vaši ochotu se sdílet i v tomto čase se svou vírou v Ježíše Krista. 
Jsme vděční za vaši kreativitu v oblasti různých online setkávání. 
Jsme vděční za to, že fungovalo dobrovolnictví, sousedská výpomoc a obyčejná 
starostlivost o druhé. 
Jsme vděční za to, že společně máme naději. Žijme ji a předávejme ji dál. 

 

Vít Vurst, David Čančík, Jiří Komárek 
 

Praha, 17. prosince 2020 
„Toto je slovo Hospodinovo k Zerubábelovi: Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví 
Hospodin zástupů.“ 

Za 4,6 (ČEP) 
 
Milé sestry, milí bratři a přátelé, 
ve dnech 6. až 16. ledna 2021 pořádá naše církev po celém světě Deset dnů modliteb 
za vylití Ducha svatého. Tématem setkávání v průběhu těchto dnů je „Hledání oživení“. 
 

V rámci modlitebních setkání se nám nabízí příležitost, abychom reagovali na potřeby, 
které máme v rámci sborového společenství. Materiál, který zpracovává témata na 
každý den, případně pokyny pro vedoucí skupinek a další potřebné informace najdete 
zde: http://www.adventorion.cz/ke-stazeni/modlitebni-prednasky-2021 
 

http://www.adventorion.cz/ke-stazeni/modlitebni-prednasky-2021


Ježíš nás v této mimořádné době způsobené celosvětovou pandemií povolává nejen k 
modlitbám, ale i k praktické službě lidem kolem nás. Přemýšlejte nad tím, čím můžete 
jako sborové společenství sloužit ostatním. 
 

Závěrečná sobota 16. ledna může být vyjádřením vděčnosti za Boží požehnání, které 
přichází z Boží ruky jako odpověď na Vaše společné modlitby. Věříme, že tyto společné 
chvíle, ať už prostřednictvím online, nebo osobních setkání, pomohou, aby Deset dnů 
modliteb bylo obdobím, které vedlo k prohloubení vztahu s Bohem pro Vaši modlitební 
skupinu či sborovou rodinu. 
 

Peter Čík                Mikuláš Pavlík               Marek Škrla 
                                tajemník                    předseda                    hospodář 

 
 

 
 

USNESENÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 23. prosince 2020 č. 1375 
 

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. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.  
 

Vláda s účinností ode dne 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 2021 do 
23:59 hod.  
 

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 
04:59 hod. s výjimkou:  
1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k 

výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,  
2. výkonu povolání,  
3. výkonu činností sloužících k zajištění  

a. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,  
b. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,  
c. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,  
d. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,  

4. neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z 
důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,  

5. venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,  



6. účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI tohoto krizového opatření,  
7. cest zpět do místa svého bydliště;  

 

II. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 
20:59 hod. s výjimkou:  

1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k 
výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,  

2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými, 
3. cest za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb, včetně zajištění 

potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, 
odkládání odpadu,  

4. cest za účelem zajištění zboží a služeb podle bodu 3 pro jinou osobu (např. 
dobrovolnictví, sousedská výpomoc),  

5. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění 
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,  

6. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění 
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,  

7. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění  
a. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,  
b. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně 

dobrovolnické činnosti,  
c. individuální duchovní péče a služby,  
d. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,  
e. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,  
f. veterinární péče,  

8. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních 
sportovištích,  

9. cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,  
10. cest za účelem vycestování z České republiky,  
11. účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného 

partnerství, a pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob, a návštěvy hřbitova,  
12. cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,  
13. cest za účelem voleb do orgánů zdravotních pojišťoven,  
14. účasti na shromáždění konaném v souladu s bodem IV,  
15. účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI,  
16. cest zpět do místa svého bydliště;  

 

III. nařizuje  
1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat 

v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodech I a II,  
2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,  
3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou  

- členů domácnosti,  
- 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,  

- dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských 
zařízeních, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 
metry, pokud to je možné,  

4. zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem 
k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště;  

 

IV. 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  

a. shromáždění, nejde-li o shromáždění podle písmene b), se může konat pouze 
mimo vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 
účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování 
rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,  

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 10 % 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 
s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků 
shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének;  

 

V. doporučuje  
1. zaměstnavatelům  

a. podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje 
uvedené v kolektivní smlouvě,  

b. omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti 
zaměstnavatele,  

2. zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup 
nejméně 2 metry (např. při nákupu),  

3. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,  
4. osobám zajišťujícím služby podle bodu II/7 omezit přímý kontakt se zákazníky;  

 

VI. určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické 
podmínky pro hromadné akce jinak zakázané v důsledku tohoto krizového opatření, při 
jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat, a to jedná-li se o akce v 
důležitém státním zájmu nebo významná sportovní utkání nebo soutěže.  
 

