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 ročník 21/číslo 1043 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy on-line 
téma úkolu: „Tvrdá škola omylů (Iz 7–8)“ 

Sobotní škola – třídy 1. a 2.  

• https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh  vede Josef Havlíček 
https://meet.google.com/eqg-jjmi-xvv   vede Pavel Bláha 

Dětská sobotní školka – třída A & B 

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

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

1o:45 hodin 

Bohoslužbu vede Jaroslav Bartoš 

• Úvod  
• Společná píseň č. 181 „Jak zřídlo vody živé“  
• Modlitba  
• Oznámení  
• Dětský příběh – Václav Vondrášek 
• Sbírka pro sbor  
• Píseň „Ubi caritas“ - Smíchovský pěvecký sbor  

• Čtení textu Bible – Filipským 3,12–17a – Jaroslav Bartoš 
• Tichá modlitba   
• Kázání – Václav Vondrášek 

Téma: „Pískot rodiny, spasitelský komplex a kříž“ 

• Chvíle ke ztišení – píseň – Jana Prokopčáková 
• Závěrečná modlitba – Václav Vondrášek 
• Společná píseň č. 186 „Ježíši svému díky zpívám“  
• Rozloučení – Jaroslav Bartoš 
• Společná píseň č. 282 „Prosbu naši, Bože, slyš“ 

 
 

  

 

 
 
 

 
 

 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

        23. leden 2021 

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


Oznámení 
 

-Studium Sobotní školy a Bohoslužby od soboty, 2. 1. 2021,  

přenášeny on-line od 930 hod SŠ a 1045 hod bohoslužba 
prostřednictvím www.meet.google.com a www.bohosluzbyonline.cz 

SBOR BUDE PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN DO ODVOLÁNÍ! 
 

- Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

- Dnes, 23. 1., kázáním budou sloužit bratr Václav Vondrášek.  
 

- Příští sobotu, 30. 1., kázáním z Písma bude sloužit bratr Robert Řehák. 
 

- Studujeme se Soňou – knihu LEVITICUS – každou středu od 1700 hod 
(více informací dále ve Zpravodaji nebo na telefonním čísle 724 130 602) 

 

-Výlet TOMů v lednu tentokrát trochu jinak „Z vlastní vůle“ 
(více informací dále ve Zpravodaji) 

 

-V sobotu, 23.1., od 1300 hod bude v našem sboru probíhat  
bohoslužba sboru Praha – Bethany 

 

- 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. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Pravidelná sborová sbírka. 
 

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

 

V období 24 – 30. 1. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Oplatková Kurková Martina (24.1.); Prokopčáková Jana (24.1.);  
Gibiec Martin (25.1.); Kafka Pavel (25.1.); Oczková Johana (25.1.);  

Brišš Pavol (27.1.) 
 

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

 

Zpráva z jednání výboru sboru 14.1.2021 
 

Jednání výboru sboru bylo zahájeno zamyšlením z Božího slova Ef 3,10, kterým 
posloužil br. V. Vondrášek a modlitbou. 

• České sdružení nám vrátilo část finančních prostředků za užívání 
sborových prostor v letech 2019 a 2020. Zároveň se snížil také poplatek 
pro rok 2021 a to na základě nově uzavřené smlouvy s Českým sdružením. 
Také byla poskytnuta sleva za cca čtyři měsíce karantény v roce 2020, kdy 
jsme prostory nevyužívali. 

• Br. Bartoš představil koncepci programu Předání pozdravu sboru ze 
sboru, který bude náhradou za novoroční program.  Výbor sboru pověřil 
br. Bartoše realizací tohoto programu. 

• Při vysílání bohoslužeb online je možné písně přenášet živě při zachování 
všech opatření proti koronaviru. Je však problém obsadit lidi na zpívání. 

• Výbor sboru souhlasí s přijetím ses. Hudziecové za členku našeho sboru. 
• Pomoc seniorům s registrací na očkování proti coronaviru bude 

poskytnuta v rámci projektu Archa pomoci.  
• Výbor sboru odsouhlasil k úhradě částku 1395 Kč za neprodaná periodika 

v letech 2019 a 2020 ze sborových peněz. Jedná se o Biblické úkoly a 
časopis Advent, převážně modlitební přednášky (uzavření sboru 
z důvodu karantény). Neprodaná periodika budou k dispozici v traktátu. 
Výbor sboru děkuje br. Bláhovi a br. Pavlíkovi za jejich obětavou práci v 
traktátu. 

• Br. Bláha informoval o vyúčtování finančních prostředků na evangelizaci 
za rok 2020. 

