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 ročník 21/číslo 1050 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy on-line 
téma úkolu: „Kreativní láska (Iz 55–58)“ 

Sobotní škola – třídy 1. a 2.  

• https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh  vede Marek Trněný  

• https://meet.google.com/eqg-jjmi-xvv   vede Josef Havlíček 
Dětská sobotní školka – třída A & B 

• https://meet.google.com/kfc-xwrv-zhe 
Mimiškolka začíná od 1000 hod. 

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

1o:45 hodin 

Bohoslužbu vede Petr Bezděkovský 

• Úvod  
• Společná píseň č. 149 „Ztiš srdce mé“  
• Modlitba  
• Oznámení  
• Dětský příběh  
• Sbírka pro sbor  
• Píseň „Velký Bože, mocný Králi“ - Smíchovský pěvecký sbor  

• Čtení textu Bible – Marek 8, 22–26  
• Tichá modlitba   
• Kázání – Václav Vondrášek 

Téma: „Víra jako respirátor na oči…“ 

• Chvíle ke ztišení – hudební přednes – Karin Ondráčková, Jan Kubík 
• Závěrečná modlitba – Václav Vondrášek 
• Společná píseň č. 327 „Pojď k Spasiteli“  
• Rozloučení – Petr Bezděkovský 
• Společná píseň č. 284 „Kéž nás vede“ 

 

  

 

 
 
 

 
 

 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

     13. březen 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, 13, 3., bude slovem z Písma sloužit bratr Václav Vondrášek.  
(tuto sobotu začíná Modlitební týden mládeže) 

 

- Příští sobotu, 20. 3., kázáním z Písma bude sloužit bratr Jan Bezděkovský. 
 

- Pojďme se sejít online ve Smíchovském foyer příští pátek, 19.,3., 

od 2000 hod na povídání a sdílení se (více informací dále ve Zpravodaji) 
 

-Výlety TOMů v 1Q2021 tentokrát trochu jinak „Z vlastní vůle“ 
(více informací pro inspiraci dále ve Zpravodaji) 

 

- 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 březnu mysleme na svých 
modlitbách na: Smíchovské sborové společenství. 

 

- 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.  
 

 

 
 
 

 
 
 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 14. – 20. 3. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Říhová Lenka (14.3.); Zelenka Radomír (14.3.); Havlíček Martin (16.3.); 
Voleská Jana (19.3.); Špinarová Zuzana (20.3.) 

 

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

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

http://www.bohosluzbyonline.cz/


VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 

 

Blahopřejeme 
 

Sestře Haně Schvarczové 

se dne 23.2.2021 

(3,99 kg, 52 cm)  

narodila dcera Antonie. 

 

 

 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 36. kapitola 

Moudrá kniha Kazatel říká to známé: „všechno má svůj čas…“ a sami dobře víte, jak 
vyjmenovává mnohé životní situace – hezké i nepříjemné, které se žádnému z nás 
nevyhnou. U některých bychom byli tak rádi, kdyby neskončily, u některých jsme rádi, 
že nebudou na věky a jejich konec je otázkou času. To platí v osobních životech každého 
z nás, ale i v událostech celých společností v dějinách této Země.  

Pán Bůh dobře věděl, jak potřebujeme v těch sinusoidách dějin vnímat rytmus, který do 
nich vložil On sám, a proto jsme pozváni prožívat svůj život v rytmu pravidelných sobot, 
kdy mnozí jste se mnou sdíleli, že žijete – někdy i přežíváte – od soboty do soboty. 
Podobně byly kdysi ve starém Izraeli i další svátky (kromě pravidelných sobot), které 
pravidelně rámovaly život tehdy – a podobně můžeme prožívat různé události a zvláštní 
období dodnes. 

Vždy je důležitá náplň a vnitřní obsah toho, co děláme. Pak to má smysl a velmi důležité 
místo v našich životech. 

Jsme rádi, že na jednom pátečním smíchovském foyer vznikl nejen nápad, ale i skupina, 
která připravila pro náš sbor a všechny, kteří by se toužili přidat, program na 
VELIKONOCE, které chceme pojmout jako novou příležitost k hlubšímu duchovnímu 
prožitku a setkání se s naším Pánem. 

Vše chceme zarámovat do přípravy na samotné Velikonoce, a proto bychom vás chtěli 
seznámit s načasováním toho, co je před námi. 

