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 ročník 21/číslo 1055 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy on-line 
téma úkolu: „Noe – smlouva pro všechna budoucí pokolení“ 

Sobotní škola – třídy 1. a 2.  

• https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh  vede Miloš Pařík  

• https://meet.google.com/eqg-jjmi-xvv   vede Václav Vondrášek 
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 Milan Müller 

• Úvod  
• Společná píseň č. 34 „Věrný a stálý jsi"  
• Modlitba  
• Oznámení  
• Sbírka pro sbor  

• Dětský příběh – Jana Prokopčáková 
• Píseň „Mír a pokoj vám“ - Smíchovský pěvecký sbor  
• Čtení textu Bible – J 21,1-14 (ČEP)   
• Tichá modlitba   

• Kázání – Soňa Sílová 
Téma: „Ježíšovy druhé šance“ 

• Chvíle ke ztišení – píseň „Chval Ho duše má“– mládež & KD 
• Závěrečná modlitba – Soňa Sílová 
• Společná píseň č. 41 „Chci vždy Boha oslavovat“  
• Rozloučení – Milan Müller 
• Společná píseň č. 282 „Prosbu naši Bože slyš“  

 
 

  

 

 
 
 

 

 
 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

     17. duben 2021 

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


Oznámení 
 

-------POZOR ZMĚNA-------- 
Studium Sobotní školy a Bohoslužby od soboty, 24. 4. 2021:  

SŠ bude přenášena on-line. Jedna třída od 900 hod a druhá třída od 930 hod.  
Od 1045 hod bude bohoslužba probíhat naživo v hlavním sále sboru 

za dodržení pravidla 6R (respirátory, ruce, rozestupy, rozum, rodina a radost) 
 

- Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

- Dnes, 17.4., bude slovem z Písma sloužit sestra Soňa Sílová. 
 

- Příští sobotu, 24. 4., kázáním z Písma bude sloužit bratr Václav Vondrášek.  
 

- Další online setkání ve Smíchovském foyer bude  
v pátek, 23. 4., od 1900 hod, ke společnému povídání si a sdílení se 

(více informací dále ve Zpravodaji) 
 

-On-line modlitební schůzky našeho sboru pokračují opět  
ve čtvrtky od 2000 hod. https://meet.google.com/jdc-ozta-vij 

 

-Výlety TOMů zatím i v 2Q2021 tentokrát trochu jinak a to 
„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 dubnu mysleme na svých 
modlitbách na: Znovu otevření sborů. 

 

- 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.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Pravidelné sbírka 
Účel: sbírka pro potřeby sboru 
Bankovní účet: 5053339/0800 
Variabilní symbol: 777 
Částka: dle vašeho uvážení 
Děkujeme za váš dar. 

 

 

 

 

 

 

 

V období 18. – 24. 4. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Kafková Bohumila (18.4.); Říhová Ivana (19.4.);  
Bellada Robert (19.4.); Heczko Robert (21.4.); Vörös Petr (21.4.);  

Frajová Lucie (22.4.); Hlochová Dana (24.4.) 
 

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

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

https://meet.google.com/jdc-ozta-vij


 

 

 

 

 

 

Zvaž svůj zdravotní stav 
před návštěvou sboru. 

U vchodu si dezinfikuj ruce, 
nepodávej ruce druhým 

Měj zakrytá ústa a nos. Udržuj odstup 2 metry 
a zasedni do určené lavice. 

Usedni pohromadě 
jen se svou rodinou. 

Přijď s radostí a rozšiřuj ji i venku, 
ta smí být nakažlivá! 

RESPIRÁTORY 



 

 

VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

Blahopřejeme 

 
Manželům  

Patrikovi a Daně 
Kubečkovým 

 

se narodila v neděli  
11. dubna 2021  

holčička Bernadeta. 
 

Magdalénka tak 
dostala vytouženou 

sestřičku 

 

Zpráva z jednání výboru sboru 8.4.2021 

Jednání výboru sboru bylo zahájeno zamyšlením z Božího slova nad textem Sk 22,10, 
kterým posloužil br. V. Vondrášek a modlitbou.  

