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 ročník 21/číslo 1059 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 
 

9:00 a 9:30 hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy on-line 
téma úkolu: „Smlouva na Sinaji“ 
• 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 Milan Müller  

• 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 Petr Bezděkovský 
• Úvod  

• Společná píseň č. 173 „Oslavujme Krista Krále" 
• Modlitba  
• Oznámení  
• Sbírka pro sbor  

• Dětský příběh – Pavel Bláha 
• Píseň „Milost Pána“ – Smíchovský pěvecký sbor 
• Čtení textu Bible – Žalm 47 (ČEP) 
• Tichá modlitba   
• Kázání – Soňa Sílová 

Téma: „Ještě lepší Bůh, než jsme doufali – Lk 24" 
• Chvíle ke ztišení – hudební přednes – Vilém Pícha 
• Závěrečná modlitba – Soňa Sílová 
• Společná píseň č. 64 „Buď tobě sláva" 

• Rozloučení  
• Společná píseň č. 284 „Kéž nás vede“  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

     15. 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, 15.5., bude slovem z Písma sloužit sestra Soňa Sílová. 
 

- Příští sobotu, 22. 5., kázáním z Písma bude sloužit bratr Miloslav Žalud.  
 

- Další online setkání ve Smíchovském foyer bude  
v pátek, 21. 5., od 2000 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) 

 

-V pátek, 28. 5., se uskuteční další ročník akce „Noc kostelů“ 
Náš sbor bude otevřen pro veřejnost od 1900 do 2200 hod 

 

- 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 déle ve Zpravodaji) 

 

- 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 16. – 22. 5. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Čamborová Kristýna (16.5.); Hronová Eva (22.5.) 
 

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 sborové sbírky 
 

Účel: sbírka misie 
Bankovní účet: 5053339/0800 
Variabilní symbol: 11106 
Částka: dle vašeho uvážení 
Děkujeme za váš dar. 
------------------------------------------ 
 

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

 
 
 

VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 45. kapitola 

Vzkaz od Zdendy K. 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 

dnes kazatelskou epištolu napsal můj spolužák ze základky Zdenda. Obyčejně 
neobyčejný či neobyčejně obyčejný kluk, kterého jsem asi dvacet let neviděla. Před 
pár dny jsem se dověděla, že je vážně nemocný a že je na rehabilitačním pobytu 
vlastně kousíček od domu mých rodičů. Když jsem minulou neděli za ním šla, 
netušila jsem, že bude na vozíku, se zavedenou výživovou sondou, že má za sebou 
dva a půl roku v nemocnicích, těžké operace srdce a mozku a další zákroky a 
přidružená onemocnění… Přesto jsem byla obdarovaná více než dvěma hodinami 
rozhovoru, při kterém nechyběly vtipy, spousta smíchu i vážných témat. Se 
Zdendovým souhlasem se s vámi sdílím s jeho úvahami a výzvou: 

„I když jsem mezi postiženými vyrůstal a bral jsem to jako normální věc, byl jsem v 
myšlenkách k těmto lidem často skeptický. Že jsou zbytečný, vždyť do společnosti už 
nic nepřinesou, co je kolem nich starostí atd. 

Teď když si to zkouším na vlastní kůži, tak vám říkám, že jsem svoje postoje úplně 
přehodnotil. Ty lidi za to často vůbec nemůžou, svůj osud si nevybrali a tenhle los padl 
na ně, nevím, třeba v kostkách.  

Vy zdravý, važte si toho a nebrečte při takových těch malichernostech, jako bolí mě 
tady nebo tady, dneska mám teplotu, škrábe mě v krku a tak. Lidé dennodenně sváděj 
větší bitvy, jaké si ani nedovedete představit, někdo má štěstí a svoji bitvu vyhraje, 
někdo – a že jsem jich znal dost – to štěstí neměli, někteří to vzdali a někteří se zaťatými 
zuby bojovali, i když věděli, že tam někde za rohem ta bitva končí. Tímto bych Vám milí 
přátelé a známí chtěl vyjádřit neskutečný obdiv a nikdy na Vás nezapomenu. Jinak 
vzdávám hold lidem, kteří se o naše postižené spoluobčany starají a snaží se jim v jejich 
každodenních bojích ulehčit. A tito všelijak postižení lidé si taky zaslouží úctu a už 



vůbec není pravda, že nám nemají co dát. Naopak – někteří lidé by se se od nich měli 
naučit aspoň trochu té pokory a toho smíření, nejen furt kafrat a stěžovat si na blbosti, 
které jsou většinou úplně hloupé a zbytečné. 