Celou sérií předvelikonočních programů otevře páteční (včerejší) foyer s Robertem 
Řehákem na téma VELIKONOCE VE STARÉM ZÁKONĚ A JEJICH PŘESAH A INSPIRACE DO 
DNEŠKA, kdy chceme mluvit o tom, kde a jak to všechno kdysi začalo a jak to můžeme 
prožít dnes. Dnešní sobotní kázání VÍRA JAKO RESPIRÁTOR NA OČI… bude o víře, která 
vždycky slepne a potřebuje uzdravovat – až do druhého příchodu…  

Navazovat budeme dalším foyer následující pátek, 19. 3., kdy bude naším dalším milým 
hostem Mikuláš Pavlík s tématem OSOBNÍ VZPOMÍNKY NA PROŽÍVÁNÍ VELIKONOC. V 



moderovaném rozhovoru a v následné diskuzi s námi bratr Miki nejen rozkryje své 
prožitky z dětství v rodině řeckokatolického faráře, ale budeme také přemýšlet, jaký a 
proč je náš „adventistický“ vztah k podobným křesťanským svátkům, jako jsou např. 
Velikonoce.  

Další pátek, 26. 3. 2021, se můžeme těšit na trochu netradiční formát večerních 
PŘEDVELIKONOČNÍCH ROZJÍMÁNÍ: 7 ZASTAVENÍ K MODLITBÁM – krásné prostory naší 
smíchovské modlitebny přímo zvou zastavit se nejen na inspirativních místech našeho 
sboru, ale zvlášť v osobním životě každého z nás.  

Sobota 27. 3. 2021 nás uvede do samotného paschálního (čili „velikonočního“) týdne, 
který započneme kázáním Soni Sílové na téma PŮST, KTERÝ NEBUDEŠ CHTÍT, ABY 
SKONČIL. Bude to pozvání do intenzivního duchovního prožitku celého týdne, který bude 
nejen o pozvání k půstu, ale i ke každodennímu čtení biblického textu a ke společným 
ranním a večerním modlitbám v online prostoru. Bude pozváním k online setkáním pro 
naše nejmenší… Bude pozváním ke čtvrteční rodinné Velikonoční večeři, k 
Velkopátečnímu čtení, k sobotnímu SETKÁNÍ S KŘÍŽEM POD KŘÍŽEM i ke společné 
modlitbě při nedělním východu slunce, které znamenalo vzkříšení našeho Pána, ten 
nejkrásnější a nejradostnější okamžik dějin této planety.  

Každou následující sobotu vám náš smíchovský Zpravodaj přinese podrobnější 
informace k tomu, co nás ten další čas čeká, abyste se na vše mohli dobře připravit. 

Pro někoho to bude jen nějaký další církevní program, někdo si „vyzobe pár špeků“ a 
bude mu to stačit… A někdo bude celý program vnímat jako pozvání blíž k Bohu, kde je 
potřeba se připravit, nechvátat a nechat doznít slova i myšlenky – kéž by takových z té 
třetí skupiny bylo mezi námi (i organizátory) co nejvíce… Doufáme v tom všem v Boží 
milost… 

   Za organizační tým letošních VELIKONOC Vašek Vondrášek 

 

Oddělení KD2 zve k on-line setkání 
 

Milé sestry, milí bratři, 
zveme Vás na společné setkání a sdílení  
v sobotu 13.3. od 18 hod na 
 

https://meet.google.com/ohw-jgag-esz 
  

Rádi Vás uvidíme a uslyšíme, těšíme se i na vaše 
dětičky. 

 
Za KD2 Mariana a Jarda 

 

Pokračuje ČTVRTEČNÍ MODLITEBNÍ SETKÁNÍ  

Naši milí smíchovští, chceme pokračovat v našich on – line MODLITEBNÍCH 
SETKÁNÍCH – sejdeme se tedy opět ve čtvrtek 11.března od 20.hod. Odkaz platí 
stále stejný:  

https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib 

https://meet.google.com/ohw-jgag-esz
https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib


Nikoho nenutíme, ale na všechny, kteří se společně touží modlit se těšíme 😊. Doba 
je složitá, proto se potřebujeme semknout právě v modlitbách… 
Přejeme Vám všem osobní jistotu, že jste v rukách Nejvyššího – v dobrém i ve zlém…  
– srdečně  

Vaši kazatelé Soňa a Vašek. 

Můžete podpořit – Aby mohla Šošanka sama znovu objevovat svět 
 

https://www.znesnaze21.cz/sbirka/aby-mohla-
sosanka-sama-znovu-objevovat-svet 
 

Peníze ze sbírky pokryjí roční intenzivní terapie na 
Neurorehabilitační klinice Axon v Praze, které by jinak 
Šušu absolvovat nikdy nemohla. 
 

Nebo je možné přímo zadat bankovní příkaz: 
Účet příjemce: 8450229028 / 5500 
Částka …… CZK 
Variabilní symbol 2213272403 
Zpráva pro příjemce: dar pro Nadační fond pomoci-Šošanka 
 

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 

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. 
 