- Výbor sboru se zabýval ohlasy na velikonoční programy a vyslovil poděkování 
všem, kdo se podíleli na jejich přípravě. 

- Výbor sboru jednal o nastavení podmínek pro obnovení veřejných bohoslužeb 
v závislosti na stavu rozvolňování. 

- Vzhledem k tomu, že jednání jmenovacího sboru dosud z důvodu 
protipandemických opatření nezačala, doporučil výbor sboru najít takový 
způsob jednání, aby vlastní volby mohly proběhnout co nejdříve po obnovení 
veřejných bohoslužeb. 

- Výbor sboru podporuje iniciativu naší mládeže vytvořit online programy pro 
mladé. 

- Výbor sboru souhlasí se zapojením našeho sboru do akce Noc kostelů 
stanovené na 28.5.2021. Podrobnosti budou probrány na květnovém jednání 
výboru sboru, a to s ohledem na aktuální situaci ohledně pandemie. 

- Výbor sboru byl informován o čerpání z fondu sociální pomoci ve výši 10 tis. Kč. 

- Br. Fraj informoval o mimořádné dotaci MŠMT, kterou plánuje využít jak Klub 
Pathfinder (na podporu letních táborů), tak Komunitní centrum Petrklíč (na 
podporu příměstských táborů). 

- Je třeba dodržovat čtvrtletní rozpis pro zajištění on-line bohoslužeb. Případné 
změny vždy nahlásit br. J. Bartošovi, který je koordinátorem on-line bohoslužeb 
z pověření výboru sboru. 

 

Příští jednání výboru sboru se uskuteční 13.5.2021. 
Zapsala Anna Boušková 



KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 41. kapitola 

Sbor se otevírá 
 

Milí Smíchovští, 
sobotní bohoslužby se už přes rok – až na několik výjimek v dobách rozvolnění 
protiepidemických opatření – odehrávají pouze v online prostoru a ačkoli rozumíme 
nutnosti omezení kontaktů ve snaze zabránit šíření nemoci covid-19 a solidaritě se 
společností, vnímáme zvlášť ze strany seniorů a osamělých členů našeho 
společenství touhu a potřebu účastnit se společných bohoslužeb. 
 

Po mnoha rozhovorech, zvažování názorů, promýšlení rizik i výhod, a především 
modlitbách dospěl výbor sboru na svém řádném jednání 8.4. k rozhodnutí otevřít 
prostory smíchovské modlitebny a poskytnout svým členům možnost účastnit se 
sobotních bohoslužeb. Mimořádné jednání výboru sboru minulý čtvrtek pak 
stanovilo, za jakých podmínek se tak bude moci dít. 
 

Sbor se pro účast na sobotní bohoslužbě otevře od soboty 24.4.2021 a to pouze na 
druhou část, tedy tu s kázáním z Božího slova, která začíná v 10:45 hod. Prostory 
sboru budou otevřeny 15 min před začátkem, tedy od 10:30 hod. Stejně tak 15 min 
po skončení bohoslužby se bude sbor uzavírat. 
 

Vstup a účast na bohoslužbě bude podmíněna dodržováním základních pravidel, 
tedy respirátor FFP 2 nasazený po celou dobu pobytu ve sborových prostorech, 
dezinfekce rukou při vstupu, dvoumetrové rozestupy mezi těmi, kteří nejsou 
součástí jedné domácnosti – a to jak v sále při sezení, tak i ve foyer a při vstupu. Což 
pochopitelně vylučuje jakoukoli kontaktní formu pozdravu. 
 

Další podmínkou vzhledem k vládním opatřením umožňujícím účast na 
bohoslužbách pouze do 10% kapacity míst k sezení bude limit 50 účastníků 
bohoslužby. Budou to pouze ti, kteří se předem zaregistrují do rezervačního 
systému formou zápisu svého jména do sdílené tabulky, odkaz, na niž obdrží všichni 
adresáti Smíchovského zpravodaje prostřednictvím e-mailu. 
 