• Po dobu online bohoslužeb budou při sborových oznámeních vždy první 
sobotu v měsíci zmíněna jména těch, kdo se dožívají v daném měsíci 
významného jubilea (75, 80, 80+). Předání dárku zajistí kazatelé ve 
spolupráci s prvním diákonem br. Zelenkou. 

• S pokračováním pořadu Jsme spolu se zatím nepočítá, bude ještě 
odvysílán jeden večer s br. Vurstem a jeden večer s br. P. Martáskem. 

Příští jednání výboru sboru se uskuteční 11.2.2021. 
Zapsala Anna Boušková 

 

Moji milí smíchovští, oznamujeme smutnou zprávu. 
Pán povolal k dočasnému spánku našeho 

bratra Karla Kratochvíla ve věku 97 let. 
 

Děkuji Vám všem, že budete ve svých modlitbách myslet na naši sestru Slávku, 
která v současné době prožívá bolestnou ztrátu blízkého člověka. S vděčností za 
naději na opětné setkání se všemi našimi zesnulými.  

Václav Vondrášek. 



POMOZTE MÍŠE Z KOLEČKOVÉHO KŘESLA ZPÁTKY DO ŽIVOTA A KE KLAVÍRU 

https://www.znesnaze21.cz/sbirka/pomozte-mise-z-koleckoveho-kresla-zpatky-do-
zivota-a-ke-klaviru#fotografie 

sbírka končí 22.3.2021 

Aktivní sportovkyně, vynikající a oblíbená učitelka 
hry na klavír, maminka 4 dětí, milovnice života, knih 
a umění. Na podzim minulého roku se naše kamarád-
ka Míša střetla se svou největší životní výzvou. 

Tragická nehoda na motorce zapříčinila její 
mnohočetný úraz páteře, který má za následek 
ochrnutí těla od 5. hrudního obratle dolů. Míša je po 
dvou operacích v rehabilitačním ústavu v Kladrubech, 
kde bojuje o svůj návrat do života, ke svým dětem a 
žákům. 

Míša je na své děti sama, má je s bývalým manželem 
ve střídavé péči. Bydlí v bytě v prvním patře bez výtahu, takže musí nutně začít řešit 
nové bydlení v prostoru, v němž by mohla fungovat samostatně a v němž by také 
mohla přijímat své žáky. 

Tato sbírka by ji právě tuto starost mohla ulehčit. Příspěvky využije na nákup nového 
vozíku a zaplacení nájmu s kaucí. Míša je člověk, který vždy rozdával svou sílu, 
laskavost a energii ostatním. Je na čase jí to vrátit. 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 29. kapitola 

PŘEMÝŠLEJÍCÍ LIDÉ MUSÍ DRŽET POHROMADĚ!!! 

Žalmy 119,99: „Jsem prozíravější než všichni moji učitelé, neboť přemýšlím o tvých 

svědectvích.“ 

Jedním z mých životních koníčků jsou životopisy lidí, kterých si vážím a kteří jsou pro mě 

v životě nějakým způsobem inspirativní. Díky tomu jsem slyšel i četl mnoho zajímavých 

historek – některé člověk zapomene, ale některé ve vás dlouho zůstanou. Jedním z těch, 

koho si velmi vážím, je vám všem určitě dobře známý pan profesor Jan Patočka, jeden z 

nejvýznamnějších českých filozofů 20. století, a hlavně mluvčí Charty 77. A právě na své 

poslední setkání s panem profesorem Patočkou vzpomíná také vám určitě známý 

profesor Tomáš Halík. Bylo to údajně někdy na přelomu února a března roku 1977 (asi 

tři týdny před smrtí prof. Patočky po 11hodinovém výslechu na StB). Tehdy se oba dva 

potkali na I. P. Pavlova na zastávce autobusu a po pár větách říká prof. Patočka, který už 

stál na schůdcích v autobusu, pozvání, aby jej prof. Halík navštívil, a dodal k tomu: „Lidé, 

kteří přemýšlejí, se přece musejí scházet, ne?“ 

Mnohokrát si na tuto větu prof. Patočky v životě vzpomenu a vyznávám, že i z tohoto 

důvodu mi naše společná sobotní a přestýdenní setkávávání scházejí. Věřím, že 

https://www.znesnaze21.cz/sbirka/pomozte-mise-z-koleckoveho-kresla-zpatky-do-zivota-a-ke-klaviru#fotografie
https://www.znesnaze21.cz/sbirka/pomozte-mise-z-koleckoveho-kresla-zpatky-do-zivota-a-ke-klaviru#fotografie


karanténa nebude do druhého příchodu našeho Pána, a upřímně se na naše setkávání 

těším. Kéž bychom byli přemýšlejícími lidmi, kteří si nepřestávají dávat otázky před 