Lidi uvědomte si, že jste zdraví a važte si toho. Není to samozřejmost, jak to většinou 
berete a buďte k lidem, co nemůžou, ohleduplní, nikdy nevíte, jestli to nepostihne vás 
jako mě. Buďte ohleduplný k sobě. 

Važte si každého blbého kroku, co můžete udělat a nebrblejte, mně se nechce, je to buď 
daleko nebo do kopce. Může přijít čas, kdy budete vděčný za každý krok.” 

Prosím vás o modlitby za Zdendu, za jeho obětavou manželku, za jejich zápasy, 
starosti a obavy. A buďme jako Zdenda vděční. Vděční Bohu, jako je i on navzdory 
všemu těžkému. 

Požehnanou sobotu, požehnaný týden, přijměme Hospodinovo požehnání a staňme 
se požehnáním pro druhé. 

Srdečně Soňa Sílová, vaše kazatelka 

Smíchovské foyer 21. 5. 2021 

Další foyer na téma ŠPEKY Z KNIHY LEVITICUS II.  
 

Zdravíme všechny příznivce našeho diskuzního SMÍCHOVSKÉHO FOYER!! Máme 
pro vás dvě důležité zprávy. Ta první je zpráva o tom, že příště, tzn. v pátek 21.5. 
začínáme o hodinu později, tzn. až od 20.hod.  
 

A ta druhá zpráva je to, že tématem budou pro velký úspěch z minula další postřehy 
čili ŠPEKY Z KNIHY LEVITICUS II. Od naší milé sestry kazatelky Soni Sílové. 
Samozřejmě ve druhé části našeho setkání bude prostor pro vzájemnou diskuzi, 
protože až teprve diskuze dělá z FOYER opravdové FOYER 
 

Link zůstává stejný: 
https://meet.google.com/bfr-migx-czk 
 

Těšíme se na naše online sborovém setkání!  

    Za organizátory Vaši kazatelé Soňa a Vašek  
 

Bohoslužby v našem sboru  
Pravidla a doporučení od soboty 22. května 2021 pro náš sbor 

Bohoslužby se mohou konat, počet přítomných osob je zatím omezen na 20 % 
kapacity míst k sezení v místě konání bohoslužby (660 míst k sezení – což je cca 130 
lidí). Platí pravidlo 6R. Bohoslužby probíhají od 10:45 hod. Sobotní škola a školky 
zatím zůstávají v režimu on-line. 

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.  

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


Během bohoslužeb je povolen hromadný zpěv přítomných v nasazených 
respirátorech. Zpěváci či sbor na podiu musí dodržet minimálně pravidlo 3R. 

Za VS J. Bartoš 

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

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
Pozdrav ze Sue Ryder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADRA eDrive 
nová benefiční akce k mysu Dobré naděje 

Po úspěšném virtuálním ADRAběhu v září 2020, kdy se 
poprvé během či chůzí mohla zapojit i řada z vás, se ADRA 
rozhodla uspořádat novou benefiční akci zaměřenou na jízdu. Naskýtá se tak příležitost 
nechat se zlákat jarním počasím k vytažení klasického kola či elektrokola (i 
elektromobilu) a vyrazit pokochat se rozkvetlou přírodou, nadýchnout se čerstvého 
vzduchu a vyčistit si hlavu. A přitom můžete ještě pomáhat. 

Akce bude probíhat v termínu 20. - 30. 5. 2021. Cílem je symbolicky projet Afrikou a 
dorazit až k mysu Dobré naděje a podpořit humanitární projekty ADRA v Africe.  

 

TOM 1.5.2021 –32 km 
Za rozkvetlou třešní 

Na 1. máje jsme se vydali s přáteli hledat 
rozkvetlé třešně. V tomto lese v sice nebyly, ale 

nakonec to dobře dopadlo. Barandovem a 
Hlubočepy jsme ušli 32 km. Bylo nás na to devět 

😊 

Jára Říha 

 

 

Sestra Alice Bartošová všechny 
pozdravuje z domova 
Sue Ryder v Nuslích 

 
 



V Nigeru ve městě Ouallam se získané finance využijí na vybudování školních tříd pro 
malijské děti uprchlíků i místní nigerijské děti a také na vybudování hlubinného vrtu, 
který zajistí pro přibližně 20 000 obyvatel ze tří blízkých vesnic dostatek pitné vody.  