Zápis lidí bez přístupu k internetu bude zajišťovat skupina složená z kazatelů a 
dobrovolníků, na základě telefonního kontaktu. Službu budou zajišťovat: Soňa 
Sílová (724 130 602), Václav Vondrášek (775 080 809), Radek Zelenka (608 
969 939), Anna Boušková (703 429 113), Jaroslav Bartoš (605 254 726), Milan 
Müller (608 024 636). Těm, kteří nedostávají zpravodaj e-mailem a těm, kteří 
nemají možnost sledovat internetové přenosy bohoslužeb, bude informace předána 
telefonicky. Informovanost zajistí kazatelé ve spolupráci s prvním diakonem a 
staršími. 
 

Chtěli bychom na vás apelovat, abyste pokud možno dali možnost i ostatním tím, že 
se budete zapisovat a účastnit bohoslužeb střídavě, tedy jednou za dva nebo tři 
týdny. V případě vysokého počtu zájemců o účast na bohoslužbě budeme zvažovat 
možnost realizovat druhou, odpolední bohoslužbu, vždy ale s ohledem na další 
uživatele sborových prostor. 
 

Aby se i ti, kteří pojedou do shromáždění, mohli zúčastnit sobotní školy, která bude 
stále probíhat pouze prostřednictvím online tříd, bude začátek jedné ze tříd SŠ 
posunut na 9:00 hod. Druhá třída zůstane u původního času začátku od 9:30 hod. 



Prodej literatury nebude probíhat. V případě, že si potřebujete koupit jakoukoli 
literaturu, kontaktujte zodpovědného za tuto oblast, tedy Pavla Bláhu nebo 
některého z nás kazatelů. 
 

Sbor se otevírá ve chvíli, kdy se podle dostupných dat snižují počty nakažených a 
hospitalizovaných s onemocněním covid-19 a v naději na další zlepšování a také na 
zodpovědné dodržování protiepidemických opatření, o což velmi naléhavě prosíme. 
 

Ve společném shromáždění nebo doma, s rodinou, přáteli či osamoceně, všude a 
vždy ať zní:  
„Haleluja! Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem, v kruhu přímých, v shromáždění! 
(Ž 111,1) 
„Haleluja! Zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chválu v shromáždění věrných!”            
(Ž 149,1) 

Srdečně zdraví a vše dobré přeje 
Soňa Sílová, vaše kazatelka 

 

CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE SBOR PRAHA SMÍCHOV 

VÁS ZVE NA LIVE BOHOSLUŽBU 

24. DUBNA 2021 V 10.45 HODIN 

Smíchovské foyer 23, 4. 2021 

V dalším foyer, tentokrát s vaší kazatelkou Soňou Sílovou na téma „Špeky z Levitiku 
aneb k čemu je dobré číst i dnes 3. Mojžíšovu” si vám dovolím představit objevy, 
které jsme udělali během našich středečních setkávání nad Biblí za normálních 
okolností v učebně a teď už po dlouhý čas fungujících online. O Levitiku leckdo říká, 
že je to nejnudnější nebo dokonce nejzbytečnější biblická kniha. Tak se jí podívejme 
„na zoubek” a zkusme z ní vydestilovat principy a doufám, že budete překvapeni 
podobně jako předtím my, na jak chytré, nadčasové a leckdy i vtipné texty lze ve 3. 
knize Mojžíšově narazit. 

Sejdeme se tedy příští pátek 23. dubna od 19:00 hod. na Google Meet: 
https://meet.google.com/bfr-migx-czk 

Moc se těšíme znovu na setkání s vámi všemi, naší virtuální sborovou rodinou... 
 

Za organizátory Vaši kazatelé Soňa a Vašek 

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


Výlety TOMů v 2Q2021  „Z vlastní vůle“ důkazy – pokračování  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

TOM 4.4.2021 –cca 6 km 
po Petřínských pláních 

Vondráškovi 
 

 

 

TOM 17.4.2021 – cca 150 m 
Za krásou řemenatky suříkové, klívie, 

v Peroutkově 57  
Smíchovská rodina  

 

 

 

TOM 4.4.2021 –? km 
Posíláme krátký pozdrav z našeho 

výletu do ekocentra  
Prales v pražských Kbelích. 

