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 ročník 21/číslo 1044 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy on-line 
téma úkolu: „Vládce pokoje (Iz 9–12)“ 

Sobotní škola – třídy 1. a 2.  

• https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh  vede Milan Müller 
https://meet.google.com/eqg-jjmi-xvv   vede Daniel Kubečka 

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. 95 „Bůh slíbil své požehnání“  
• Modlitba  
• Oznámení  
• Dětský příběh – Pavel Bláha 
• Sbírka pro sbor  
• Píseň „Bůh láska je“ - Smíchovský pěvecký sbor  

• Čtení textu Bible – 2 Sam 22,1-7; Jan 16,20-24  
• Tichá modlitba   
• Kázání – Robert Řehák 

Téma: „Hledat smysl v utrpení“ 

• Chvíle ke ztišení – hudební přednes – Karin Ondráčková, Martin Havlíček  
• Závěrečná modlitba – Robert Řehák 
• Společná píseň č. 251 „Já vím, komu jsem uvěřil“  
• Rozloučení – Jaroslav Bartoš 
• Společná píseň č. 280 „Králi věčný, žehnej nám“ 

 
 

  

 

 
 
 

 
 

 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

        30. leden 2021 
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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, 30. 1., kázáním budou sloužit bratr Robert Řehák.  
 

- Příští sobotu, 6. 2., kázáním z Písma bude sloužit sestra Soňa Sílová. 
 

- 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 a únoru tentokrát trochu jinak „Z vlastní vůle“ 
(více informací dále ve Zpravodaji) 

 

-Pozor změna termínu jednání Výboru sboru – 4. 2. od 1830 hod 
(forma jednání bude včas upřesněna) 

 

- V pátek, 5. 2., jste zváni k dalšímu dílu „Jsme spolu“ od 2000 hod  
s lékařem Pavlem Martáskem na www.bohosluzbyonline.cz 

 

- 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 31.1. – 6.2. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Kavková Monika (1.2.) 
 

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… 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 30. kapitola 

Milí Smíchovští, sestry, bratři, přátelé, 

chtěla bych vám srdečně poděkovat za podporu modlitbou, slovem či písmem 
vyjádřenou mně a naší rodině ve dnech, kdy jsme se loučili s manželovým tatínkem. 
Byly, a ještě stále jsou to dny dost náročné, ale nemůžu jinak než být hluboce vděčná. 
Téměř hmatatelně jsme vnímali Boží přítomnost, možnost rozloučit se v nemocnici 
s tatínkem, úžasnou soudržnost, spolupráci a vzájemnou podporu v rámci našich 
rodin. A vděčná jsem nakonec i za smuteční rozloučení, na kterém jsem na žádost 
Radkovy maminky a sestry měla promluvu, spolu s vám dobře známými a milými 
lidmi – s Josefem Ceplem, který pronesl krásnou modlitbu včetně Modlitby Páně, s 
Tomášem Ondráčkem, který četl nekrolog a uváděl rozloučení a s úžasným 
přednesem sionských písní v provedení Karin Ondráčkové za reprodukovaného 
klavírního doprovodu Tomášova tatínka. 

Tuto středu jsme také prožili v úzkém rodinném kruhu v naší modlitebně rozloučení 
s bratrem Karlem Červenkou, který poslední roky navštěvoval naše shromáždění. Je 
to zvláštní, ale vlastně docela logické, že jedno z největších uspokojení a požehnání 
v kazatelské práci prožívám, když blízcí ocení službu a slovo při smutečním 
rozloučení s jejich milými. A tak znovu a zase musím vyjádřit vděčnost Bohu. 

No a do třetice smutného: Uplynulou středu si svět připomínal jako každého 27. 
ledna Mezinárodní den památky obětí holocaustu. I když od osvobození 
vyhlazovacího tábora Osvětim-Březinka letos uplynulo třičtvrtě století, na děsivosti 
utrpení množství lidí a nepochopitelné krutosti jejich trýznitelů to nic neubírá, spíše 
naopak. Vzpomínky pamětníků jsou svědectvím o tom, jak se z obyčejných, původně 
„hodných” a milých lidí mohou stát neuvěřitelně krutí, chladnokrevní tyrani – pokud 
k tomu dostanou příležitost. Zároveň ale z původně stejně obyčejných a 
nevýrazných lidí mohou najednou být hrdinové ochotni rozdělit se, obětovat nejen 
pohodlí, ale často i svůj život, aby pomohli bližnímu v nouzi. Často tito lidé 
vyjadřovali, že si nemohli pomoci a že do obrovského rizika šli kvůli tomu, aby se 
nemuseli stydět sami před sebou nebo před Bohem. 