V Zambii pro prevenci šíření viru covid-19 a zajištění různých školení a ochranných 
pomůcek, zlepšení obživy obyvatel distribucí semen pro založení zahrádek či chovu 
hospodářských užitkových zvířat (koz a slepic).  

Afrika má velký potenciál ve využití slunce pro výrobu elektrické energie, ačkoliv v 
současnosti je velice řídce pokrytá nabíjecími stanicemi. To ale nebrání cestu z Prahy na 
mys Dobré naděje, dlouhou 16 825 km, procestovat v rámci benefiční akce ADRA eDrive 
z České republiky virtuálně, na dvou až čtyřech kolech, bez potřeby solárního nabíjení.  

Jak můžete dojet na mys Dobré naděje a zapojit se do pomoci i vy? Podívejte se na 
stránky www.adra.cz nebo se zaregistrujte přímo na www.ADRAeDrive.cz, kde 
naleznete podrobné pokyny. Při registraci si vyberete částku, kterou budete chtít 
přispět na humanitární projekty v Africe, a počet kilometrů, které zvládnete ujet během 
10 dnů, třeba i na etapy.  

Mezi 20. - 30. květnem 2021 vyjeďte tam, kde to máte rádi a k účasti můžete pozvat i 
vaše přátele a kolegy. Volba trasy a místa je na vás. Když vše půjde dobře, podaří se 
zvládnout trasu dlouhou 33 650 km, tedy cestu na mys Dobré naděje a zpátky. Rovnice 
je jednoduchá: čím více lidí se do eDrive zapojí a čím více kilometrů společně ujedou, tím 
se pomůže většímu počtu potřebných lidí. 

Za odd. ADRA Mirka Žaludová 
 

Úsměv nejen pro Kryštofa 

Nadační fond Úsměv nejen pro Kryštofa má v sobě velmi silný 
příběh. Život mladého, krásného a chytrého člověka, který 
tady byl s námi a už není. Rakovina zahubila jeho tělo, ale diky 
fondu může být s námi a pomáhat druhým. Manželé Marie a 
Tibor Abelovi založili tento fond proto, aby mohli pomáhat 
rodinám, které zakusí zákeřnou nemoc, kterou rakovina je. 
Mají velké zkušenosti a velkou touhu předat to, co mnoho let dělali pro svého syna. 
Nějakým způsobem předat to důležité, co kdo bude potřebovat. 

Marie a Tibor otevírají své bolavé srdce všem potřebným a také těm, kdo by se chtěli 
a mohli připojit k nim pomáhat. Zhodnoťte si sami na které straně jste.Pomáhat je 
krásné!  Nemoc je nepřítel, který věříme, že na nové zemi nebude. Zákeřný nepřítel. 
Udeří tehdy, když to nečekáme. Ptáme se "proč právě já?" "Proč zrovna moje dítě?" 
Když můžeme pomoci dobré věci a nejsme na straně těch, kteří pomoc přímo 
potřebují, můžeme se ptát: "Proč ne já?" "Proč nepomoci někomu, kdo to potřebuje?" 

Mějme uši i oči otevřené. A hlavně srdce, jak to píše Exupéry v Malém Princi: 
"Nejlépe vidíme srdcem. To, co je podstatné je očím neviditelné." 

Přikládám ještě osobní vzkaz Marie a Tibora. 
Luděk Bouška 

Dovolujeme si vám zaslat pár vět k Nadačnímu fondu Úsměv nejen pro 
Kryštofa 



Založili jsme nadační fond na podporu onkologických pacientů, jehož cílem bude: 
 

1) dát vědět o našem nadačním fondu, ale i spřátelených fondech zejména Amélii a 
Dobrém andělu všem onkologickým pracovištím v ČR 
2) poskytnout jakýsi rozcestník mezi námi a výše uvedenými partnery 
3) poskytovat sociální poradenství 
4) poskytovat psychologické poradenství 
5) osvěta, etika 
6) ekonomická pomoc pacientům a jejich rodinám 
Body 1) až 5) poskytujeme od 1.6.2021, bod 6) od roku 2022 a je odvislý od 
ekonomické situace fondu. 
  
Ze srdce zdraví Marie a Tibor Abelovi a děkují za jakoukoli pomoc a šíření tohoto 
mailu 
  
PS. v přílohách je osobní příběh o tom, proč a jak jsme vznikli (viz minulý zpravodaj 
sboru) 
Nadační účet: 297595411/0300 
Fond bude pracovat pod záštitou onkologických klinik a zdravotních pojišťoven v 
ČR. 
  