Protože nesmíme vycestovat z Prahy, dojeli jsme 
si vlakem kousek od našeho bydliště. Určitě 

doporučujeme všem, je to kousek, a hlavně je 
tam klid, krásná příroda a málo lidí. A když 

budete stát na špatném nástupišti, když přijíždí 
vlak, budete to mít i s adrenalinem jako my. Za 

zlomek KD1 

Sam Dolejš 

 



Chodí už „náš“ Stiphen v Bangladéši do školy? 
 

Děti v Bangladéši se do školních lavic vrátí nejdříve 23. 
května. Březnový nárůst případů covidu-19 v této zemi 
vedl k dalšímu odložení otevření škol. Přesto pro vás má 
česká ADRA velmi povzbudivé zprávy. 

Na vesnicích pokračuje v distribuci potravin rodinám 
dětí. Vesničtí učitelé děti navštěvují a individuálně 
vyučují, rodiny povzbuzují k vytrvalosti.  Kontinuita výuky a podpůrných sociálních vazeb 
je tak úspěšně zajištěna. Tato pomoc je dětmi i rodiči nesmírně ceněná. 

Internátní školy, tedy i Monosapara, kde studuje Stiphen, jsou aktuálně plné dětí. 
Avizované znovuotevření škol na konci března přivedlo většinu dětí a studentů z různých 
koutů Bangladéše zpátky do škol. Za přísných hygienických opatření probíhá omezená 
výuka. Vaše prostředky byly v případě dětí na internátních školách přesměrovány opět 
za dětmi, tedy z rodin do škol. 

Učitelé všech škol jsou průběžně očkováni. Potěšující je také skutečnost, že Světová 
banka půjčí Bangladéši 500 mil. dolarů na vakcinaci 54 mil. obyvatel, tedy třetiny 
populace. A to je již skutečné blýskání na lepší časy. 

Moc vám společně s Adrou děkuji za vaši vytrvalou lásku, solidaritu a ochotu pomáhat! 

                                                                                                       Za odd. ADRA Mirka Žaludová 

Archa pomoci a ztracené berle 
 

V rámci Archy pomoci pomáháme seniorům a též osobám se 
zdravotním postižením. Lidé se zdravotními omezeními často 
potřebují ke svému každodennímu životu a pohybu různé 
pomůcky.  
 

Jedna z našich klientek se na nás obrátila s velmi akutní prosbou. 
„Kvůli svým zdravotním obtížím jsem musela do nemocnice. Přišla jsem tam ale o 
berle a teď se bez nich nemohu dostat ven.“ Paní na telefonu čekala, jestli jí můžeme 
nějak pomoci. Ujistili jsme ji, že uděláme vše pro to, aby měla nějaké berle co 
nejdříve k dispozici. 
  

Okamžitě jsem začali přemýšlet, jakým nejrychlejším způsobem bychom paní mohli 
tyto kompenzační pomůcky pomoci zajistit. Netrvalo dlouho a již po druhém 
telefonátu jsme se dopátrali přímo berlí pro ni. Zkontaktovali jsme sklad s věcmi pro 
potřebné osoby, který provozuje Domov sv. Karla Boromejského v Praze-Řepích. 
V tomto skladu se shromažďuje oblečení, hračky, nábytek, ale také kompenzační 
pomůcky, které už lidé nepotřebují, ale rádi by je věnovali jiným, kterým mohou 
ještě posloužit. 
 



V Domově nám sdělili, že berle k dispozici mají a že si je můžeme přijít v nejbližším 
možném termínu vyzvednout.  
 

Ve velmi krátké době tak měla paní náhradu za ztracené berle. Po předání se hned 
prošla po svém bytě a s nadšením nám sdělovala: „To je o něčem jiném!“ Konečně se 
mohla opět pohybovat po svém bytě s jistotou opory a také si vyjít ven vyřídit, co 
potřebuje.  
 