Nebo je možné přímo zadat bankovní příkaz: 
Účet příjemce: 8450229028 / 5500 
Částka: …… CZK 
Variabilní symbol: 2213310563 
Zpráva pro příjemce: dar pro Nadační fond pomoci 
 

Také kniha může přinést naději. 
 

Milí  smí chovs tí  sourozenci. 
 

Proz í va me dobu, kterou prova zí  nejen omezení  v du sledku covidove  pandemie, ale 
take  osobní  pr í be hy kaz de ho z na s. Mnohe  ve ci jiz  nejsou samozr ejmostí . Vní ma me, 
z e na m chybí  moz nost osobní ho setka va ní  pr i sobotní ch bohosluz ba ch, moz nost 
vza jemne ho sdí lení  se, obejmutí , poda ní  ruky. 
Pra ve  tato doba o to ví ce obrací  nas i pozornost ke slovu o nade ji a zaslí bení m, ktera  
jsou zaznamenana  v Bibli.  A take  k Jez í s i Kristu, ktery  pr ed 2.000 lety umí ral za 
hr í chy vs ech lidí . Blí z í  se období  Velikonoc, ktere  jsou trvalou pr ipomí nkou tohoto 
velkolepe ho pr í be hu. 

https://www.znesnaze21.cz/sbirka/aby-mohla-sosanka-sama-znovu-objevovat-svet
https://www.znesnaze21.cz/sbirka/aby-mohla-sosanka-sama-znovu-objevovat-svet
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


Jez í s  Kristus na m zanechal pr í klad. Byl zde pro druhe . Obrací  se na na s, abychom 
vyda vali sve dectví  o jeho z ivote , nade ji a la sce. 
Velky m sve dectví m mu z e by t i kniha. Take  kniha mu z e pr ine st nade ji. Dovoluji si va s 
za odde lení  evangelizace pozvat k pokrac ova ní  pr í be hu, ktery  zapoc al v nas í  
modlitebne  na podzim roku 2019. Tehdy r ada z va s uví tala moz nost objednat si v 
trakta tu knihy z vydavatelství  Advent – Orion           o Jez í s i Kristu pro sve  zna me  a 
blí zke . Nejednalo se o male  mnoz ství  knih. Bylo jich skoro 300 kusu  a pr inesly 
povzbuzení  mnoha lidem. 
Nyní  ma te moz nost zí skat knihu, kterou mnozí  zna te jiz  celou r adu let 
 

Josh McDowell, Sean McDowell: Více než tesař 
 

Autor spolu se svy m synem Seanem knihu pr epracovali a nove  oslovují  c tena r e 21. 
století . Poma hají  jim zamyslet se nad ota zkami: Kdo je Jez í s ? Jake  du kazy ma me, z e 
skutec ne  z il a z e to byl Boz í  Syn? Neobyc ejne  poutavou formou shrnují  Jez í s u v z ivot 
a prakticky m, srozumitelny m zpu sobem pr edkla dají  historicke  du kazy, ktere  
objektivne  dokla dají  jeho z ivot, skutky a posla ní . Tato pr ehledna  publikace ukazuje, 
z e Jez í s  byl ví c nez  jen tesar . 
Druha  c a st knihy, ktera  ma  na zev „Moje cesta od skepticismu k ví r e“, Josh McDowell 
vypra ví , jak se pote , co nava zal osobní  vztah s Jez í s em Kristem, zme nil jeho z ivot. Jak 
mu Bu h dal sí lu odpustit na silnicke mu otci a take  muz i, ktery  ho v de tství  sexua lne  
zneuz í val. Jak Bu h „vzal pos kozene  zboz í , ktere  tvor ilo z ivot Joshe McDovella, a 
prome nil je v ne co nesrovnatelne  leps í ho“. 
 

Knihu mu z ete obdrz et zdarma. Je dotova na se za me rem, z e nezu stane v nas ich 
rukou, ale bude pr eda na jako sve dectví  o nade ji vs em, kter í  o knihu projeví  za jem. 
 

Knihu „Ví ce nez  tesar “ mu z ete objednat na e-mailove  adrese: blahapraha@volny.cz  
nebo na telefonu: 603 225 150. Nezapomen te uve st, o kolik vy tisku  ma te za jem. 
Uza ve rka objedna vek je do pa tku 19. br ezna 2021. 
 

S pr a ní m Boz í  ochrany Pavel Bláha 
 

Modlitební týden mládeže 2021 

Letošní Modlitební týden mládeže proběhne od 13. 3. do 20. 3. 2021. 

Můžete se těšit na nádherně zpracované přednášky biblické knihy Píseň písní – nejen 
obsahově, ale také umělecky a esteticky! 

V sobotu 13. 3. bude z Prahy vysílaná bohoslužba věnovaná začátku MTM. 