Bohem, ale i sami sobě i s druhými lidmi. Byť přemýšlení někdy bolí, je to cesta dopředu, 

hlouběji, stále znovu k podstatě toho podstatného… 

       Vašek Vondrášek 

Výlet TOMů v lednu „Z vlastní vůle“ 
 
Tak jsme na popud TOMu hned 
vyrazili na pořádný výlet směr 
Brdy (někdo přece musí být 
první :-) Dorazili jsme až na konec 
Měcholup, ale pro nedostatek 
zásob jsme museli výpravu 
přerušit a vrátili se domů na kafe. 
 
Ušli jsme úctyhodných 2,56 km. 
Bylo to příjemné, a tak akorát. 
 

Vaši Jára a Jana  

 
 

Běh Králů 
Zveme Vás na 18. ročník běhu v Jizerských horách 2021 

Termín: neděle 7.2.2021; přijeďte v 9:00-10:00 hod na parkoviště na Jizerce. 

Budeme vyjíždět z parkoviště směr Promenádní cesta. Parkoviště je velkokapacitní, 
placené, přijeďte včas, raději dříve! Sněhu je v Jizerkách dostatek. PES má teď stupeň 
5, což znamená, že se nemůžeme společně sejít. Jen rodina a po dvou. Pokud bude 
PES 4, tak může být pohromadě šest lidí. V každém případě se chceme vydat do 
přírody, jen budeme držet odstup, setkáme se na cestě!  

Pošleme ještě aktuální informace ohledně sněhu a konkrétní organizace. 

Sraz: Sejdeme se na „Jizerka parkoviště – Mořina“ (do navigace takto).  
Jede se tam přes Mladou Boleslav, Turnov, Železný Brod, Tanvald, Desná, Polubný - 
viz  tady odkaz na cestu autem a Odkaz na mapu parkoviště Jizerka. 

Pěší trasa: Povede k Bunkru a pak doprava k osadě Jizerka, kde nejlepší místo na 
oběd je Panský Dům. Dá se tam chvilku posedět. Jde se pohodlně po silnici. 

Běžkaři: Trasy 14 a 24 km. Kdo by chtěl více, může si přidat ze Smědavý na Předěl 
a dále jet až na Paličník. Vždy se s někým domluvte, budeme tvořit skupinky. Tedy 
podle aktuálního stavu Covid PES indexu… 

https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.3413739&y=50.7667416&z=14&rc=9hChxxXvtO9i5u1xaCvu&rs=muni&rs=traf&ri=3468&ri=54818&mrp=%7b
https://mapy.cz/zakladni?x=15.3528357&y=50.8115890&z=17&source=traf&id=54818


Trasa 14 km: Společně pojedeme přímo po Promenádní cestě na Smědavá. Jede se 
okolo bunkru, bufetu Občerstvení Promenáda a odsud sjezd na Smědavá. Na 
Smědavě si můžete dát oběd a po Jizerské silnici jet zpět.  

Trasa 24 km: Pojedeme ze Smědavý až na Předěl, kde je to velmi hezké. S Předělem 
je trasa krásných 24 km. Dál na Paličník je to 32 km.  

Vzpomínáme na Járu a Míru Královi. Rodné 
bratry i bratry ve víře, skvělé lidi. Milovali 
Boha, své rodiny, a milovali i pohyb.  

Jsou lidé, kteří do našeho života přijdou a 
zanechají v něm velkou nesmazatelnou 
stopu. A takoví Jára i Míra byli. Obohatili 
nás svým životem, svými dovednostmi a 
obětavostí. Za to jsme jim i Bohu vděčni. 
 

Platí o nich slova bible: „Boj výborný jsem bojoval, běh jsem dokonal, víru jsem 
zachoval.” (2Tim 4,6)  
 

Za pořadatele: Královi, Bouškovi   
Vážení vedoucí KD (ASR), 

Praha 20. ledna 2021 
dovolte, abychom vám na prahu nového roku poděkovali za službu, kterou navzdory 
složitým podmínkám, ve kterých jsme se jako společnost ocitli, nabízíte duchovním 
sourozencům svých sborů. Velice si vašeho nasazení vážíme.  

Rádi bychom vás informovali o některých důležitých aktivitách, které jsme pro vás v 
nejbližší době v oddělení KD (ASR) připravili.  