Můžeme podlehnout pocitu, že tohle se nás netýká a že to je dávná historie, která se 
nemůže opakovat. Jenže zápas mezi dobrem a zlem se nevede někde vedle, mimo 
nás, — ale prochází přímo naším srdcem. Podívejme se pravdě přímo do očí: Každý 
z nás je schopen nepředstavitelného zla a zároveň je každý z nás schopen stejně tak 
nepředstavitelného dobra. Naše každodenní vystavování svého vlastního nitra 
dobru, třeba v podobě laskavého přemýšlení o druhých, vděčnosti za vše, co mám, 
modliteb, naslouchání biblickým textům, drobnou pomocí lidem v našem dosahu — 
to vše může být nenahraditelnou průpravou na správné rozhodnutí v těžké situaci. 
Ale vždy zároveň mějme na paměti, že jedině Bůh může dát sílu a odvahu k tomu, 
abychom v náročné chvíli obstáli. Vzpomeňme si pokaždé na milosrdného 
Samařana, tedy na to, že ne naše „dokonalá” věrouka, naše „dokonalé” zachovávání 
toho či onoho, — ale srdce otevřené, soucitné, které vede k praktické pomoci v 
nejrůznějších situacích, — to je to, co z nás dělá „kristovce”, tedy křesťany. 



A tak každému a do každé situace zní Boží slovo: „Dovolávám se dnes proti vám 
svědectví nebes i země: Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy 
život, abys byl živ ty i tvé potomstvo a miloval Hospodina, svého Boha, poslouchal ho a 
přimkl se k němu. Na něm závisí tvůj život a délka tvých dnů, abys mohl sídlit v zemi, o 
které přísahal Hospodin tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že jim ji dá.” (Dt 
30,19-20). 

Odpusťte mi tentokrát poněkud těžší téma. I přes leccos smutného a těžkého v 
našich životech, vždy zůstává víra, naděje a láska. Ale největší z té trojice je láska. 

Vše dobré, sílu k všemu náročnému, vděčnost, a především srdce plné Boží lásky 
přeje a za to vše se modlí 

vaše kazatelka Soňa Sílová, 
 

Oddíl Penguins  
Vážení rodiče, členové oddílu a další přátelé, 
dovolte mi Vás přivítat v roce 2021 a předat Vám několik nových informací: 
  

Registrace členů oddílu Penguins 
Jako každý rok probíhá během ledna a února registrace členů našeho oddílu. 
Registrační poplatek za jednu osobu je 200,- Kč na rok a umožňuje nám čerpat 
dotace, ze kterých pak platíme nákupy materiálu nebo část nákladů na akce či tábory 
(například tábory jsou díky dotacím o cca 1 000,- Kč levnější, než by byly bez dotací). 
Budeme proto vděční za každou registraci, kterou na rok 2021 provedete – a to i 
s ohledem na to, že je naše činnost omezená. Registraci prosím proveďte do 15. 
února. 
  

Prosíme o zaslání 200,- Kč za každého registrovaného člena oddílu (registrovat se 
můžou jak děti, tak rodiče) na oddílový účet č. 3361740227/5500. Do poznámky 
uveďte jméno a příjmení registrovaného člena. 
  

Plán akcí pro rok 2021  
I když je doba komplikovaná, plánujeme jednotlivé akce pro další rok. Za důležité 
považujeme letní aktivity, ale budeme moc rádi, když se podaří zrealizovat alespoň 
část aktivit, které plánujeme v průběhu roku. Nicméně o tom si dáme průběžně 
vědět – záleží, co nám vládní opatření dovolí. 
  