Chci vás všechny povzbudit a motivovat k online scházení v rámci mládeže, společně se 
ponořit do krásy této knihy, a hlavně se spolu modlit – za naplnění a vedení Božím 
Duchem na každý den. Věřím, že Bůh vaše modlitby vyslyší a bohatě požehná. 

Přednášku si můžete stáhnout v CZ a SK. 

Zároveň jsme pro vás vytvořili Fb událost s názvem: „Modlitební týden mládeže – Opera 
Magna“, kde můžete každý den sledovat zajímavá videa, sdílet se, nechat se inspirovat 
a prožít modlitební týden spolu, intenzivně, zajímavěji a krásněji. 

Přeji Vám všem Boží požehnání a Jeho vedení přes modlitební týden SPOLU. 

Dan Kašlík, vedoucí ČSU mládeže 

mailto:blahapraha@volny.cz
https://www.casd.cz/modlitebni-tyden-mladeze-2021/
http://www.casd.cz/wp-content/uploads/2021/03/WOP-2021-CZE-v1.3_small.pdf
http://www.casd.cz/wp-content/uploads/2021/03/WOP-2021-Slo-v1.2_small.pdf


Výlety TOMů v 1Q2021        
„Z vlastní vůle“ důkazy – pokračování  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

TOM 7.3.2021 – 8,5 km 
výlet kolem Hvězdy a Libočáku 

Z. a Z. Bartošovi a S. Mašek 
 
Honza Bezděkovský  

 

 



Česko-Slovenská unie 
Londýnská 30 
120 00 Praha 2 
Tel.: 241 471 939 
e-mail: unie@casd.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID A MY / aktuálně 

 
CÍRKEV ADVENTISTŮ 

SEDMÉHO DNE 

     

Praha 12. března 2021  
Milé sestry, milí bratři, mladí lidé, členové sborových společenství,  
je to už něco málo přes rok, co žijeme v „divném“ čase. Naše děti jsou unavené z 
distanční výuky. Mladým lidem, a nejen jim, chybí sociální kontakt. Starší a nemocní patří 
k nejohroženějším. Mnozí z nás zažili i to, jaké to je, když přijdete o svého blízkého.  

Prožíváme pocity únavy, vyčerpání, frustrace, nejistoty, strachu. V naší společnosti se 
objevuje ztráta důvěry v kohokoliv, chaos, hledání viníka či viníků, roste počet lidí 
závislých na čemkoliv, lidí hledajících pomoc, začínají být mnohem víc vidět sociální 
rozdíly, existenční problémy, rozkoly v rodinách.  

Když začala pandemie spojená s covidem-19, nikoho z nás nenapadlo, že to bude 
všechno trvat tak dlouho. Neuměli jsme si představit, o co všechno, co jsme považovali 
za samozřejmé, přijdeme.  

Říká se, že krize ukážou pravou tvář lidí, společnosti.  

Jsme vděčni za vlnu solidarity a ochotu mnohých z vás i v této době být tu pro druhé. 
Jsme vděčni za zdravotníky, učitele, rodiče a další, kteří každý den dělají všechno pro to, 
aby se život nezastavil a byl kvalitní a k něčemu. Víme, že není jednoduché nevidět se, 
nepotkávat se naživo, neprožívat společenství. Děkujeme, že se zajímáte o ty, kteří jsou 
na okraji, osamoceni.  

 

TOM 1.3.2021 - 9 km  
Český kras:  

Bubovice – Paní hora – Velká hora.  
František Kafka 

 

Na Paní hoře vysadil jeden botanik před více než 
100 lety miniaturní modřence. Každý rok jich 
tam kvete v době květu sněženek hodně přes 

1000. Jejich výška je jen několik málo cm. 

 



Jsme vděčni za vás členy, za představitele sborů, protože díky vám církev funguje a 
naplňuje svoje poslání. Díky vám vzniklo mnoho aktivit, které vytvářejí společenství, 
pomáhají, hledají cestu k potřebným. Jsme vděčni i za vaši věrnost v přinášení vašich 
darů a desátků. Velice si toho vážíme.  

Chceme vám poděkovat, že i v tomto čase žijete své křesťanství v praxi. Chceme vám 
poděkovat, že se sdílíte s nadějí v Ježíšův návrat.  

Někdy se stane, že chceme slyšet něco, co jsme ještě neslyšeli. Ale někdy je důležité 
zaslechnout to, co je staré, známé a důležité.  

Ježíš Kristus řekl: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás 
občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný 
srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.“ 
(Matouš 11,28–30)  

Bůh je s námi ve všem, v čem se nacházíme my. Je s námi i v čase, který prožíváme právě 
teď.  