Jsme moc rádi, že jsme paní mohli pomoci s řešením její situace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za Archu pomoci Jana Perdomo, koordinátorka 
 

Bohoslužby a  náboženská shromáždění  
Pravidla a doporučení 

Bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou konat, počet přítom-
ných osob je však omezen na 10 % kapacity míst k sezení v místě konání 
bohoslužby.  

Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry mezi sedícími 
v jedné řadě, s výjimkou členů jedné domácnosti. Není tedy třeba dodržovat 
rozestup od osob sedících před a za vámi. 

Během bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor či chirurgickou roušku. 
Látkové roušky, šály či šátky nejsou nadále považovány za dostatečnou ochranu. 
Účastníci si před vstupem do vnitřních prostor musí vydezinfikovat ruce.  

Během bohoslužeb je zakázán hromadný zpěv přítomných. Zpěváci či sbor musí být 
případně ve stavebně odděleném prostoru např. na podiu. 

Dovolena je také individuální duchovní služba, tedy bohoslužby, obřady a duchovní 
doprovázení, kterých se kromě duchovního účastní jedna rodina, která sdílí 
společnou domácnost.  

Online a virtuální bohoslužby 

Většina církví nabízí virtuální bohoslužby, které můžete sledovat prostřednictvím 
internetu nebo televize. 

Přípravy virtuální bohoslužby se může zúčastnit tolik osob, kolik je nezbytně 
nutné. Nesmí docházet k hromadnému zpěvu.  

 



K A Z A T E L N A 
 

Záhadný nápis v jeskyni 
Příběh pro děti – Robert Řehák 

 

Bylo, nebylo, jednou po Velikonocích se u nás stavil Ríša a vyprávěl mi, co prožil. 
Ríša Feldstein je chlapec bydlící ve vedlejším baráku, vysoký, hubený a je mu asi tak 
13 let. Vím, že ve škole patří mezi oblíbence, ale často se posmíval svým jiným 
spolužákům, kteří buď vypadali trochu jinak, nebo pocházeli z jiné země. O poselství 
Velikonoc Ríša nikdy neslyšel, ale zato znal všechny lidové zvyky a pověsti. Jedna z 
nich praví, že se na Velikonoce otvírají skály a v nich je možné najít poklad. Hlavou 
se mu honilo, co všechno by si za truhlu zlata mohl koupit. Proto se prý před 
Velikonocemi v pátek ráno vydal do od nás nedaleké Divoké Šárky. S pořádnou 
baterkou, čepicí a teplým pláštěm. V jeskyních bývá zima. V Divoké Šárce je nejen 
krásná příroda, ale je to i tajemné místo, protože tam už před tisíci lety žili lidé, a 
dokonce na jednom z kopců po nich dodnes zůstal tajemný menhir ukazující špičkou 
k nebi jako pyramidy v Egyptě. Když procházel Divokou Šárkou, dostal se až do míst, 
které neznal: „Tohle místo tu vždycky bylo?“ Ocitl se před otvorem do skály a na 