1. Kudykam po rozvodu 
Letošní ročník Kudykamu plánovaný na poslední víkend v lednu 2021 jsme s ohledem na 
epidemii Covid-19 museli zrušit. Je nám to moc líto. Víme, že se někteří z vás na 
připravované setkání těšili.  Máme však pro vás dobrou zprávu. S panem doktorem 
Jeronýmem Klimešem (lektorem Kudykamů) se budeme moci setkat na YouTube ve 
čtvrtek 11. února ve 20,00 při webináři na téma "Rozvody v covidové době". Do 
přednášky na dané téma budete moci prostřednictvím chatu vstupovat svými dotazy či 
diskusními příspěvky. Už dnes se na vás s Jeronýmem těšíme. 

2. Národní týden manželství   
Blíží se Národní týden manželství a s ním i celosvětový modlitební týden křesťanského 
domova CASD. Letos se tato aktivita uskuteční v týdnu od 8. do 14. února 2021.  

Čerstvé průzkumy ukazují, že epidemie koronaviru některé manželské páry sblížila, s 
mnohými však vážně zamávala. Vůči jejímu zhoubnému vlivu nezůstala imunní ani 
některá manželství z řad církve. Druhý únorový týden bude proto vhodnou příležitostí k 
modlitbám za ně. Nechceme se však jen modlit, ale také vhodným způsobem přispívat k 
propagaci instituce manželství a rodiny jak v církvi, tak ve společnosti. Proto jsme pro 
vás ve spolupráci s nakladatelstvím Advent-Orion a s televizí HopeTV připravili k NTM a 
modlitebnímu týdnu KD podklady, které by vám mohly při realizaci této vize pomoci. 



Téma letošního Národního týdne manželství v ČR jsme již tradičně zapracovali do sedmi 
přednášek v písemné i video podobě. Publikace s názvem "O manželství a dětech" 
dorazí z nakladatelství Advent-Orion do vašich sborových traktátů již příští týden. Půjde 
o výklad sedmi biblických pasáží, reflektujících vztahy mezi rodiči a dětmi. Přednášky 
připravil koordinátor oddělení ASR (KD) Česko-Slovenské unie CASD, kazatel Radomír 
Jonczy. Věříme, že Boží slovo v jeho podání dokáže pomoci i tam, kde lidské pokusy 
selhávají. Pro děti jsme připravili sedm video příběhů. Radek Jonczy vzpomíná v 
autentickém prostředí svého slezského rodiště na veselé i vážné zážitky z dětství.  

V úterý 9. února ve 20 hodin si v rámci interaktivního webináře budeme s psychologem 
Pavlem Rausem povídat o vlivu rodičovství na manželství a obráceně. Tento pořad, do 
kterého budete moci vstupovat svými dotazy i postřehy, bude vysílán přes YouTube. 
Odkaz na obě vysílání, s Rausem i Klimešem, bude týden před NTM zveřejněn na 
stránkách ČS unie CASD a HopeTV. 

Připravené materiály jsou vhodné pro rodiny i skupiny KD, které se v průběhu zmíněného 
týdne budou buď živě nebo on-line scházet k modlitbám. Připravené materiály můžete 
sdílet na sociálních sítích se svými přáteli. Národní týden manželství není jen církevní, 
ale i společenskou záležitostí.  

3. Manželské a rodinné poradenství 
Stejně jako loni nabízí Radek Jonczy i letos během epidemie členům církve a jejich 
přátelům své služby manželského poradce po telefonu. Jde o jakousi první pomoc, která 
může pokračovat zprostředkováním kontaktu na dlouhodobější pomoc odborníka v 
místě vašeho bydliště. Telefonní číslo R. Jonczyho je 739 345 670. 

4. Unijní kongres rodin 
Na léto 2021 připravujeme v Moravském Toskánsku unijní kongres rodin. Je plánován 
na 8.–15. srpen. Věříme, že covidové nebezpečí nakonec pomine a my se ve zdraví, coby 
rodiny z Čech, Moravy a Slovenska, sejdeme v novém hotelu Dalibora Cichého a 
prožijeme tam skvělý týden. Moc se na vás s přípravným týmem těšíme. O dalším vývoji 
situace vás budeme včas informovat.   

Prosíme vás, vedoucí KD a kazatele, případně i tajemníky sborů, o pomoc při 
zprostředkování těchto informací členům KD sborů. Předem vám za vaši spolupráci 
děkujeme.           

Děkujeme vám, že jste tento dlouhý dopis dočetli až do konce. S nadějí vyhlížíme do 
budoucna  
a prosíme spolu s vámi našeho Pána, aby nám byl v této náročné době milostiv.  