Neupínejme se k laciným vysvětlením, ke zkratkovitým řešením, nehledejme mesiáše 
mezi lidmi. Hledejme a upínejme se na Boha. Svoji cestu svěřme Hospodinu, doufejme v 
něho, on sám bude jednat.  

Jsme za vás vděčni a modlíme se za vás.  

Mikuláš Pavlík, předseda Česko-Slovenské unie  
Vít Vurst, předseda Českého sdružení  
Daniel Dobeš, předseda Moravskoslezského sdružení  
František Kolesár, předseda Slovenského sdružení 
 

 
 

CÍRKEV ADVENTISTŮ 
SEDMÉHO DNE 

 

 
Praha, 3. března 2021  

Milí představitelé sborů, sestry a bratři, 

chceme vám poděkovat, že i v tomto čase vedete sbory, doprovázíte členy, sdílíte se s 
nadějí, kterou máme v Ježíši Kristu. 

Vláda ČR vydala 26.2.2021 nová Usnesení Vlády, tentokráte i včetně poměrně 
podrobných odůvodnění a vysvětlivek.   
Pro fungování našich církevních aktivit jsou podstatná Usnesení Vlády ČR č. 216/2021 o 
omezení volného pohybu a Mimořádné opatření Ministerstva Zdravotnictví 
15757/2020-45/MIN/KAN o ochraně dýchacích cest (viz příloha). Podmínky se ale nijak 
nezměnily. 
 



Od 1.března 2021 jsou tedy povoleny následující aktivity: 

·Účast na bohoslužbě v počtu max. 10% míst k sezení (Usnesení 216 bod VI. 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 

• Účast na bohoslužbě je možná pouze v rámci okresu (kazatel v rámci 
duchovenské služby okres překročit může) 

• Jako ochrana dýchacích cest se smí použít respirátory FFP2/KN95 nebo 
chirurgická rouška (nikoli textilní rouška nebo šála apod.) – viz Mimořádné 
opatření MZdr bod I.1 (obličejová maska = chirurgická rouška) 

• Výjimka pro kázajícího (Mimořádné opatření MZdr bod I.3.q) respektive r)) 

·Dobrovolnictví, sousedská výpomoc (Usnesení 216 bod II.2) – lze i překročit hranice 
okresu (nutno předložit předem vyplněné čestné prohlášení) 

·Individuální duchovní péče a služby (Usnesení 216 bod II.5.c) – lze i překročit hranice 
okresu 

·Účast na pohřbu, max. 15 osob (Usnesení 216 bod II.6) – lze i překročit hranice okresu 
(nutno předložit parte nebo předem vyplněné čestné prohlášení) 

·Účast na svatbě, max. 15 osob (Usnesení 216 bod III.2.e) – pouze v rámci okresu 

• Výjimka pro odložení ochrany dýchacích cest: viz Mimořádné opatření MZdr bod 
I.3.v) a w) 

·Ostatní setkání max. 2 osob s výjimkou členů domácnosti (Usnesení 216 bod III.4) – 
pouze v rámci okresu 

·Jednání výboru sboru (Usnesení 216 bod X) – do 10 osob lze bez nutnosti 
PCR/antigenních testů, 

 Neumíme odpovědět na otázku, jak dlouho se ještě budeme řídit různými omezeními, 
jak dlouho nebudeme moci fungovat, tak, jak jsme byli zvyklí.  

Ono znát odpověď na tuto otázku není až tak důležité.  Podstatné je, jestli i v tomto čase 
budeme žít a fungovat jako ti, kteří věří a důvěřují Kristu, a žijí jeho principy v každodenní 
realitě. 

Jsme vděční za vás i za vaši práci. Jsme tady pro vás. 
 

Vít Vurst, David Čančík a Jiří Komárek 
 
 



STŘÍPKY ZE SBORU V DOBĚ COVIDU 

 

Stárneme 

Stárneme. Všichni stárneme. Za 365 dnů jsme vždy 
o rok starší. Je to jedna z mála spravedlností na 
tomto hříšném světě. Stárnutí si nejvíce 
uvědomujeme při pohledu na naše děti a vnoučata. 
Stárnou však nejen lidé, ale také i rostliny.  

Zestárly i fíkusy v předsálí našeho sboru. Fíkusy 
mají v zimním období nedostatek světla a často 
trpí opadem listů. Naše fíkusy již měly tolik 
větviček a listů, že zaplnily skoro celé okno 
výklenku a stínily samy sebe. Některé týdny jedna 
rostlina shodila i více než 50 listů.  

Mnohé rostliny však mají oproti lidem jednu 
velkou výhodu – můžeme je zmladit.  

