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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 
 

9:00 a 9:30 hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy on-line 
téma úkolu: „Abrahamovo potomstvo“ 
Sobotní škola – třídy 1. a 2.  

• 900 hod  https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh vede Daniel Kubečka 

• 930 hod https://meet.google.com/eqg-jjmi-xvv vede Jiří Kapounek 

• 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 

10:45 hodin 

Bohoslužbu vede Milan Müller 
• Úvod  
• Společná píseň č. 266 „Ty, Bože lásky“  
• Modlitba  
• Oznámení  
• Modlitba za pomoc potřebným a za ADRU 
• Sbírka pro sbor  

• Dětský příběh – Václav Vondrášek 
• Píseň „Hospodine, přišli jsme tě chválit“ - Smíchovská mládež a KD 
• Čtení textu Bible – Přísloví 24,16-20 
• Tichá modlitba   
• Kázání – Václav Vondrášek 

Téma: „Sedm pádů spravedlivého“ 

• Chvíle ke ztišení – „Ve svatyni“ – Vítězslava Krahmerová, Vladěna Nohejlová 
• Závěrečná modlitba – Václav Vondrášek 
• Společná píseň č. 198 „Vstaň, křesťane“  
• Rozloučení  
• Společná píseň č. 283 „Pane, dej nám požehnání“  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

     8. květen 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, 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 9R  

 

- Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

- Dnes, 8.5., bude slovem z Písma sloužit bratr Václav Vondrášek. 
 

- Příští sobotu, 15. 5., kázáním z Písma bude sloužit sestra Soňa Sílová.  
 

- Další online setkání ve Smíchovském foyer bude  
v pátek, 14. 5., od 1900 hod, ke společnému povídání si a sdílení se 

(více informací dále ve Zpravodaji) 
 

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

 

-Výlet TOMů, 16. 5., již formou klasiky “K rozhledně Doubravka”  
(více informací dále ve Zpravodaji) 

 

-Ve čtvrtek 13.5. se uskuteční jednání Výboru sboru od 1830 hod 
Formát jednání bude upřesněn – face to face 

 

- Pomoc starším členům a přátelům našeho sboru je stále aktivní. 
Kontakt skrze e-mail sona.silova@seznam.cz nebo na telefonu: 724 130 602. 

 

-Změna termínů akcí Archy pomoci: 
- výlet pro seniory přesunut na neděli 13. 6. zámek Konopiště 

-konference neformálních pečujících přesunuta na neděli 27. 6.  
místo setkání sbor Praha Lhotka 

(bližší info bude v dalších zpravodajích) 
 

- 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 květnu mysleme na svých 
modlitbách na: Návrat členů do 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.  
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

V období 9. – 15. 5. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Prokopová Marta (10.5.); Havlíček Josef (11.5.); Crhová Libuše (11.5.); 
Papírník Petr (12.5.); Suchá Tetyana (12.5.); Dolejš Samuel (14.5.);  
Macháň Radek (14.5.); Hušková Kamila (15.5.); Špinar Jan (15.5.) 

 

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


 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 



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

 
 

VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

Blahopřejeme 

Po 24hodinovém porodu zakončeným císařským řezem se nám 

4.května 2021 ve 20:35 hodin narodil Ozeáš Gabriš. 
Váha 3 450 gramů a délka 490 milimetrů. 

Jsme zdraví a v pořádku. 
N+L+O Gabrišovi 

 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 44. kapitola 

Každý bližní je „trouba“ 
Nedávno jsem byl u maminky na jihu, kde prožiji vždycky kus nebe v laskavém 
přijetí a plném talíři, aby mi maminka dopřála... Povídali jsme jako vždy dlouho do 
noci, popíjeli čaj za čajem, a nakonec jsme si udělali kakao na dobré spaní...Nevím 
ani proč jsem polovinu obsahu hrnku nechal na ráno a šli jsme spokojeně spát. 

Jak je mým zvykem, ráno jsem se brzy probudil a šel si do kuchyně číst... Jak moc mi 
přišlo vhod nedopité kakao, které jsem si chtěl v „mikrovlnce“ přihřát... Ale 
z běžného rutinního úkonu zapnutí mikrovlnné trouby se stalo drama... Díky tomu, 
že maminka NIC nevyhodí co by ještě tak trochu sloužilo jsem starou „mikrovlnku“ 
nebyl schopen rozhýbat... Měla sice polorozpadlý spínač, ze kterého koukal drátek, 
ale ať jsem točil s čímkoliv, tahal za drátek jakýmkoliv směrem, bouchal na různá 
místa – „mikrovlnka“ se maximálně rozsvítila a pak i cinkla, ale kakao jsem musel 
vypít studené... 