Ze srdce zdraví náš tým                                      Nadační fond Úsměv nejen pro Kryštofa                                            

Svornosti 29, Praha 5; tel.: 739 36 04 98 
www.usmevnejenprokrystofa.cz  
 
Konference pro neformální pečující v domácím prostředí 
Zveme Vás na konferenci pro ty, kteří pečují o své blízké v domácím prostředí.  
Představíme Vám možnosti, jak se na péči připravit, jak pro ni vytvářet co nejlepší 
podmínky i jak zvládat její úskalí. Možnosti co nejoptimálnější péče doma představí 
zkušení odborníci z řad psychologů, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních 
službách.  

Konference pro neformální pečující v domácím prostředí se uskuteční v neděli 27. 
června 2021 od 10.00 hod. na Praze 4, a to na adrese: Zálesí 297/50, Praha 4 (budova 
sboru Církve adventistů sedmého dne Praha 4 -Lhotka); zastávka autobusu „Sulická“. 
 

Účast na konferenci je bezplatná. Z důvodu omezené kapacity sálu je třeba se předem 
přihlásit na e-mailu: archapomoci@petrklice.cz, nebo na telefonním čísle: 737 385 530. 
V případě vládních opatření, která by neumožňovala uspořádání konference osobní 
formou, se akce uskuteční prostřednictvím on-line přenosu. Odkaz na něj bude zaslán 
přihlášeným na akci. 
 

Konferenci pořádá Komunitní centrum Petrklíč, z.s., v rámci projektu Archa pomoci. 
Více informací na: www.petrklice.cz  

http://www.usmevnejenprokrystofa.cz/
mailto:archapomoci@petrklice.cz
http://www.petrklice.cz/


 



 

 

Co je nového na síti 
 

Sváteční slovo předsedy Českého sdružení Církve adventistů Víta 
Vursta 
Proč potřebujeme mít v životě své jistoty? A co když se stane, že tím, čím jsme si byli 
jistí, se stává nejistým? Co nakonec zůstává? O tom bude mluvit předseda Českého 
sdružení ve Svátečním slovu v neděli 16. 5. 2021 na ČT2 v 11:50. 

 

 

MACCABI FUN RUN 
běh pro židovskou komunitu 

 

30. května, 11:00, Na Folimance, Praha 2 
 

Registrujte se! 
Vyberte si osobní nebo virtuální účast! 

 

Trasy: 1,5 km, 5 km, štafetový běh 4x500 m   

 
Maccabi Fun Run 

DEN DOBROČINNOSTI 

100% ze startovného bude věnováno  
Fondu Marty Choděrové na podporu Šošanky Černé,  

aby se zotavila po těžkém úrazu. 
 

Dobrovolné startovné zasílejte na účet č.  2900409898,  
kód banky: 2010, variabilní symbol 02 

(do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení). 
Preferujeme platbu na účet. 

 

Užijme si společně zábavu! 

Překonáme osobní rekordy a zároveň přispějeme  
na dobrou věc!  

 

Vítáni jsou všichni! 

Běžci, chodci a diváci, 

dospělí a děti. 
 

Těšíme se na vás v neděli 30. května!  
  

Kontakt: sportovniklub.hakoach@gmail.com 

 

Organizační pokyny: budou stanoveny na základě počtu 
registrovaných účastníků a rozeslány před konáním akce. 

Proto je důležitá registrace předem. 
 

 

mailto:sportovniklub.hakoach@gmail.com


Psychologie zdrženlivosti vůči očkování 
 

Může církev pomoci? Několik rad, jak hovořit s těmi, kdo nesouhlasí s očkováním proti 
onemocnění COVID-19. 

Jeden z nejsilnějších negativních vlivů na to, jak byla pandemie zvládána, má co do 
činění s psychologickými faktory. Od prvního lockdownu až po současnou 
pandemickou únavu má naše jednání a postoje při dodržování opatření (např. nošení 
roušek, dodržování vzdálenosti, umývání rukou) a nyní i očkování, zásadní dopad na 
skončení pandemie a záchranu životů. 