Naše tři fíkusy v předsálí prožily tento týden 
zmlazovací proces. Na jaře začíná vegetační sezona 
a rostliny zahájí růst. Po zmlazení je tento růst zvláště rychlý. Uvedu příklad. Když 
se seřízne při zemi akát, dokáže vyrůst za čtyři měsíce až do výšky 3 metry. Je to 
neuvěřitelná průměrná rychlost - 2,5 cm za jeden den. Není to zázrak, který většinou 
přehlížíme? Pochopitelně, že zmlazená květina v místnosti tak rychle neporoste.  

Víte, co bych chtěl popřát našim fíkusům? Já jim přeji, aby do doby našeho setkání 
ve sboru vyrostly co nejméně. Proč? Když se brzy setkáme, fíkusy do té doby málo 
narostou a opačně. 

     Na shledanou s vámi všemi se těší květiny našeho sboru a František.  
 

K A Z A T E L N A 

 

ŠTĚSTÍ V NEŠTĚSTÍ 
Kázání ze soboty 06.03.2021 – br. Martin Pavlík 

Mt 5, 1–12  

Milé sestry a bratři v Kristu,  

tento týden byl plný zpráv o tom, že už je to rok – od chvíle, kdy se svět, tak jak jsme 
ho znali, úplně změnil; rok, kdy byla naše každodennost zbavena pravidelného 
rytmu, v němž se za normálnějších okolností střídala práce a zábava, nebo škola a 
volný čas. Rok, který rozevřel obrovskou díru v čase. Pro mě to byl také rok nových 
otázek. Mezi křesťany opět jednou se vší naléhavostí a oprávněností zaznívala 
otázka, co je nyní naším největším posláním? Co přinášet lidem kolem nás? Co je 
nyní úkolem církve? Znamená být solí a světlem světa v této mimořádné době něco 
jiného než před rokem? Změnilo se něco na tom, jak jsme svému poslání rozuměli 
před pandemií, a jak mu rozumíme teď? Kdybychom udělali podobný průzkum mezi 



námi, jak by asi zněly nejčastější odpovědi? Někdo by jistě řekl, že naším posláním 
je povolávat všechny lidi, aby se stali učedníky Ježíše Krista, vést lidi k rozhodnutí 
pro víru, zvěstovat evangelium, připravit svět na Ježíšův druhý příchod atp. Všechny 
tyto odpovědi by byly správné a nejspíš i stejně důležité, ale ve svém dnešním kázání 
si chci všimnout ještě jedné věci, o které bych řekl, že patří k vůbec 
nejpřehlíženějším. A přitom je bytostně křesťanská. Víte, o jaké součásti našeho 
poslání mluvím?  

Slova, která jsme slyšeli v textu před kázáním, zahajují jedno z nejslavnějších míst 
Nového zákona a všichni jsme ho mnohokrát slyšeli. V Matoušově evangeliu je to 
začátek Ježíšova „kázání na hoře. Takzvaná „blahoslavenství“, která jsme četli, se v 
jiné podobě vyskytují také v evangeliu podle Lukáše, kde jsou stručnější, seřazená 
do dvojic a netvoří součást nějakého většího celku. Ale v Matoušově evangeliu tvoří 
blahoslavenství začátek Ježíšova nejslavnějšího kázání, které čteme od 5. do 7. 
kapitoly. Spousta křesťanů ve snaze odpovědět na otázku, co je naším posláním, 
opakovaně čte a vrací se právě k tomuto Ježíšově kázání – je to pochopitelné, protože 
je to text, který s lidmi hýbe. Na konci 7. kapitoly je dovětek, který říká, že když Ježíš 
dokončil své kázání, žasly nad ním zástupy lidí, a také, že je učil jako někdo, kdo má 
moc. Právě toto Ježíšovo kázání přináší všechny zásadní křesťanské myšlenky, ke 
kterým se hlásíme a druhým dechem dodáváme, že je stále neumíme žít. 

 Ježíš v něm reinterpretuje biblické učení, vykládá nově Zákon a Proroky, prohlubuje 
řadu myšlenek, které aktualizuje a končí výzvou k rozhodnutí. Dnes si však chceme 
všimnout toho, čím Ježíš toto své kázání začíná. Protože právě v tom, čím Ježíš začal, 
slyším odpověď na otázku, co v této době přinášet lidem kolem nás v prvé řadě. A 
odpověď, kterou slyším z Ježíšových úst, zní: povzbuzení. Přesně o tom jsou všechna 
blahoslavenství. Míří na city, emoce, jsou to slova, která se nedají uchopit racionálně. 
Ježíš svou řeč nezačíná učením, výkladem, nadhozením teologického problému, ale 
obrací se na posluchače v situaci, v jaké se nacházejí a zaslibuje jim něco, co je nové 
a trvalé. Nabízí jiný pohled a ukazuje věci z jiné strany. A především, Ježíšovo kázání 
začíná povzbuzením. Kristus nezačíná požadavky, ale požehnáním. O tom je každé z 
blahoslavenství, tedy všechny úvodní verše, které začínají slovem „blahoslavení“. 
Čím tedy Ježíš povzbuzuje? Komu to Ježíš vlastně gratuluje?  