Ing. Andrej Babiš, v. r.  
předseda vlády 

 
 

 



K A Z A T E L N A 
 

PŘEDNOST JISTOTĚ PŘED NADĚJÍ 
Kázání ze soboty 28.11.2020 – br. Martin Pavlík 

5Někteří si povídali, jak je chrám krásný – ty kameny, ty obětní dary! Ježíš na to 
řekl: 6„Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni. Všechno bude 
zbořeno.“ 

Lk 21, 5–6  
Milé sestry a bratři v Kristu,  

na velké závěry o době, kterou procházíme, je zatím stále příliš brzy, ale denně kolem 
sebe pozorujeme něco, co můžeme nazvat ztrátou jistot. Každý z nás o nějakou v 
posledních měsících přišel. Každá doba, každé století, každá generace to zažila, nejsme 
první ani poslední, my jsme na to možná jen na chvíli pozapomněli a momentálně jsme 
toho svědky o to intenzivněji. Koronavirové období představuje pro moji generaci čas, 
který těchto jistot pohřbil asi nejvíc. Lidé přicházejí o jistotu zaměstnání; z médií i od 
svých známých posloucháme o tom, jak se to dotýká od restaurací, přes kulturu až po 
pražské letiště a cestovní ruch vůbec. Jistota zdraví? Ani nejzdravější lidé nemají jistotu, 
že se jim virus vyhne bezpříznakově nebo bez následků. Podobně je na tom v době 
zoomové a teamsové jistota kvalitního vzdělání, jistota dobrých vztahů a spousta dalších 
jistot, o které se v životě opíráme. A na tomto místě – v kostele – bychom měli 
připomenout, že nejde jen o ztrátu jistot v materiální nebo existenční oblasti, ale také o 
tu duchovní. Všichni jsme pocítili, co znamená přijít o něco, co jsme považovali za 
základní pilíře naší víry. Jak žít víru v době zavřených kostelů? Jak žít víru bez eucharistie 
a VP, která se pokládá za nejdůležitější prostředek křesťanského života, bez kterého 
církev vlastně neexistuje? Jak žít víru bez bohoslužeb, bez sborových aktivit a 
pravidelných setkávání? Jak žít víru bez všech těchto jistot?  

A při promýšlení těchto otázek nemůže naší pozornosti uniknout jeden evangelijní text, 
který je také základem dnešního kázání. Právě v něm totiž museli Ježíšovi nejbližší, jeho 
učedníci, prožít něco velmi podobného tomu, co jsem nazval ztrátou jistot. Tuto událost 
popisují Matouš i Lukáš, každý z trochu jiné perspektivy.  

Matouš tuto událost připomíná na konci 23. a na začátku 24. kapitoly těmito slovy: „Hle, 
váš dům se vám ponechává pustý. Neboť vám pravím, že mě neuzříte od nynějška až do 
chvíle, kdy řeknete: Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. Když Ježíš vyšel z 
chrámu a odcházel odtud, přistoupili k němu učedníci a ukazovali mu na chrámové 
stavby. On však jim řekl: Vidíte toto všechno? Amen, pravím vám, že tu nezůstane kámen 
na kameni, všechno bude rozmetáno.“  

Lukáš to v 21. kapitole popisuje o něco stručněji: „Když někteří mluvili o chrámu, jak je 
vyzdoben krásnými kameny a pamětními dary, Ježíš řekl: Přijdou dny, kdy z toho, co 
vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozmetáno.“  