Když se maminka probudila, srdečně se mému rannímu dramatu zasmála, přesunula 
drátek z vypínače o centimetr vedle, zatahala za něj při přesné konstelaci vypínačů 
a mikrovlnka hřála jak o život...  

Každý z nás jsme vnitřně nějak „rozbití“ jako ta mikrovlnná trouba, a proto 
potřebujeme někdy speciální zacházení abychom posloužili svému okolí... Někdy je 
to pořádná fuška „zapnout“ to dobré v nás, pochopit, za jaký drátek našeho srdce a 
jakým směrem je potřeba „zatahat.“ Ale právě o tom je asi Ježíšova prosba na nás 
abychom se „milovali tak jako on nás...“ (J 15,12.). A tím, jak zatím pořád ještě nekončí 
doba pandemie (i když snad už rozvolňujeme) a jsme spolu v našich rodinách více 
než kdy jindy – je to někdy opravdu DOST NÁROČNÉ – tak to nevzdávejme… Ježíš to 
s námi taky nevzává… 

    Váš „porouchaný“ bližní Vašek Vondrášek 



Smíchovské foyer 14, 5. 2021 

Další foyer na téma TĚŽKÉ OTÁZKY DNEŠNÍHO ADVENTISMU 
Jak všichni víme, většinou s přibývajícím světlem a teplem mizí lidé z kluboven 
biblických kurzů a ze sborových lavic (mimo sobotní bohoslužby). Přesto pořád 
vnímáme touhu nás „smíchováků“ se setkávat na pátečním diskuzním foyer a 
tentokrát si zveme současného ředitele Adventistického teologického institutu 
(ATI) br. Marka Harasteje s tématem TĚŽKÉ OTÁZKY DNEŠNÍHO ADVETISMU. Je to 
téma velmi široké a všichni trošku zasvěcení tuší, že i velmi, velmi košaté. Po tom, 
co nám bratr téma představí bude prostor pro klasickou diskuzi, aby bylo foyer 
foyer.  

Na toto setkání se tedy sejdeme 14.května od 19.hod. na Google Meet adrese:  
https://meet.google.com/bfr-migx-czk    
Moc se těšíme na setkání s vámi všemi, naší sborovou virtuální rodinou… 
 

    Za organizátory Vaši kazatelé Soňa a Vašek  
 

Sbírka MODLITBA PRO ADRU v sobotu 8. května 2021 

Jak bude Modlitba pro Adru 2021 probíhat? 
 

Program: 
1.     Slovo úvodem 
2.     Videospot (4 min.) 
3.     Co nového v Adře za minulý rok (B. Bezděkovská) 
4.     Modlitba za Adru 
5.     Sbírka na podporu činnosti organizace ADRA v ČR 

https://adracz.sharepoint.com/:v:/g/EbWofrX-
qcJMsfYKlJYBiGoBL0FqrK05Suv_oN8St6yTuQ?e=H8wBal 

Darovat bude možno: 
• převodem na účet (ČS 2124349/0800 v.s. 22. 
• přímo přes obrazovku přes QR kód ČS (s v.s. 22), 

částka je přednastavená na 150,- Kč, ale uživatel 
aplikace si ji může před odesláním snížit nebo 
zvýšit 

• hotovost bude možno odevzdat pokladníkům při 
otevření sborů 
 

Přeji Vám mnoho požehnání, ať se Vám daří! 

Pomáhat s Vámi je radost 😊. Martina Špinková 
 

Bohoslužby v našem sboru  
Pravidla a doporučení na soboty 24. dubna až 15. května 2021 pro náš sbor 

Bohoslužby se mohou konat, počet přítomných osob je zatím omezen na 10 % 
kapacity míst k sezení v místě konání bohoslužby. Platí pravidlo 9R  

https://meet.google.com/bfr-migx-czk
https://adracz.sharepoint.com/:v:/g/EbWofrX-qcJMsfYKlJYBiGoBL0FqrK05Suv_oN8St6yTuQ?e=H8wBal
https://adracz.sharepoint.com/:v:/g/EbWofrX-qcJMsfYKlJYBiGoBL0FqrK05Suv_oN8St6yTuQ?e=H8wBal


Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry mezi sedícími 
v jedné řadě, s výjimkou členů jedné domácnosti.  