Není úplně lehké přeložit už samotný výraz makarios, který známe v češtině jako 
blahoslavený. Někdy se překládá také jako šťastný. Pokud to přeložíme takto, možná 
ještě více vyznívá typický ježíšovský paradox. Proč paradox? Protože šťastné lidi si 
obvykle představujeme jako ty, kteří jsou stále v euforii, na všechno reagují 
hysterickým nadšeným kvílením, jsou spíš extrovertní, vysoce společenští, se 
silnějšími romantickými vztahy, dále spíše oblíbení, méně neurotičtí než ostatní, na 
škále, kterou se měří psychopatické rysy osobnosti, dosahují méně bodů než 
průměr, jsou spíš bohatí, mají dobrou práci, vážené postavení, umí se prosadit, jsou 
zdraví a neprožívají bolest. Recept na šťastný život. 

Ježíš však své kázání začíná slovy určeným lidem, kteří si uvědomili, že v žádné z 
těchto skupin nejsou. Všechny tyto společensky uznávané kvality – často mylné a 
povrchní – staví na hlavu a vytváří novou definici šťastného života. Vyzdvihuje lidi, 
které okolí buď lituje, odsuzuje, podceňuje, nebo jimi pohrdá. Všimněte si, jak Ježíš 
předefinovává zdroj uznání a nutí nás podívat se na to z jiné strany – šťastní nejsou 
ti, kteří něco mají, ale kterým něco chybí. Povzbuzuje ty, kteří jsou v nouzi, kteří nic 



významného nedělají. „Významní“ jsou jen tím, že jim něco chybí. A tím se vymezuje 
také vůči takzvané záslužnické teologii, evangeliu prosperity, které tvrdí něco ve 
smyslu: „pokud máš dluhy, jsi nemocný, máš deprese nebo stojíš před rozvodem, 
chyba je v tobě a ve tvé slabé víře; chce to jen správně věřit, správně pojmenovat a 
nárokovat si to, co pro nás Bůh připravil.“ A naše církev bude mít trvale díky svému 
původu blízko k pokušení uvažovat podobně. Jenže, jak připomíná například Petr 
Vizina, není těžké domyslet, že tento druh křesťanství, který stejně jako jiná magie 
věří ve správné použití přístupového hesla, po čase přináší v lepším případě 
frustraci, v horším pak pocit viny z toho, že podobné techniky nefungují. Jeden z 
prvních psychologů a odborníků, který bral mladé evangelikály, znepokojené 
rozporem mezi jazykem víry a její žitou podobou vážně, byl americký psycholog 
Larry Crabb, který v 77 letech zemřel minulý týden. Z nakladatelství Návrat domů 
možná znáte jeho knihu Uvnitř, v níž chválil ty, kteří sami sobě nelžou a ukázal, že 
pouhé přeznačkování reality není skutečnou proměnou. Štěstí, které zvěstoval Ježíš, 
není vnější, ale vnitřní norma. A do světa, ve kterém žijeme především z toho, jak 
nás vnímají ostatní, zaznívá: není důležité to, jak nás vnímají lidé, dokonce nezáleží 
ani pouze na tom, jak se cítíme, ale především na tom, jak nás vidí Bůh.  

Milé sestry a bratři, v úvodu dnešního kázání jsem položil otázku, co je v těchto 
dnech naším hlavním posláním. A moje odpověď zní: přinášejme povzbuzení. Umět 
povzbudit není málo. Je to bytostně křesťanské, protože to sám Ježíš předřadil 
všemu podstatnému, co říkal a dělal. Ježíš později prohluboval biblické učení a vedl 
lidi k rozhodnutí, ale začal povzbuzením. Bez blahoslavenství bychom nejspíš 
nedokázali pochopit zbytek kázání s jeho některými téměř nesplnitelnými 
požadavky. Dodržování nově definovaných požadavků je možné jen z milosti 
obsažené v blahoslavenstvích. Jako Hospodin ve Starém zákoně nejprve zahrnul 
židovský národ požehnáním a osvobozením od otroctví, a až poté následovaly 
požadavky na Sinaji. Úvod Ježíšova kázání ukazuje na stejné pořadí: nejprve 
požehnání, poté příkaz, nejprve podpora, poté výzva, nejprve milost, poté zákon, 
nejprve povzbuzení, poté požadavky. Pokud bychom oddělili blahoslavenství od 
zbytku kázání, nejspíš bychom nikdy nepochopili Kristův výrok, že jeho jho netlačí 
a břemeno netíží, jak zaznělo v prvním biblickém čtení. A tak, jestli máte ve svém 
okolí zdravotníky, povzbuďte je. Jestli máte děti, které tráví denně hodiny za 
obrazovkou a musí kvůli škole, povzbuďte je. Jestli znáte unavené učitele, ustarané 
rodiče, povzbuďte je. Kázání na hoře je řečeno lidem, kteří jsou na cestě. Na cestě 
následování. Přeji si, abychom dnes zaslechli Kristovo povzbuzení taky a dokázali ho 
přinášet všude tam, kde schází. Právě takovým i skrze nás Ježíš říká „gratuluji vám“, 
vím o vás.  