Napadá vás, proč je tento text důležitý pro naše téma? Protože právě po těchto 
Ježíšových slovech zaznívá v obou evangeliích jedna z nejzávažnějších otázek učedníků, 
kterou mu kladou. A která také odkrývá, jak silně s nimi zacloumalo to, co od něj právě 



slyšeli. Víte, jak zněla jejich otázka? „Kdy se to stane a jaká budou znamení tvého 
příchodu a skonání věků.“ Všimněte si, že se ptají už jen na to, kdy a jak se to stane. Ne 
jestli, ale kdy a jak. Jak silná asi musela být jejich představa o chrámu jako o pilíři, když 
si bez něj nedokázali představit nejen svou víru, své náboženství, ale ani svět sám. Vžijme 
se do situace učedníků, kteří od Ježíše najednou slyší, že ve svém náboženském životě 
přijdou o zřejmě největší jistotu – chrám. Není náhoda, že když jim Ježíš řekne o jeho 
zničení, okamžitě je napadá otázka, kdy nastane konec světa. A působí až ironicky 
skutečnost, že Ježíš mluví o zničení chrámu zrovna ve chvíli, kdy je pro učedníky chrám 
středobodem jejich pozornosti, kdy ho obdivují, kdy ukazují na jeho krásu. Neradi 
přicházíme o jistoty a v náboženském světě to platí úplně stejně.  

Když čteme tyto texty, většinou nás zajímají jen Ježíšova slova o tom, kdy a jak nastane 
konec světa. Ale nezapomínejme, že Ježíš při tom odpovídá na otázku, kterou iniciovali 
učedníci a kterou u nich způsobila představa ztráty jedné z největších jistot, kterou znali. 
Ježíš odpovídá v reakci na ztrátu jistoty jeho učedníků. Chrám v Jeruzalémě byl pro Židy 
sídlem Boha na světě. Možná stejně, jako je pro nás církev místem přebývání Ježíše zde 
na zemi. Tento text připomíná, že nic z pozemských skutečností nelze mít za definitivní, 
za jistotu. A tak si říkám, jakými jistotami je obklopen můj život víry, moje teologie, moje 
představy o Bohu, bez kterých bych si už nedokázal nic představit. Náboženský život plný 
jistot se zde jeví spíš jako překážka. I to je totiž jednou z charakteristik života zákoníků a 
farizejů, který Ježíš kritizuje a před kterým varuje v předchozích verších.  

A tak jsme poznali jednu z největších jistot učedníků a jejich doby, o kterou později přišli. 
Ale Lukáš odhaluje ve svém evangeliu ještě jednu, která se vynoří, teprve když 
pochopíme, komu a v jaké době píše.  

Ježíš v Lukášově evangeliu varuje před zákoníky, stejně jako zbylí synoptici předpovídá 
zkázu chrámu, popisuje závěrečné dění atd. Ale vidíme zde ještě jeden kratičký text, 
který je do toho všeho ve srovnání s Matoušem jakoby vložen navíc. Víte který? Jedná 
se o příběh daru chudé vdovy, která i se dvěma drobnými mincemi darovala do 
chrámové pokladnice více než všichni ostatní, bohatí, kteří podle Ježíše vhazovali své 
dary z nadbytku. Proč sem Lukáš, do tohoto kontextu, vkládá zmínku o daru chudé 
vdovy?  

Lukášovo evangelium je ve srovnání s ostatními jiné – chce ukázat, že i křesťané, kteří 
byli dříve pohany, mají své místo v Božím království. Obsahuje nejvíce textů, které 
nenacházíme u ostatních evangelistů a tyto texty mají jednu zajímavou charakteristiku: 
jsou velmi přejné vůči pohanům a nabízejí druhou šanci. Navíc, Lukáš otevírá dveře do 
Božího království i sociálně slabším, třeba jako ta vdova, a všímá si skupin na okraji 
společnosti (vojáci, celníci, hříšníci, ženy, děti. Víme také, že každý z evangelistů staví své 
texty trochu jinak i podle doby, ve které píše. Lukáš píše už s určitým odstupem – po 
pádu Jeruzaléma, a tak na rozdíl od ostatních odlišuje mezi pádem Jeruzaléma jako 
jedním ze vzdálených předchozích znamení konce všeho, který se už stal, a mezi tím, co 
leží teprve v budoucnosti. Jen zdánlivě, na první pohled mluví tento text v 21. kapitole 
hlavně o budoucnosti a o konci světa. Ve skutečnosti je zřejmě mnohem více zaměřen 
na křesťanskou přítomnost. Prostě, Lukáš píše své evangelium také po Pavlově misii, jsou 
zde pohané a ti slyší, že jim jde Bůh vstříc – vzpomeňte na podobenství o marnotratném 
synovi, které je přesně o tom – 2 synové = pohané vs. synagoga, hříšníci vs. farizejové. A 