Aktuální plán akcí najdete na našem webu zde: https://www.kp-penguins.cz/plan-
akci/ 
  

Letní akce 
V létě jako obvykle plánujeme několik letních akcí. Proto si do kalendářů zapište tato 
data: 
• Tábor ZS (pro mladší děti ve věku 6 až 15 let): 11. – 18. 7. 2021 
• Tábor ZS Speciál (pro starší děti ve věku 13 až 18 let): 18. – 25. 7. 2021 
• Příměstský tábory (pro mladší děti ve věku 6 až 11 let): 16. – 20. 8. 2021 
• Unijní Camporee v Maďarsku (pro starší děti ve věku 10 až 15 let): 14. – 22. 8. 

2021 
Informace k táborům zašleme v e-mailech a uvedeme na našem webu 
https://www.kp-penguins.cz/. Přihlášky pak spustíme během března. Letos 

https://www.kp-penguins.cz/plan-akci/
https://www.kp-penguins.cz/plan-akci/
https://www.kp-penguins.cz/


upozorňujeme, že uvedené věkové hranice jsou závazné a děti mimo věkovou 
hranici nebudou na akce přijaty. 
  

Informace ke Camporee najdete zde (https://camporee.webnode.cz/_files/ 
200000029 d6458d645a/camporee_2021_plakat_CZ.pdf) a zde 
(https://camporee.webnode.cz).  
Předběžné přihlášky na Camporee je pak možné učinit zde 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUhBk3Pv5o7FCxKSFdHCGwyj3jt
4dcCeJFV_7BSF4jqykg6w/viewform). 
Pro registrované členy našeho oddílu platí, že na Camporee budou mít z uvedené 
ceny slevu 1 000,- Kč. 
  

Družinové schůzky 
Aktuální situace je složitá a brání nám se scházet. Od února znovu obnovíme systém 
on-line schůzek pro starší Penguins a videoschůzky pro Kolibříky. Budeme se ale 
moc těšit, až bude možné se scházet fyzicky. 
  

Děkujeme za dosavadní přízeň a těšíme se na viděnou! Za oddíl Penguins 
Jakub Fraj vedoucí oddílu Penguins 

 

Výlet TOMů v lednu „Z vlastní vůle“ důkazy - pokračování 
 
TOM 17.1.2021. - 7,2 km  
Iva Poldaufová: hlásím, že 
jsme s Danou Nowakovou 
byly ve Stromovce. 

Iva Poldaufová 
 

 

 
 

TOM 22.1.2021 - 20,2 km.  
Velká Chuchle a 5 mostů: Lahovický, 
Zbraslavský, dálniční, Branický, Barrandovský. 
Přírodní památka Komořanské a Modřanské 
tůně. 
                                                       František Kafka 

https://camporee.webnode.cz/_files/%20200000029%20d6458d645a/camporee_2021_plakat_CZ.pdf
https://camporee.webnode.cz/_files/%20200000029%20d6458d645a/camporee_2021_plakat_CZ.pdf
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUhBk3Pv5o7FCxKSFdHCGwyj3jt4dcCeJFV_7BSF4jqykg6w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUhBk3Pv5o7FCxKSFdHCGwyj3jt4dcCeJFV_7BSF4jqykg6w/viewform


 
 
 
 
TOM 23.1.2021 - cca 5 km. 
Z Barrandova do Holyně a 

zpět. Bylo nám dobře 😊 
Kohútovi a Bartošovi 

 
 
 
 

TOM 23.1.2021 – 6 až 7 km. 
Byli jsme na výletě se 
Standou Maškem u kostelíka 
Jana Křtitele u Buštěhradu 
Bylo to fajn, užili jsme si to, 
jen nás bylo málo.  

Lucka a Vláďa F. 

 
 
 
TOM 25.1.2021. - 11 km 
Veltrusy se Standou 
                        František Kafka 

 
 
 
 
 

Archa pomoci – rozšíření činnosti a nové logo 
 

Milé sestry a bratři, 
projekt Archa pomoci funguje od 1. ledna 2021 
pod Komunitním centrem Petrklíč. Stále nabízíme 
sociálně-zdravotní pomoc seniorům a osobám se 
zdravotním postižením. Jako doposud ji zajišťujeme jak sestrám a bratrům z našich 



sborů, tak komukoli dalšímu, kdo řeší ve vyšším věku nebo z dlouhodobých zdravotních 
důvodů záležitosti, na které je sám a potřebuje s nimi pomoci. 
 