Před několika měsíci jsme se s manželkou přidali ke skupině na WhatsApp vytvořené 
našimi středoškolskými spolužáky, jelikož se blížíme k 50. výročí naší maturity. Bylo 
krásné vidět fotky jejich vnoučat a pravnoučat, jejich zahrad a domovů a naslouchat 
starým příhodám. Ovšem nebyli jsme připraveni vidět tak intenzivní reakce mnoha z 
nich na pandemii a nyní očkování: „COVID je podvod, neexistuje“, „Je to jeden z tahů 
těch mocných, kteří chtějí ovládat lidi“, „Vakcíny jsou nebezpečné“, „Pokud se necháš 
naočkovat, jsi pokusným králíkem“, „Věř raději přírodním léčbám“, „Čemu důvěřuješ? 
Nemáš důvěřovat Bohu?“ 

Tito lidé jsou všichni absolventi adventistické školy a všechny výše uvedené výroky 
vyslovili aktivní členové Církve adventistů sedmého dne. Mezi těmito skeptiky je i pár 
doktorů a několik zdravotních sester, včetně jedné osoby, která dohlížela na očkovací 
programy v jednom velkém městě. Krátké, přesto vynikající video vysvětlující vakcíny 
proti COVIDu natočené adventistickým profesorem a odborníkem z Loma Linda 
University (LLU) bylo hromadně zamítnuto. Moje manželka, profesorka medicíny na 
LLU má u spolužáků pověst výjimečné studentky. Laskavě poskytla určité doplňující 
informace, ale bylo jí řečeno, že je „dezinformovaná“. 

Nevím, jestli toto vnímání mezi členy církve a ve vaší nejbližší komunitě převládá. I tak 
by většina z nás souhlasila, že pro zvrácení pandemie a záchranu životů je očkování 
naprosto zásadní. Právě jsme přišli o naši švagrovou na onemocnění COVID těsně 
předtím, než mohla být očkována. Vědci tento fenomén popisují jako „Zdrženlivost 
vůči očkování“. Celá situace a argumenty obklopující COVID jsou pro tento virus spíše 
jedinečné. Přesto nejsou názory ani jednání ohledně očkování radikálně odlišné od 
těch, které se již v minulosti objevovaly v kontextu jiných zdravotních problémů. 

Jak máme zdrženlivost vůči očkování chápat? Může hrát církev určitou konstruktivní 
roli u svých členů a bezprostředního okolí při snižování podezírání, a dokonce 
napravování mylných informací? 

Přesvědčení, jednání a zdrženlivost vůči očkování 
Není nic nového, že lidé váhají ohledně lékařského ošetření a očkování. Pandemie však 
způsobila, že naočkování většiny je z důvodu kolektivní imunity nutné. 

Zdrženlivost vůči očkování znamená zpoždění v přijetí nebo zamítnutí očkování 
navzdory jeho dostupnosti. Výzkum objevil u jednotlivců pět klíčových faktorů 
zdrženlivosti vůči očkování: důvěra, spokojenost, výhodnost (nebo zábrany), kalkulace 
s riziky, kolektivní zodpovědnost. 

https://www.casd.cz/psychologie-zdrzenlivosti-vuci-ockovani/


Důvěra znamená, že věříme v účinnost a bezpečnost vakcín. Spokojenost nastává, když 
vnímané riziko nákazy nemocí je nízké a očkování není považováno za nutné (např. 
„COVID postihuje pouze velmi malé procento populace“). Zábrany popisují překážky 
omezující přístup k očkování. Kalkulace s riziky znamená záměrné porovnávání rizika z 
nakažení a očkování, na základě, kterého dojde k rozhodnutí („Nikdo neví, zda vakcína 
časem poskytuje skutečnou ochranu“). Kolektivní zodpovědnost označuje ochotu 
chránit ostatní mým očkováním, a naopak neochota znamená vyhnutí se této 
zodpovědnosti („Ať se naočkují jiní, abychom dosáhli kolektivní imunity“). 1 

U každého z těchto faktorů zdrženlivosti vůči očkování můžete vidět výraznou míru 
přesvědčení a jednání. Chtěl bych podtrhnout roli jistoty či důvěry. Nedávná studie z 
Velké Británie zdůrazňuje roli jistoty v informacích u těch, kdo očkování přijímají a kdo 
jej odmítají: „Ti, kdo nesouhlasí s očkováním proti COVID-19, obdrželi s menší 
pravděpodobností informace o pandemii z tradičních a autoritativních zdrojů, a přitom 
měli podobnou nedůvěru v tyto zdroje v porovnání s respondenty přijímající 
očkování.“ 2 

Je důležité věnovat pozornost roli emocí. Psycholog a vědec veřejného zdraví Perry 
Halkitis to řekl takto: „Emoce a psychosociální podmínky si příliš často uzurpují logiku 
a rozum, což potom způsobuje nemoc…. Odborníci mají tendenci přehlížet nedůvěru, 
strach a stigma ze zdravotnictví.“ 3 Ve skutečnosti hovoříme o velmi odlišných 
oblastech mozku, kde jedna zpracovává racionální informace a druhá reakce založené 
na emocích. Jsou to tedy spíše emoce než logika, které živí mylné informace, 
dezinformace a konspirační teorie o očkování. 