skutečnost, že Otec jde mladšímu naproti, že nabídka Božího království je otevřena také 
pro pohany, to se synagoze tehdejší doby nelíbí. Proč? Protože i zde přichází o nějakou 
jistotu. Přichází o jistotu, že ví, jak být věřící/jak vypadá správný věřící, což pohané v 
jejich očích určitě nebyli. Přichází o jistotu, že ví, jak si Boží milost zasloužit. A tak 
nepatrná zmínka o vdově, která do chrámové pokladnice dává 2 drobné mince, 
nabourává další z náboženských jistot tehdejší doby. Dala míň než ostatní, ale ve 
skutečnosti dala všechno, z čeho měla být živa, jak říká Ježíš.  

Oba naše dnešní texty, u Matouše i u Lukáše, mluví o ztrátě jistot. O ztrátě jistot v 
náboženském prostředí. Připomíná nám to něco, co známe v Bibli už od jejího začátku, 
například v příběhu putování izraelského národa. Bůh ho vysvobodil z otroctví a hned při 
prvním problému, na který narazili, vzpomínali na jistoty, které měli údajně v Egyptě. A 
začali vzpomínat i na to, co tam neměli. V tomto příběhu vidíme velikost i malost této 
pouštní generace. Na jedné straně obrovská odvaha vydat se bez větších zásob do 
pouště, na straně druhé neustálé reptání a pokusy o návrat – návrat k jistotám. Jak rychle 
se v myslím propuštěných otroků změnil Egypt z domu otroctví na domov a později 
dokonce na symbol blahobytu (to, když na poušti vzpomínali na plné egyptské hrnce…). 
Zažili zázraky, východ z Egypta, dostali Tóru, Bůh jim seslal manu, a při prvním problému 
u břehu moře říkají: pojďme raději zpět – ke špatným, ale k jistotám. Takoví jsme totiž 
my lidé, rozumíme jim velmi dobře. Jistotě dáváme vždy přednost před nadějí.  

Sestry a bratři, na začátku jsem říkal, že nejsme první ani poslední lidé, kteří prožívají 
ztrátu jistot. Dnes jsme viděli, že se tato zkušenost nevyhla ani židovskému národu ve 
SZ, ani Ježíšovým nejbližším v NZ. Víme, že Bible není o poučkách, ale že ukazuje příběhy, 
které máme jako čtenáři prožít, abychom v podobných situacích obstáli. Ten dnešní nás 
učí nespoléhat na jistotu, ale na naději. Dnešní text nám ukazuje, že nechat se vést 
Bohem a Kristem znamená učit se dávat přednost naději před jistotou, ne opačně. Velmi 
přesně to kdysi vyjádřil anglikánský biskup John A. T. Robinson: „Může se zdát, že bez 
těchto jistot se všechno zhroutí. Nicméně, musíme si dát pozor, abychom místo ke Kristu 
nelnuli k jistotám. A ještě větší pozor si musíme dát na to, abychom jistoty a opory 
neprosazovali jako cestu ke Kristu.“ Jako křesťané sloužíme Bohu naděje a jeden z 
významů církve spočívá právě v tom, aby se o tuto naději dělila s ostatními. Naděje je 
nejlepší aplikací naší víry, protože právě díky ní totiž to, co učíme a kážeme, můžeme 
také žít. Buďme tím jako křesťané známí a dělme se o naději, protože radost a naděje 
jsou nakažlivé. Dokonce mnohem více než viry.  

Amen  

Modlitba  

Nebeský Otče, prosíme, aby součástí naší identity byla především Tvá naděje. Víme, že je 
křehká, že ji můžeme zničit a poškodit, že o ni musíme bojovat, že se ji musíme učit 
přijímat před jistotou, ke které tíhneme. Víme ale, že když ji máme, je aktivní a nakažlivá. 
Nauč nás budovat ji hledáním všeho, co má kořeny v tobě. Vyznáváme, že když 
přicházíme o jistoty, prožíváme strach, ale díky dnešnímu příběhu jsme z tvého Slova 
zaslechli, že právě naše nejistota může otevřít možnosti Tvé naději. Učedníci přišli o 
jistotu chrámu, ale získali naději na Tvůj druhý příchod. Uč nás dávat v životě přednost 
naději před jistotou a nedopusť, abychom o naději kdykoli v životě přišli. 
 



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/