V roce 2021 se chceme ještě více než doposud zaměřit také na osoby, které pečují o 
seniory nebo osoby se zdravotním postižením. Vedle poradenství pro ně chystáme i 
tematicky zaměřená setkání. 
 

Připravujeme on-line poradnu pro seniory, osoby se zdravotním postižením a pečující a 
těšíme se, že rozšíříme také činnost našich dobrovolníků. V neposlední řadě plánujeme 
výlety a jiná setkání určená pro seniory. 
 

Kdokoli, kdo řeší náročnou situaci, potřebuje poradit, nebo se chce stát naším 
dobrovolníkem, nás může kontaktovat na tel. čísle: 737 385 530 nebo e-mailu: 
archapomoci@petrklice.cz. 
 

A ještě s jednou novinkou se s Vámi rádi sdílíme. Rozšířený záběr naší činnosti přinesl i 
nové logo projektu.  Doufáme, že se také ono pevně spojí s naším projektem. 
 

Za projekt Archa pomoci  
Jana Perdomo, koordinátorka 

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!  

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… 

Za pořadatele: Královi, Bouškovi   
 

Nabídka věcí od ses. Slávky Veselé 

Kdo by chtěl využít nabídky ses. Slávky Veselé z našeho sboru, která nabízí 
zachovalé věci po br. Karlu Kratochvílovi. Jsou do pátku, 12. 2., k dispozici v našem 
sboru, v jídelně ve tmavých igelitových pytlích a sportovní tašce. Věci, které 
zůstanou poskytneme jako dar do šatníku Charity.  
 
 
 

mailto:archapomoci@petrklice.cz
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


Nabídka podnájmu 
 

nabízíme podnájem pro členy CASD v našem objektu na Roztocké 44/5, 160 00 Praha 6 
Sedlec 

-          Byt 1+1, 37,4 m2, 2. patro, bez výtahu 
-          Nájem 8.200 Kč 
-          Záloha na služby 1.500 Kč  
-          Internet zdarma 
-          Parkování před domem zdarma 

Pokud bys o někom ze svých členů věděl/a, kontaktuj prosím mě nebo Marka Škrlu. 
Předem děkuji. 

S pozdravem Jiřina Žižková 
Církev adventistů sedmého dne Londýnská 623/30 
120 00 Praha 2 - Vinohrady 
mobil: 734 364 391; e-mail: jzizkova@casd.cz 
 

GENERACE 50 PLUS v roce 2021  
 Praha 27. 1. 2021  

Vážení a milí spolupracovníci!  
Děkuji vám za to, že myslíte také na starší generace ve vašich sborech. Připomínám 
naše aktivity GENERACE 50 PLUS v tomto roce a zároveň vás prosím, podpořte své 
členy. Zvláště ty, kteří jsou osamoceni z důvodu Covidu 19, ale také ve svých 
rodinách. Prosím o předání informací do jejich „domovů“. Povzbuďte je využít 
možnost společenství, ve kterém se podpoří na své životní cestě. Mají možnost po 
dlouhém uzavření prožít společenství.  

Věříme, že výsledek jejich pobytu bude pro vás radostí. Doufám, že dohlédnete, aby 
nabídka byla předána na sborech nejen na nástěnce, ale vhodně zprostředkována. Je 
dost těch, kteří tolik nevládnou internetem a mnohé informace z kazatelny 
nevnímají. Pravděpodobně se mnozí budou delší dobu bát jít do sboru, tak vás 
prosím o osobní angažovanost.  

Opravdu děkuji za váš osobní přístup k členům, že jim pomůžete odstranit 
„překážky“ ke správnému rozhodnutí.  

Přeji v novém roce vše dobré ve vaší službě a Boží přiznání a požehnání ve vašich 
rodinách.  

GENERACE 50 PLUS v roce 2021  

Pro ty, kteří nás nenalezli na internetových stránkách a nemají přístup k informacím 
ve sborovém oznámení, připomínáme naše aktivity GENERACE 50 PLUS v tomto 
roce. Většinu účastníků tvoří manželské páry, ale také vy, kteří jste osamoceni, 
můžete prožít týden povzbuzení ve větší skupině. Netrváme na věkovém limitu 50 
let, ale jezdí s námi pravidelně také mladší ročníky a vaši přátelé.  