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 bez nasazených 
respirátorů. Zpěváci či sbor musí být za dodržení minimálně 3R na podiu. 

S pravidly konání bohoslužeb po 15. květnu 2021 vás včas seznámíme po jednání 
Výboru sboru 13. května 2021 prostřednictvím Zpravodaje, webu a v oznámeních 
při bohoslužbách. 

Za VS J. Bartoš 

Hlasujeme pro Archu pomoci 
 

Archa pomoci se v rámci programu ČSOB pomáhá regionům 
dostala do výběru projektů, které mohou být podpořeny. Nyní 
soutěží s dalšími dvěma projekty o postup do finále. Projekt, který 
nasbírá nejvíce hlasů, postoupí do veřejné sbírky, kde bude 
možné sbírat jak finance od veřejnosti, tak bojovat o 50 tisíc korun 
od ČSOB. 
 

 
 

Chtěli bychom Vás tedy požádat o podporu při hlasování, které probíhá na odkazu 
níže. Z jednoho e-mailu je možné hlasovat jen jednou. Po vyplnění a odeslání kontaktu 
Vám do schránky přijde e-mail, po jehož potvrzení se hlas připočte. Vše je jednoduché a 
bezpečné a hlasování je zdarma. 
 

Odkaz pro hlasování pro Archu pomoci je zde: 
https://csobpomaharegionum.csob.cz/detail-projektu/1590-archa-pomoci 
 

Děkujeme za podporu. 
Tým Archy pomoci 

https://csobpomaharegionum.csob.cz/detail-projektu/1590-archa-pomoci


K A Z A T E L N A 
 

HŘÍCHY PROMĚNĚNÉ V ZÁSLUHY 

Kázání ze soboty 06.02.2010 – br. Radomír Jonczy 

 „Kdyby se svévolník odvrátil ode všech svých hříchů, jichž se dopouštěl, a dbal by na 
všechna má nařízení a jednal podle práva a spravedlnosti, jistě bude žít, nezemře.“         
(Ez 18,21)  

I. Lakišova teze života z vlastních hříchů  

Rabi Reš Lakiš, známý židovský učenec ze třetího století našeho letopočtu, přišel 
před léty se zajímavou variantou čtení tohoto Ezechielova textu. „Kdyby se 
svévolník odvrátil od svých hříchů, … bude z nich žít.“  

Docela jsem v tu chvíli chápal překladatele všech mně dostupných překladů, že se 
Lakišem nenechali inspirovat. Copak může hříšník žít z hříchů, které konal? Pokud 
navzdory hříchům, které spáchal, vůbec ještě žije, žije jen díky nekonečné Boží 
milosti a odpuštění.  

Inspiraci k přesvědčení o tom, že svévolník činící pokání bude žít ze svých hříchů, 
Lakiš s největší pravděpodobností našel ve známém příběhu o Josefovi, konkrétně v 
textu zaznamenaném v knize Genesis 45,5: „Já jsem Josef, avšak netrapte se, 
nevyčítejte si, že jste mne sem prodali, neboť mne sem před vámi vyslal Bůh pro 
zachování života.“  

II. Příběh o Josefovi – zdroj Lakišovy teze  

Josefovi bratři posedlí závistí a zlobou prodávají bratra do otroctví. Josef si tak sáhne 
až na dno své existence. Zázračnou shodou okolností se ze dne na den stává 
ministerským předsedou. V krizovém období Egyptské říše je pověřen péčí o resort 
ekonomiky. Jako „Safenat Paneach“ - Spasitel světa (Gn 41,45), tak před 
hladomorem zachraňuje celý tehdejší civilizovaný svět. Mezi těmi, kdo do Egypta 
přicházejí pro zásoby potravin, identifikuje své bratry. Dává se jim poznat a na jejich 
pokání reaguje odpuštěním.  

A světe div se, sedmnáct let nato mu jeho bratři vzkazují: „Tvůj otec před smrtí 
přikázal: „Povězte Josefovi: „Odpusť prosím svým bratrům přestoupení a hřích, neboť 
se na tobě dopustili zlého činu.“ (Gn 50,15- 17) Je vidět, že mu celých těch sedmnáct 
let prostě nevěřili. A není divu. V té době si totiž sourozenci své účty vyřizovali až po 
smrti svých otců. Například Ezau, bratr Jákoba, strýc Josefových bratrů, krátce před 
smrtí svého otce Izáka prohlásil toto: „Dny smutku mého otce jsou blízko a tehdy budu 
moci zabít svého bratra.“ (Gn 27,41).  