Za unijní výbor KD (ASR) CASD 
                                                                                                                      Mgr. Radomír Jonczy 

Národní týden manželství (Modlitební týden KD) 

Koronavirus v minulém roce neblaze poznamenal naše životy. Onemocněla a zemřela 
řada lidí, ekonomika se ocitla v krizi, svět kultury a sportu byl ochromen. Ze všeho 
nejhorší však je, že epidemie zpřetrhala sociální vazby a ponorková nemoc v karanténě 
nemalou měrou přispěla k rozvodovosti v naší společnosti. Je proto dobře, že se znovu 



blíží Národní týden manželství (modlitební týden Křesťanského domova CASD), který 
proběhne v termínu 8. -14. únor 2021, a s ním příležitost k usebrání se a zamyšlení nad 
našimi vztahy. 

 

Přípravný tým NTM tentokrát přichází se zajímavou tématikou: “O manželství a 
dětech.” Měli bychom se zamýšlet nad tím, jaký vliv mají na naše partnerské vztahy v 
různých etapách dospívání naše děti, čím nás spojují, čím rozdělují, čím nás obohatili naši 
rodiče a čím nám naopak zkomplikovali život…               

K dané tématice jsem si dovolil připravit publikaci se sedmi biblickými kázáními. Řada 
biblických textů se totiž vážně zabývá problematikou vztahů v manželstvích a rodinách 
a ukazuje, jakým způsobem je zvládat. Pro mne jako teologa a vztahového poradce byly 
velkou inspirací.   Zmíněná publikace bude čtrnáct dní předem v tištěné podobě zdarma 
k dispozici ve sborových traktátech. Ve stejnou dobu ji  v elektronické 
podobě objevíte na stránkách Česko – Slovenské únie CASD. Připravená kázání budete 
moci shlédnout i na webových stránkách televize Hope Tv. O vztazích s rodiči a 
sourozenci budou i příběhy pro děti, které jsem s kameramanem Hope TV Edou 
Miškejem natočil v autentickém prostředí svého rodného Slezska. 

V rámci NTM se na You Tube kanále budeme moci v úterý a ve čtvrtek večer od 
20,00 hod setkat s renomovanými odborníky z oblasti vztahů. Psycholog Pavel 
Raus pohovoří o radostech a strastech vztahů mezi rodiči a dětmi a psycholog Jeroným 
Klimeš se s námi bude zamýšlet nad fenoménem rozvodů v covidodové době. Pořady 
budou interaktivní a najdete je na You tube.  Adresu před začátkem zminěného týdne 
zveřejníme na stránkách církve.  

Moc bych si přál, aby Národní týden manželství (Modlitební týden KD) přispěl ke 
stmelení našich rodin a prosím Boha, aby nám navzdory složité covidové době pomohl 
při hledání způsobů, jak biblickou naději pro manžele a rodiny komunikovat i s lidmi 
mimo církev. V dnešní době, kdy žijeme on-line, k tomu může někdy stačit možnost 
sdílení informací na Fb.                                                                         

Radek Jonczy  
Unijní koordinátor KD (ASR)  

https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/zobrazit/812
https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/zobrazit/812


Dopis sborům 
 

CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE – ČESKÉ SDRUŽENÍ 
 

Praha, 22. ledna 2021  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY  
ze dne 22. ledna 2021 č. 55  
o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2  
 

Vláda  
I. podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, 

prodlužuje do 14. února 2021 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 30. září 
2020 č. 957, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení 
zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na 
území České republiky od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů, které bylo 
vyhlášeno pod č. 391/2020 Sb., prodloužený usnesením vlády ze dne 30. října 2020 č. 
1108, vyhlášeným pod č. 439/2020 Sb., do 20. listopadu 2020, dále prodloužený 
usnesením vlády ze dne 20. listopadu 2020 č. 1195, vyhlášeným pod č. 471/2020 Sb., do 
12. prosince 2020, dále prodloužený usnesením vlády ze dne 10. prosince 2020 č. 1294, 
vyhlášeným pod č. 521/2020 Sb., do 23. prosince 2020, a dále prodloužený usnesením 
vlády ze dne 23. prosince 2020 č. 1373, vyhlášeným pod č. 593/2020 Sb., do 22. ledna 
2021, a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
uděleného jejím usnesením ze dne 21. ledna 2021 č. 1459;  

II. stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni 
přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata;  

III. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu 
České republiky. 

 

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) 
 

Vít Vurst, David Čančík, Jiří Komárek 



 



 



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/