Před prázdninami 20.-27. června 2021 je možnost se ztišit v nádherném prostředí 
Beskyd. Horský hotel Sůkenická se nalézá uprostřed lesů a nabízí nejen krásné 
výhledy do krajiny, ale také čas nahlédnout do svého nitra. Uprostřed lesů rádi 
zapomenete na dobu nošení roušek a zotavíte svoje plíce.  

mailto:jzizkova@casd.cz


Hotel SŮKENICKÁ – Beskydy: 20–27. červen 2021  
• horský hotel 930 m nad mořem plná penze: 3 990 Kč  
• Pobytem provází: Miroslav Starý  
• vycházky, výlety, pobyt v přírodě, sauna,  
• Wellnes centrum – pokud to zdravotní situace dovolí  
• Parkování zdarma  

Hned po prázdninách, 6.-13.září 2021 vás zveme na pobyt do lázní v Luhačovicích. 
Je nám k dispozici celý hotel. To je velkou výhodou v mnoha směrech. Hotel je 
bezbariérový a všechny procedury jsou uvnitř. Volný čas můžete trávit ve městě, je 
rekonstruována lázeňská kolonáda, nebo v okolní přírodě. Zároveň se těšit na 
společné chvíle při večerních a ranních programech. Téma ke společnému 
uvažování si připraví náš host, bratr Jiří Moskala. Přijede spolu s manželkou.  

Luhačovice – lázně: 6–13. září 2020  
• V ceně balíčku 10 x wellness procedury.  
• Parkování zdarma.  
• Hotel Harmonie II – plná penze: 6 nocí 6 060 Kč / 7 nocí 6 870 Kč – končí 

se neděle obědem/  
• V ceně balíčku máme 10 Wellness procedur, které budou všechny v areálu 

našeho hotelu.  

Podrobné informace budou uvedeny na našich oficiálních internetových 
církevních stránkách v liště GENERACE 50 PLUS. Obracejte se na své sborové 
tajemníky. Bližší informace k akcím budou zaslány přihlášeným účastníkům.  

Za oddělení GENERACE 50 PLUS a organizátory vás zve  
Miroslav Starý a Alžběta Stará  

Kontakt:  
Miroslav Starý 739 345 678 stary.misa@seznam.cz  
Alžběta Stará 605 55 11 26 

 

Dopis sborům 
 

CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE – ČESKÉ SDRUŽENÍ 
 

Praha, 29. ledna 2021  

 
 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 28. ledna 2021 č. 79 
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 30. ledna 2021 od 00:00 hod. do dne 14. února 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, zajištění 

nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu 
(např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti, zajištění péče o 
zvířata, odkládání odpadu,  

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

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

6. 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,  
7. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních 

sportovištích,  
8. cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich, a to za podmínky 

současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním 
objektu,  

9. cest za účelem vycestování z České republiky,  
10. 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,  
11. cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,  
12. cest za účelem voleb do orgánů zdravotních pojišťoven,  
13. účasti na shromáždění konaném v souladu s bodem IV,  
14. účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI,  
15. cest zpět do místa svého bydliště;  
 

III. zakazuje pobyt cizinců na území České republiky, pokud po dni účinnosti tohoto 
usnesení vlády přicestovali z jiného důvodu než podle bodu I nebo bodu II/1 až 6, 9 až 
15 nebo pokud přicestovali v rozporu s ochranným opatřením Ministerstva 
zdravotnictví;  
 

IV. 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 na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy 

domácnosti,  
3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou  

– členů domácnosti,  
– doprovodu podle bodu II/4 a 5,  
– 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;  

 

V. 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,  

c) 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;  
 

VI. důrazně doporučuje zdržovat se v místě bydliště pouze se členy vlastní domácnosti 
a osobami, o které člen domácnosti pečuje, a při styku s jinými osobami používat 
respirátor bez výdechového ventilu třídy FFP2 nebo KN95;  
 

VII. 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/6 omezit přímý kontakt se zákazníky;  

 

VIII. 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;   
 

IX. zrušuje usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020 č. 1375, vyhlášené pod č. 595/2020 
Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 7. ledna 2021 č. 12, vyhlášeného pod č. 9/2021 Sb., 
a ve znění usnesení vlády ze dne 22. ledna 2021 č. 56, vyhlášeného pod č. 22/2021 Sb. 
  