zemi před ním – zvláštní kámen. Třpytil se jako drahokam. Z jedné strany byl zlatý, 
z druhé stříbrný a hodně těžký. Když je tu ten kámen, tak zrovna tohle mohl být ten 
vchod jeskyně s pokladem! Rozsvítil baterku a skoro vběhl dovnitř. Bum! Hned na 
prvním metru se praštil do hlavy, až spadl. „Měl jsem si vzít místo čepice helmu!“ 
Jednou rukou si zamačkával rostoucí bouli a postupoval již opatrněji dále. Jeskyně 
byla dlouhá a brzy se začala větvit do dalších chodeb. Šel dlouho. V jeskyních člověk 
rychle ztratí pojem o čase. Čas souvisí s naším vnímáním a možná plyne jinak, než si 
přestavujeme. Možná to není jen linie mezi minulostí, přítomností a budoucností. 
Protože nic nenašel, rozhodl se, že se vrátí. „Kudy jsem přišel?“, „Kudy vede cesta 
domů?“ Hledal cestu, ale nenašel ji. Popadl ho strach. Ztratil se. „Už nikdy nenajdu 
cestu domů“. Po několika dalších a dalších zoufalých pokusech začal plakat. S 
fňukáním se potácel nekonečnými chodbami temné jeskyně. Najednou ve světle 
baterky něco zahlédl. Před ním do skály vytesaný nápis. Nebyl to však úplně nápis, 
spíše nějaký symbol nebo tři znaky, tři písmena... Vypadalo to jako tři „n“: NNN. Díval 
se na ty znaky. Co by to mohlo znamenat? Záhadný nápis ho vytrhl ze vzlykání. „To 
je dobře, že jsem přestal brečet. Stejně pláč v takových chvílích ničemu nepomáhá. 
Nesmím ztrácet naději a musím jít dál.“ Najednou mu zhasla baterka. „Musím jít dál“. 
Po hmatu začal hledat cestu. Najednou uviděl v dálce maličké světlo. „Konečně 
východ z jeskyně!“. Venku ho to na chvilku zcela oslepilo. Měl radost, že je venku, ale 
co to? Když se začal rozkoukávat, uviděl před sebou krajinu. Byla však jiné, než jakou 
znal. Bylo v ní daleko více slunce, tepla a spíše kameny a písek. Stromy byli jiné, ve 
vzduchu kořeněná vůně. Kde to jsem? V dálce uviděl nějaké město s hradbami z 
velkých tesaných kamenů oranžovo-žluté barvy. Bylo na mírném kopci. To vůbec 
nevypadá jako město, které znám. Tolik slunce, jak v Orientu. Nerozuměl tomu. 
Pomalým krokem došel až k tomu jinému městu, prošel branou a začal se tupě 
rozhlížet kolem. Najednou hrc, někdo do někdo vrazil: „Kam koukáš?!“. Před ním 
stála černovlasá holka asi jeho věku. „A jak to vypadáš?!“ Ríša se podíval překvapeně 
na sebe a najednou viděl ten rozdíl. Všichni kolem něj měli jednoduché bílé plátěné 
oblečení a on čepici, baterku a plášť. „Já jsem se asi ztratil“. Odpověděl Ríša vyděšeně 
té holce. Hlavou mu však problesklo: nejenom v místě, ale i v čase. Ale hned to zavrhl. 