Mylná informace, dezinformace a konspirační teorie 
Dezinformace, což jsou strategicky a cíleně rozšiřované nepravdivé informace; mylné 
informace, což jsou nepravdivé informace ne nutně rozšiřovány se záměrem uvádět v 
omyl; a pochyby, což označuje více než jen nedostatek důvěry, ale podezírání ze 
špatného úmyslu, běžně označované jako „konspirační teorie“ – všechno toto živí 
strach, podporuje vyhýbání se očkování a stává se „zdůvodněním“ zdrženlivost vůči 
očkování. Konspirace jsou „pokusy vysvětlit primární příčinu události… spíše jako tajný 
plán skrytého spojenectví mocných lidí nebo organizací, než veřejné aktivity nebo 
přirozeného výskytu. Může být obtížné přesvědčivě předložit důkazy vyvracející tyto 
typy myšlenek, zejména proto, že odborníci jsou často považování za součást spiknutí 
a nové protikladné důkazy mohou být zúženy do již vytvořeného příběhu.“4 

U našich bývalých spolužáků se jednalo o mylné informace (např. „Nikdo neví, jaký má 
vakcína vliv na naše geny“) a opakování konspiračních teorií (např. „Farmaceutické 
firmy chtějí jen vydělat peníze, místo toho, aby propagovaly přírodní léčbu“). Je jasné, 
proč vysvětlení našeho kolegy z Loma Lindy a některé body mé ženy byly odmítnuty. 
Obě mířily na část mozku, která se zabývá logikou, zatímco naši spolužáci zpracovávali 
své porozumění částí mozku, která zpracovává emoce. 

Může církev pomoci? 
Může církev pomoci při řešení zdrženlivosti vůči očkování, mylných informací a 
konspiračních názorů? Ve skutečnosti organizovaná církev a členové již pomáhají 
poskytováním psaných výroků a jednotlivých informací, rozšiřují přesné informace a 



poskytují očkovací místa. Mohla by církev pomoci řešit strach/vyhýbání se očkování 
příměji? Věřím, že bychom mohli. 

Dovolte mi s vámi sdílet několik možností, jak by se to dalo udělat. Vycházím z mé 
práce s neadventistickým věřícím společenstvím a zjevně ne všechny otázky zde 
mohou být diskutovány. 

1. Poselství umístěte do rámce, s vědomím, že to, co chcete předat, nebude 
účinné, dokud nebudete pracovat s emocemi. Co může vzbudit důvěru? Zapojte 
důvěryhodné zprostředkovatele informací. Mé ženě se podařilo přesvědčit několik lidí, 
protože ji znají, ví, kdo je. Důvěryhodnými zprostředkovateli informací nejsou jen 
vědci. Vědci často používají příliš složitý žargon a v tom nejhorším případě jsou vnímáni 
jako spiklenci (konspirátoři). Lidé ve vaší společnosti, kteří COVID přežili mohou 
svědčit, že virus je opravdovou hrozbou, anebo ti, kdo své milované kvůli COVID 
ztratili, mohou zase velice osobně podat svůj pohled. 

2. Veďte příkladem: Na sociálních sítích sdílejte fotky vedoucích funkcionářů sborů a 
církve ze všech etnických skupin ve vaší společnosti, kteří se nechávají očkovat. 
Poskytněte svou modlitebnu, aby se mohlo stát očkovacím místem, obzvláště pokud 
se nachází v chudé části. Natočte rozhovor se členy, kteří již byli naočkováni a pokud 
máte možnost, také s lékařem. Dialog je dostupnější formou, hovořte v něm upřímně 
o obavách, o kterých víte, že ve vaší společnosti existují. 