Stojí za povšimnutí, že sourozenecké spory v dějinách knihy Genesis přecházejí z 
generace na generaci. Kain a Ábel, Izák a Izmael, Jákob a Ezau, Josef a jeho bratři… 
První spor končí vraždou, druhý odloučením, třetí relativním smírem. Teprve Josef 
hojí vztahové problémy tím, že na nenávist odpovídá láskou a svým bratřím 
odpouští:„Nebojte se. Což jsem Bůh? Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel 
dobro; tím co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid.“ (Gn 50,19.20)  



Josefovi bratři na tom, že vše nakonec dobře dopadlo, neměli žádný podíl. Spáchali 
vědomý hřích, který nemůže smazat ani pokání. Pokud něčeho litujeme, můžeme tím 
maximálně dát najevo, že dnes už zpětně nechceme, aby se něco podobného stalo 
ještě někdy příště. Co se však stalo, stalo se. Je to už sice minulost, ale minulost, která 
nemůže být smazána. Proto také hrůzný čin Josefových bratrů dodnes neupadl v 
zapomenutí.  

Opravdovým pokáním a změnou svého srdce však Josefovi bratři stali součástí 
příběhu, který sice špatně začal, ale v Boží režii dobře skončil a stal se tak příběhem 
positivním. Bratři se tak, díky Boží milosti, stali součástí tohoto příběhu a jejich 
negativní činy Bůh prostřednictvím jejich pokání proměnil v činy positivní. Fakta se 
nezměnila, ale změnil se jejich obsah.  

Proto může Josef při zpětném hodnocení svého životního dramatu říct: „Mne sem 
před vámi pro zachování života vyslal Bůh.“ Proto může Lakiš počínání Josefových 
bratrů zpětně vyhodnotit slovy: „Tak velká je síla pokání, že vědomé hříchy 
proměňuje v zásluhy.“  

III. Čas – prostor k naplnění Lakišovy teze  

Nutno dodat, že Lakišova teze úzce koresponduje s novým konceptem času, který se 
díky židovským myslitelům zrodil již ve starověku. Dříve pohané vnímali čas jako 
sled pravidelně se opakujících událostí. Jaro, léto, podzim, zima; rození, dospívání, 
stárnutí a umírání… To vše vytvářelo dojem, že se nic zásadního nikdy nemůže 
změnit. Takový světonázor ospravedlňoval „status quo“ a vedl k resignaci, často i k 
zoufalé bezmoci.  

Teprve autoři Starého zákona přišli s myšlenkou, že se čas netočí v kruhu, ale že 
spěje k určitému cíli. Čas v tomto pojetí přestal ospravedlňovat status quo a stal se 
prostorem ke změně. Koncept mýtů byl vystřídán konceptem historie, která začala 
být vnímána jako něco, co může ovlivnit budoucnost lidstva. Své životy totiž žijeme 
v čase, ale rozumíme jim teprve proti proudu času. Jsme-li proto ochotni se proti 
tomuto proudu alespoň čas od času vydat, otevírá se před námi šance nově 
identifikovat své hříchy a svým pokáním je proměňovat v zásluhy. Následné události 
tak mohou měnit význam příhod dřívějších.  

Bůh nás obdařil svobodnou vůlí, díky ní může být zítřek jiný než dnešek. Na naší 
volbě záleží, čím se staneme. Změna v čase je možná a pokání je prostředkem k 
jejímu dosažení. Takový je objev Starého zákona. Takový je dar, kterým judaismus 
obdaroval lidstvo.  

V. Duch svatý – moc k naplnění Lakišovy teze  

Na první dojem může vše vypadat jednoduše. Když pohled do minulosti a upřímné 
pokání s ním spojené dokáže změnit náš život, půjdeme do sebe a bude vystaráno. 
Realita však ukazuje, že to zas až tak jednoduché není. Opravdovému pokání totiž 
brání bariéra našeho vlastního „já“, a ta může být překonána jen mocí Ducha 
svatého.  