Provedou: členové vlády, vedoucí ostatních ústředních správních úřadů  
Na vědomí: hejtmani, primátor hlavního města Prahy, primátoři, starostové  
 

Ing. Andrej Babiš, v. r.  
předseda vlády 

Vít Vurst, David Čančík, Jiří Komárek 
 

K A Z A T E L N A 

 

STAL SE JEDNÍM Z LIDÍ 
Kázání ze soboty 20.4.2019 Praha Vinohrady – br. Michal Balcar 

Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, 
a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, 



stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to 
smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se 
před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí a k slávě 
Boha Otce každý jazyk, aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.  

Text, který je základem mého kázání, je jedním z nejzásadnějších teologických textů 
z hlediska takzvané christologie, tedy oboru, jenž se táže, kým je Kristus. Je 
považován za hymnus, tj. za text liturgický, jenž byl v prvotní církvi používán během 
bohoslužeb. Teologové se nemohou shodnout na tom, zda je předpavlovský, tedy 
zda ho Pavel pouze cituje, nebo zda je Pavel autorem.  

Jeho závažnost, ale tkví ve skutečnosti, že obsahuje jádro velikonoční zvěsti. To 
jádro, kterému většina obyvatel České republiky vůbec nerozumí. Dovolte mi tuto 
tezi doložit průzkumem, který citoval server iRozhlas. Ten říká, že na otázku: Jaké 
velikonoční zvyky dodržujete? odpovídá 74% že si vyzdobí byt a jen 24%, že na 
Velikonoce půjdou do kostela. To, co mě šokovalo, byla skutečnost, že celých 66% 
lidí bude uklízet. Z toho vyplývá, že neoblíbeným domácím pracím se bude věnovat 
třikrát tolik lidí než návštěvě bohoslužby.  

Někdo jiný na Facebooku glosoval Velikonoce jako svátek, “kdy jeden den umřela 
postava z oblíbené knížky a o dva dny později zase ožila”.  

Jen pětina obyvatel vnímá tento svátek jako něco zásadního z duchovního pohledu. 
Co o smyslu Velikonoc tedy říká christologický hymnus z listu Filipským? Že Ježíš se 
stal našim Spasitelem, protože byl vysoko, sestoupil nízko, aby byl znovu vysoko. 
Pojmenovává paradoxní, neintuitivní logiku, která říká, že cesta vzhůru vede 
směrem dolů, cesta k životu vede směrem k smrti. (To koresponduje s Ježíšovými 
výroky o tom, že ten, kdo chce zachránit život ztratí jej, zatímco ten, kdo život ztratí 
pro něho, získá ho navždy.)  

Kraličtí ve výkladech k šestidílce glosují tento hymnus takto: pravé přirození lidské 
se všechněmi vlastnostmi přijal, mdlobám, nemocem a všelijakým bídám a pokutám 
kromě hříchu poddán byl, lačněl, žízněl, ustával, rmoutil se.  

Jedním z klíčových termínů je zde slovo ekenosen – to doslova v řečtině znamená 
vyprázdnil se, tj. vzdal se své moci, vzdal se zadních vrátek. Přišel na zem jako 
bezmocný člověk.  

Verš o tom, že se stal jedním z lidí, je důvodem, proč jsem tento text vybral k 
dnešnímu kázání. Protože teologická závažnost mě v tuhle chvíli nezajímá. Hledám 
útěchu pro naše rozbolavělé společenství v tom, že náš Bůh ví, co prožíváme.  

Tento týden jsme prožili v emocionálním zmatku. V neděli jsme zažili jednu z 
nejkrásnějších svateb a radovali se z lásky Antonína a Sáry. A ve středu přišla 
smutná zprávy o Mirkově smrti. A dnes budeme žehnat krásnému miminku, Klárce 
Staňkové. To nejkrásnější i to nejkrutější, co život nabízí, v pouhých sedmi dnech. 

A tak je pro mě strašně důležité, že věřím v Boha, který tomu rozumí, který ví, jaké 
je to plakat nad někým blízkým a který ví, jaké je to se společně radovat. Věřím, že 
se s námi směje a s námi i pláče. 

 



 



 



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/