3. Veďte slovem: Použijte kazatelnu k předání poselství, jak důležité je se nechat 
očkovat. Podávejte jej jako vyjádření toho, že nám záleží na ostatních, jako součást 
naší křesťanské povinnosti chránit společnost. Také apelujte na naše zdravotní 
poselství v církvi. Jako adventisté máme nespornou výhodu: jsme pro víru, pro přírodní 
léčbu a pro zdravotní péči, obzvláště co se týče prevence. Věříme jednomu i druhému. 
Ukotvěte poselství v našem chápání člověka jako biologicko-psychologicky-sociálně-
duchovní bytosti, proto vše výše zmíněno je součástí holistického pohledu (včetně 
očkování). Přestože můžete osobně vnímat, že konspirační teorie jsou pobuřující, 
vyhněte se termínům jako „konspirační teorie“, „konspirační názory“. Také hovořte o 
obavách a konfrontujte je. Zde jsou některé obavy/názory, se kterými jsem se setkal v 
našem věřícím společenství: „Nechat se naočkovat znamená, že nemám dostatečnou 
víru v Boží ochranu a moc.“ „Důvěřuji přírodním a duchovním léčbám.“ „Jsem mladý a 
zdravý.“ „Nedůvěřuji vědě, věřím pouze Božímu slovu.“ „Nevěřím vládě.“ Kázání může 
utvrdit roli víry, Boží moci a Boží neměnnou volbu uschopňovat lidské bytosti, aby byly 
Jeho rukami ve službě uzdravování. 

4. Mějte odvahu a buďte realisté: Otevření těchto témat může způsobit intenzivní 
reakce. Pamatujte, že emoce uzurpují logiku a rozum. Buďte odvážní a mějte na 
paměti, že nebudete schopni „vyhrát všechny“. Mějte za cíl jen pohnout střelkou 
správným směrem. 

Před deseti lety jsem měl příležitost pořádat konferenci zabývající se církví a duševním 
zdravím. Do Loma Lindy na konferenci přijel i psychiatr a vedoucí veřejného zdraví při 
Světové zdravotnické organizaci. Spřátelili jsme se a on mi řekl, co na něj nejvíce 
zapůsobilo. Za prvé, potkal adventisty z každého kontinentu. Za druhé, dozvěděl se, že 
bereme zdraví vážně a je to součást našeho duchovního přesvědčení. Za třetí, viděl síť 



místních sborů, škol a zdravotních zařízení ve společnostech napříč celým světem. 
Člověk s vizí a odborností ve veřejném zdraví si kladl otázku, jak velký dosah by mohla 
mít tato církev, kdyby využila možností svých sborů, škol a nemocnic s motivací jejích 
členů plynoucí z přesvědčení a zlepšila tak zdraví potřebným. 

Představte si, že bychom to udělali se záměrem ukončit tuto pandemii. Představte si, 
kdyby členové církve dokázali aktivovat toto poselství pro udržení zdraví ve 
společnosti! Zrealizovali bychom vizi Elle G. Whiteové. Ježíšovu uzdravující službu 
bychom žili našimi životy. 

Carlos Fayard je docentem psychiatrie na Loma Linda University v Loma Lindě 
(Kalifornie, Spojené státy Americké). Je ředitelem Centra pro školení a duševní zdraví 
společnosti spolupracující s WHO a autorem knihy Křesťanské principy pro poradní 
praxi a psychoterapii (WestBow Press, 2017). 

Autor: Carlos Fayard, pro zpravodajství Interamerické divize 
 

 

K A Z A T E L N A 
 

ČAS LÁSKY 
Kázání ze soboty 01.05.2021 – br. Michal Balcar 

Bylo pozdní dopoledne – první máj –  
Dopolední máj – byl lásky čas.  
Hrdliččin zval ku lásce hlas, 
 Kde borový zaváněl háj.  
O lásce šeptal tichý mech;  
Kvetoucí strom lhal lásky žel,  
Svou lásku slavík růži pěl,  
Růžinu jevil vonný vzdech.  
Jezero hladké v křovích stinných  
Zvučelo temně tajný bol,  
Břeh je objímal kol a kol;  
A slunce jasná světů jiných  
Bloudila blankytnými pásky,  
Planoucí tam co slzy lásky.  

 

Dnes je první máj a pokud myslíte na práci, tak to 
je špatně. Dnes je čas lásky. A proto mé dnešní kázání nemůže být o ničem jiném než 
o lásce. Prvním textem k němu je 1 Janova 4,7-12.  

Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se 
narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V tom se 
ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze 
něho měli život. V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si 
zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. Milovaní, jestliže 
Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. Boha nikdy nikdo neviděl, ale 
jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého 
cíle.  