Jedině Duch svatý svou mocí dokáže v člověku realizovat naplnění Lakišovy teze. 
Jedině v moci Ducha svatého je uskutečnitelná cesta proti proudu času. Jedině Duch 



svatý inspiruje k identifikaci hříchů a k pravému pokání. Jedině Duch svatý může 
hříchy proměnit v zásluhy. Jedině Duch Svatý může zprostředkovat zázrak, díky 
němuž už nežiji „já“, ale živ je ve mně Kristus.“ (Gal 2,20) Toto zjištění je zase darem, 
kterým svět obohatil Nový zákon a křesťanství.  

VI. Lakišova teze – cesta ke změnám na Vinohradech  

Minulost každého z nás je stejně jako minulost Josefových sourozenců poznamenána 
hříchy závisti, žárlivosti a nenávisti. Nejsme schopni svým bratrům naslouchat, 
tolerovat jejich názory, přát jim úspěch a spolu s nimi se z něj radovat. Ubližujeme 
jim, protože jsou jiní než my, znásilňujeme je, předěláváme ke svému obrazu a 
zbavujeme je jejich svobody.  

Důsledky těchto našich hříchů už mnohokrát poznamenaly nás, naše vzájemné 
soužití, vztahy a atmosféru společnosti, rodin i sboru, ve kterém žijeme. Modlím se, 
aby je Bůh prostřednictvím Ducha svatého dokázal proměnit v zásluhy, z nichž pak 
budeme schopni žít my i naši blízcí. Modlím a věřím, že změna v čase a v Duchu je 
možná.  

Amen. 

Zpráva z jednání 9. výboru Česko-Slovenské unie CASD  

Dne 18. 4. 2021 se konalo zasedání výboru Česko-Slovenské unie prostřednictvím 
videokonference. Hostem setkání byla vedoucí oddělení dětské sobotní školy Lýdia 
Grešová, která oslovila členy výboru zamyšlením z Božího slova. 

V návaznosti na biblický text Jb 1-1-5 vyzvedla postoj Joba, Pánem Bohem 
požehnaného muže, který měl mnoho dětí a příkladně o ně pečoval. Nesl je na 
modlitbách a obětoval za ně Pánu Bohu. Pán Bůh přesto dopustil na Joba zkoušku, 
ve které o své děti přišel. 

Rodiče jsou zodpovědní za své děti. Ty mohou mít v rodičích dobré vzory, ale to ještě 
není garancí toho, že zůstanou věrní Pánu Bohu. Podle statistik se mladí rozhodují 
většinou do 15. roku svého života, zda zůstanou v církvi, nebo ne. Je důležité aktivně 
se věnovat dětem ve sborovém společenství a vychovávat je k odevzdání pro Krista. 

Po úvodní pobožnosti a modlitební chvíli představila Lýdia Grešová členům výboru 
unie vizi, plány a činnost unijního oddělení dětské sobotní školy v připravené 
prezentaci. 

Předseda Česko-Slovenské unie Mikuláš Pavlík podal zprávu o setkání členů unijní 
rady s konzultační společností FBE ohledně prověření struktury církve. Z tohoto 
jednání vzešly určité závěry a doporučení. Členové výboru unie se domluvili, že 
danému tématu Efektivita církve věnují mimořádné jednání 23. 5. 2021 v Brně za 
předpokladu, že vládní nařízení v důsledku pandemie umožní osobní setkání. 

Dále byly na programu administrativní body agendy: 
• Tajemník Česko-Slovenské unie Peter Čík představil statistickou zprávu za rok 

2020 
• Členům výboru unie byla představena výroční zpráva o výkonu zvláštních práv 

podle § 7 zákona č. 3/2002 Sb. (např. kaplanská služba a výuka na školách) 

https://www.casd.cz/zprava-z-jednani-9-vyboru-cesko-slovenske-unie-cirkve-adventistu-sedmeho-dne/


• Výbor unie schválil návrh na ordinaci kazatelů Tomáše Špáce za České sdružení 
a Pavla Moudrého i Martina Homišina za Slovenské sdružení. 

V poslední části agendy přišly na řadu hospodářské body agendy, které předložil 
hospodář Česko-Slovenské unie Marek Škrla: 

Výbor unie schválil: 
• zprávu hospodáře za rok 2020 a účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2020 
• rozdělení hospodářského výsledku 
• návrh, aby auditorskou firmou byla společnost 22HLAV s.r.o. 
• návrh na rozdělení dotací z fondu INRI road jednotlivým sdružením na 

studentské aktivity 
• projektový záměr rekonstrukce budovy na Olšinách v Praze a vypracování 

projektové dokumentace pro stavební povolení. 
 