To přeci nemůže být pravda. „Já jsem Mirijam, ale můžeš mi říkat Miri. Jestli chceš, 
vezmu tě k nám.“ Ríša byl rád a šel s ní. Cesta městem byla zvláštní, protože tam 
panovalo ticho, jakýsi vnitřním světlem prozářený klid a všechno bylo v bílém. 
Napadlo ho, že už je sobota a že ta bílá barva může být nejen čistota i nějak blízko 
věčnosti. Kolem proběhly děti a začaly se Ríšovi posmívat: „xenos, xéénóós, 
xééénóóós...“. „Co to křičí?“ zeptal se své průvodkyně. Došlo mu, že to asi bude 
pravda. Tohle neznělo jako čeština. „Toho si nevšímej. To jsou hloupé děti. Mají z 
tebe strach a vysmívají se ti, že jsi xenos – jiný.“ „Já a jiný? Já jsem přeci normální. 
Jen jsem najednou v jiném světě. To jsou ale opravdu hloupé děti!“ pomyslel si Ríša. 
Pak si ale vzpomněl na své chování vůči jiným spolužákům u sebe doma. Vyčítali mu, 
že je „xenofobní“, že má ošklivý strach z jiných. Začalo se mu zase stýskat. Jestli se 
někdy vrátí domů, tak už se jim nikdy posmívat nebude! Pochopil, že sám je 
najednou jiný jen kvůli tomu, že se ocitl na jiném místě. „Tady bydlíme, pojď dál.“ 
Mirijam ho pozvala dál. Tatínek byl asi krejčí, protože zrovna šil bílý plášť, nebo bílý 
pohřební rubáš? Že by bílá měla blízko nejen k věčnosti, ale i ke smrti? V tom Mirijam 
začala plakat. „Miri, proč pláčeš?“ zeptal se jí starostlivě Ríša, vždyť ještě před 
chvilkou plakal o sám. „Víš, měla jsem tu učitele, který nás všechny povzbuzoval, a 
dokonce uměl dělat zázraky“ řekla Miriam, trochu se zajíkla „a teď je mrtvý“. 
„Zázraky? Jak mrtvý? Co se mu stalo?“ naléhal Ríša. „Učil nás, povzbuzoval, ale pak 
ho obvinili, že chce udělat nějaký převrat či co, zatkli ho, vyslýchali, mlátili a 
nakonec...“ „Nakonec co?“ naklonil se k ní. „Nakonec ho zabili“ z posledního dechu 
vyslovila Miriam a dál už mluvit nemohla, protože propukla zase v neutuchající. Ríša 
jí chtěl povzbudit. Přemýšlel, přemýšlel a náhle se mu to spojilo – to znamení tam v 
té jeskyni, právě v tyhle dny... „Miri, nevím, zda to může být pravda, ale do tvého 
města jsem přišel skrze takovou jeskyni, kde čas plyne jinak. A uprostřed v té 
jeskyně jsem našel vytesaný záhadný nápis, který vypadal jako tři „n“: NNN. Možná, 
že ten nápis znamená: Nikdy neztrácej naději! V době, ze které přicházím, se také 
vypráví příběh o někom, koho zabili. Dobře to ale nakonec dopadlo. Prý smrt nemá 
poslední slovo.“ Mirijam to trochu uklidnilo, ale už byl večer, a tak mu jen položila 
vděčně ruku na rameno a odešla někam nahoru spát. Druhý den ráno Ríšu probudily 
v rohu potemnělé krejčovské dílny zvuky a šum. Přicházelo to zvenku. Vyšel z domu 
na ranní ulici, kde bylo rušno. Jako by začal všední den. Ten tam bylo včerejší ticho 
a posvátný klid. Město ale bouřilo i něčím jiným. Občas se ozývaly výkřiky radosti. 
Něco se muselo stát. Na ulici pobíhali sem a tam lidé a na jejich tvářích byly úsměvy. 
V tom do něj někdo vrazil. Už zase! „Kam koukáš?!“ „Jo to jsi ty, Ríšo?“ – byla to 
Mirijam a vesele vyhrkla: „Ríšo, měl jsi pravdu: nikdy neztrácej naději!“, vrazila mu 
něco do ruky a zmizela v davu. Ríša zůstal překvapeně a nechápajíc stát, sklonil 
hlavu a podíval se do své ruky. Třímal v ní kožený pytlík. Pomalu rozvázal kožené 
šňůrky a hle, byl v něm kámen. Ten přeci zná. Ano, byl to on. Ten samý zvláštní 
třpytivý z jedné strany zlatý a z druhé stříbrný kámen, který našel tou jeskyní... tam 
doma. Zatočila se mu hlava. Přestával vnímat zvuky ulice a začaly se mu ztrácet. Jako 
by někam padal. A vtom se Ríša probudil! Byl doma ve své posteli. V jeho pokojíčku 
bylo otevřené okno. Venku se ozvaly zvony. Uvědomil si, že je neděle ráno. 
Velikonoční neděle ráno. Co se mu to jen zdálo? Byl to jen sen? Když slézal z postele, 
tak se o něco zakopl. Podíval se na zem. To není možné. Ležel tam ten třpytivý 
kámen! Vzal ho a za nějakou dobu mi ho přinesl. Jestli mi nevěříte, tak se přijďte na 
ten kámen ke mně podívat. Ríša mi ho věnoval, když mi vyprávěl o tom příběhu 
Velkého pátku, Bílé soboty a Velikonoční neděle tam někde daleko na jiném místě a 