Amen 
 



 

PŘIHLAŠOVÁNÍ: Pouze elektronickou cestou na 

www.biblickytyden.cz,  

bude spuštěno ve čtvrtek 17. června 2021 v 16:00 hodin. 



ON – LINE NABÍDKY 
 

Věda a víra – online semináře tlumočené do slovenštiny 
Geoscience Research Institute pořádá online cyklus s názvem Základy vědy a víry (Faith 
& Science Fundamentals). Jedná se o sérii webových seminářů (“webináře”). Záznamy z 

těchto webinářů, naleznete na tomto odkazu. Webináře jsou tlumočené mimo jiné i do 
slovenštiny.  

https://www.casd.cz/veda-a-vira-online-seminare-tlumocene-do-slovenstiny/
https://www.youtube.com/channel/UCHFR8oU6eZjTkzMD9CmDTlQ/videos


 

 

 

 

 

 

 

   
www.zivotazdravi.cz                         Praha Smíchov 
                              

Jak vyzrát na stres  
Milí přátelé, 

Jako jednotlivci i jako společnost jsme 
vystaveni už řadu měsíců značnému stresu.  

Naše psychika trpí...  
Dá se s tím něco dělat – stravou? 

Dá! Připravili jsme pro vás sérii krátkých (ale velmi dobře podložených) 
videí na téma vztahu výživy, životosprávy a psychiky. Nebojte se, najděte 

trochu času, podívejte se a jděte do toho – budete se divit. :) 

Viz:  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQKsFWG-
uHLuxzu1wduMMx9JrKtw_s_qP. 

 

P. S. Pokud se vám video automaticky nespustí s českými titulky, klikněte 
prosím na ikonku “Titulky” (první zleva vpravo dole na liště videa). 

Srdečně zdraví a pevné nervy přeje,  
Ing. ROBERT ŽIŽKA, MSc 

Prameny zdraví, z. s. 
Roztocká 5/44, 160 00 Praha 6 - Sedlec 

M: +420 737 303 796 
zizka@pramenyzdravi.cz 

www.pramenyzdravi.cz, https://faktaozdravi.cz  
 
 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQKsFWG-uHLuxzu1wduMMx9JrKtw_s_qP
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQKsFWG-uHLuxzu1wduMMx9JrKtw_s_qP
mailto:zizka@pramenyzdravi.cz
http://www.pramenyzdravi.cz/
https://faktaozdravi.cz/


       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

Výlet  TOMu 1.Q 2021 
“Z vlastní vůle” 

 

 

Sraz: podle vašeho uvážení Cíl: dle vlastní vůle 
 

 

Trasa: 
V měsíci lednu z důvodu proti epidemiologických opatření pro boj s covidem 19  

jsme standartní formu výletu TOMů zrušili. Ale v závislosti na tom, že pohyb  
na čerstvém vzduchu v přírodě je zdraví prospěšný vám nabízíme možnost,  

dle vašeho uvážení v povoleném počtu a s požadovanými ochrannými prostředky, 
naplánovat a realizovat vlastní výlet. Termín leden kdykoli. 

Jako důkaz, že jste výlet absolvovali pošlete fotografii a počet ušlých/ujetých  
kilometrů. Pokud přidáte krátký popis trasy budeme rádi.  

 

Důkazy posílejte na email: zelenka.radek@gmail.com; polyconsulting@volny.cz 
 

prosíme, dodržujte nařízení vlády pro bezpečí své i vašeho okolí 

Délka trasy /dle uvážení/ km 
 

Na lepší časy v roce 2021 se s vámi těší  
Radek Zelenka & spol. 

Design ® Jaroslav Bartoš 

mailto:polyconsulting@volny.cz


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pátek 19. březen 2021 

20:00 hodin 

Mikuláš Pavlík 
OSOBNÍ VZPOMÍNKY  

NA PROŽÍVÁNÍ VELIKONOC 
 

https://meet.google.com/bfr-migx-czk 

  

https://meet.google.com/bfr-migx-czk


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/