Janovo oslovení není náhodně vybrané. Milovaní je titul, který musíme s hrdostí 
přijmout. A milování a láska se v našem textu objevuje častěji než v Máchově Máji. 
Protože láska je ten nejzákladnější fundament, na kterém křesťanství stojí. Nakonec 
je to Jan, nikoli Ježíš, který pronesl asi nejslavnější větu křesťanství – Bůh je láska.  

Bůh je láska, ale jak milovat jeho samotného. Sám Jan v posledním verši této 
perikopy konstatuje, že Boha niky nikdo neviděl. Vztahy mezi námi lidmi a Bohem 
je asymetrický. A v tom je jeho síla i úskalí. Já v něho věřím, snažím se mu naslouchat, 
ale milovat ho? V jeho jinakosti, transcendentnosti? To je velmi obtížné. A Jan jako 
by předjímal tuhle moji otázku a uklidňuje mě: jestliže se milujeme navzájem, Bůh v 
nás zůstává.  

Poslední rok jsme přežili díky technologii. Bez internetu by to bylo velmi obtížné. 
Ale nenechme se mýlit. Pouto, které nás drží pohromadě, je úplně jiné – je to láska. 
A tahle láska je něco víc než přirozená lidská sympatie. Je to Boží dar. Vzniká v nás, 
protože jsme sami milovaní Bohem. V tom má Jan také jasno: v tom je láska, ne, že 
my jsme si zamilovali Boha, ale že in si zamiloval nás.  

Druhý text mého dnešního kázání je z Janova evangelia 15. kapitoly:  
„Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese 
ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste 
již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest 
nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li 
ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese 
hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude 
vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Zůstanete-
li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude 
oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Jako si Otec 
zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má 
přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám 
v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby 
byla plná.“  

Při prvním přečtení v nás zůstane pocit strachu. Prořezávání? Vyvržení do ohně? Co 
když se to bude týkat mě? Nesu ovoce? Tyhle otázky ovšem vznikají díky 
nepozornému čtení. Náš úkol je “zůstávat” v něm. Držet se ho. Neztrácet ho ze 
zřetele. Být mu blízko. Ale hlavně: nechat se jím milovat. Čištění není naše práce. To 
dělá Bůh a dělá to v náš prospěch. Kristus také říká, že máme zůstávat v jeho slovu, 
tedy naslouchat mu. A také zachovávat jeho přikázání, tedy zůstávat v lásce. Ty 
větve, které zmiňuje, jsou jeho láska.  

Kdo jiný má rozumět tomuto obrazu než my, sbor Praha Vinohrady! I proto máme 
ve foyer vyvedený právě tento výjev. Kristus je panem Ing. arch. Janem Vorlem 
vyveden jako vinný kmen a kolem – jsme my. Prohlédněte si ho pozorně, až budete 
příští sobotu na Londýnské. A třeba najdete sami sebe. Já jsem každopádně našel 
našeho druhého kazatele, Martina Pavlíka. Ale jedno vím jistě – v Kristově lásce jsme 
spojeni všichni. Jen ji nechme v sobě působit. On nás napojuje tím, že si nás 
zamiloval. 

Amen. 
 



 
 

 

 

 
 
 
www.zivotazdravi.cz                         Praha Smíchov          

Cvičení pro každého 
Klub zdraví online květen 2021  

Zacvičte si s Romanem! 
Roman Uhrin nahrál hezké video o pohybu.  

Není to jen pro sportovce!  
Možná naopak pro ty, kteří pohyb potřebují.  

Sportovci mají pohybu více než je k životu třeba… 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qHS49wqOKsQ 
 

Přednáška je první hodinu, druhu hodinu je praktické cvičení.  
Roman doporučuje třeba i turistiku, přirozený pohyb.  

Přednáška nás může inspirovat k tomu,  
abychom něco se sebou začali dělat.  

Zvláště v této době, kdy máme mnozí méně pohybu.  
Možná jste někdo zůstal doma kvůli karanténě.  

A ono se dom těžko cvičí…  
 

Pusťte si video a třeba vás to namotivuje :)  
Druhá hodina je plná praktických cvičení.  

Třeba i cvičení v posteli nebo na židli.  
Dělat něco pro svoji životní kondici může každý.  

Zacvičte si s Romanem! 
 

 
                                                                                        

 

https://www.youtube.com/watch?v=qHS49wqOKsQ


 

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 21. květen 2021 

20:00 hodin 

Soňa SÍLOVÁ 
ŠPEKY Z KNIHY 

LEVITICUS II. 
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/