Dále výbor unie přijal: 
• Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2020. 
• Doporučení Revizní komise 
• Návrh směrnic o nákupu a prodeji nemovitostí, kterými se bude zabývat 

Finanční komise. 
 

Ve vztahu k projektům sdružení vyjádřil souhlas: 
• s návrhem Českého sdružení ohledně stavby sboru v Červeném Kostelci 
• s návrhem Moravskoslezského sdružení ke koupi pozemku v Břeclavi a 

nemovitosti v Holešově. 
 

Generální konference má nového tajemníka a hospodáře 
 

Ve dnech 13. – 14. 4. 2021 proběhlo jarní zasedání Výboru generální konference, 
které se tentokrát vzhledem k epidemiologické situaci konalo online.  Ve středu ráno 
se stal novým hospodářem GK Paul Douglas (s platností od 1. 8. 2021) a Erton Köhler 
se stal novým tajemníkem GK (s okamžitou platností). 

 

 

https://www.casd.cz/generalni-konference-ma-noveho-tajemnika-a-hospodare/


 



PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Biblický týden 2021 – pozor změna 
 

Vážení a milí, 
obracíme se na Vás s informací ohledně změny termínu přihlašování na letošní BT Českého 
sdružení. To bude spuštěno na stránkách www.biblickytyden.cz v záložce registrace, v pondělí 
17. května v 16 hodin. 
 

Vzhledem k novým podmínkám ze strany ubytovatele potřebujeme přihlašování ukončit záhy, a 
to hned v pondělí 24. května, a se zjištěným zájmem z Vaší strany pak dále pracovat. 
Nově s rezervací ubytování souvisí i storno poplatky, které budou dle následujících podmínek:  

• platba za pobyt bude uhrazena nejpozději do pondělí 12. července (na účtu sdružení) 
• odhlášení do 19. července 8:00 hodin bude bez poplatku 
• odhlášení od 19. července 8:01 hodin do středy 28. července 8:00 hodin bude 

zpoplatněno 30 % z ceny ubytování 
• odhlášení od středy 28. července 8:01 hodin bude zpoplatněno 100 % z ceny ubytování 
• bezplatné odhlášení stravy musí proběhnout 2 prac. dny (48 hodin) předem 

  

Pokud by došlo k situaci, že Immanuel nebude moci poskytovat ubytování, platby budou 
samozřejmě vráceny v plné výši. 
 

Sledujeme prozatím pozitivní vývoj covidové situace a budeme se snažit pružně reagovat na 
různá opatření. Je například možné, že budou vyžadovány respirátory/chirurgické roušky ve 
stanu apod. 
Navzdory všem překážkám a nejistotám se na letní BT velmi těšíme a radujeme se z Vašeho 
zájmu. 

Sborníky kázání N°3 

Radomír Jonczy 

a N°4 

Jiří Drejnar 

jsme pro vás připravili a 

budou k dispozici postupně 

v měsíci květnu. 

 

Pro seniory jsme připraveni 

tyto sborníky vydat 

 v tištěné formě.  

Stačí si o ně říct. 

http://www.biblickytyden.cz/


 

PŘIHLAŠOVÁNÍ: Pouze elektronickou cestou na 

www.biblickytyden.cz,  

bude spuštěno v pondělí 17. května 2021 v 16:00 hodin. 



       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

     Výlet TOMu 16. 5. 2021 
“K rozhledně Doubravka” 

 
Sraz: v 9:45 hod – stanice metra Rajská zahrada 

 
Trasa:  

Ze metra Rajská zahrada kolem rybníku Aloisov ulicí Dobrovolného  
k rozhledně Doubravka (malý zázrak architektury) dale ke Kyjskému rybníku  

přírodním parkem Smetánka k Hořejšímu rybníku přes Vinici  
a vrch Třešňovka (vyhlídka) zahrádkařskou osadou Na Balkáně až Na Krejcárek.  

Cíl stanice MHD Ohrada v ulici Koněvova 
 

Délka trasy je cca 10km, na několika místech jsou v blízkosti zastávky MHD  
a výlet lze krátit. Náročnější chodci mohou jít až na Vítkov. 

 

 

 

 
Délka trasy cca 9,8 km 

 
 
 
 
 

Na procházku Vás zve Radek Zelenka 

Design ® Jaroslav Bartoš 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pátek 14. květen 2021 

19:00 hodin 

Marek HARASTEJ 
TĚŽKÉ OTÁZKY DNEŠNÍHO 

ADVENTISMU 
 
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/