v jiném čase. I kdyby to bylo zlato, tak Ríša prý tenkrát v té jeskyni našel něco, co 
může je pro jeho život důležitější než hrouda zlata. Bylo to poselství Velikonoc: 
Nikdy neztrácej naději. 
 

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sborníky kázání N°1  

Mix kázání 

a N°2 

Miloslav Žalud 

jsou již k dispozici na 

www.casdsmichov.cz  

 

Pro seniory jsme připraveni 

tyto sborníky vydat 

 v tištěné formě.  

Stačí si o ně říct. 

Sborníky kázání N°3 

Radomír Jonczy 

a N°4 

Jiří Drejnar 

se pro vás připravují a 

budou k dispozici postupně 

v měsíci květnu. 

 

http://www.casdsmichov.cz/


Pojeďte s námi na mys! 

Dojeďte na mys Dobré naděje na elektrokole, kole nebo elektromobilem a udělejte něco 

pro své zdraví a planetu. A nejen to. Svou účastí zároveň podpoříte humanitární 

projekty ADRA v Africe. Cesta je daleká, je to rovných 16 825 km, proto se přidejte k 

nám a pomozte nám dojet do cíle. Zvládneme dojet i zpět do České republiky a dovézt 

si kus tolik potřebné naděje s sebou? 
 

O co jde? 

ADRA eDrive je jedinečná benefiční akce spojená s elektromobilitou. Elektromobily, 

na elektrokolech či kolech společně s vámi symbolicky dojedeme až na mys Dobré 

naděje v Africe. Afrika je velice řídce pokrytá nabíjecími stanicemi, to nám ale nebrání 

ji procestovat alespoň virtuálně. Má totiž veliký potenciál ve využití slunce pro výrobu 

elektrické energie. Pojďme společně ukázat, že nejen elektromobilem lze dojet až 

na nejjižnější cíp Afriky. 
 

Komu tím pomůžete? 

Svou čistou jízdou podpoříte humanitární projekty organizace ADRA v Africe. 

V nigerském městě Ouallam se získané finance použijí na vybudování školních tříd pro 

malijské i místní děti, ale také na vybudování hlubinného vrtu, který zajistí pro zdejší 

obyvatele dostatek pitné vody. V Zambii peníze použijeme na pomoc v prevenci šíření 

onemocnění covid-19. Konkrétně zajistíme různá školení a ochranné pomůcky. Také se 

zde budeme podílet na pomoci v oblasti obživy – distribuci semen na založení zahrádek 

či hospodářských zvířat, jako jsou kozy a slepice. 
 

Jak můžete dojet až na mys Dobré naděje? 

Zaregistrujte se od 1. května 2021. 

Zvolte si počet kilometrů, které chcete ujet, a uhraďte startovné. 

Vytiskněte startovní číslo a připevněte ho na svůj dopravní prostředek, ať už je 

to elektroautomobil, elektrokolo či obyčejné kolo. 

Vyrazte na cestu, kamkoliv to máte rádi, a to mezi 20. a 30. květnem 

Vyfoťte se při jízdě a nasdílejte vaši fotku s hashtagem #jedunamys. 

Dohromady hodláme ujet 33 650 km, tedy cestu na mys Dobré naděje a zpátky. 

VÍCE INFORMACÍ 

Děkujeme, že svými kilometry pomáháte s námi. 

https://adra.cz/jak-pomahame/2021-niger-zlepseni-pristupu-ke-vzdelani-vode-a-sanitarnimu-vybaveni/
https://adra.cz/jak-pomahame/2021-zambie-budovani-odolnosti-vuci-covid-19/
https://adra.cz/pravidla-edrive/


       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

Výlet  TOMu 2.Q 2021 
“I nadále z vlastní vůle” 

 

 

Sraz: podle vašeho uvážení Cíl: dle vlastní vůle 
 

 

Trasa: 

Informace na:  
https://www.estudanky.eu/down/map/mapka-praha-7.pdf 

 

prosíme, dodržujte nařízení vlády pro bezpečí své i vašeho okolí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Design ® Jaroslav Bartoš 

https://www.estudanky.eu/down/map/mapka-praha-7.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pátek 23. duben 2021 

19:00 hodin 

Soňa Sílová 
ŠPEKY Z LEVITIKU 
ANEB K ČEMU JE DOBRÉ  

ČÍST I DNES 3. MOJŽÍŠOVU 
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/

