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 ročník 21/číslo 1063 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 
 

9:00 hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy on-line 
téma úkolu: „Nová smlouva a Boží svatyně“ 
• Sobotní škola začíná od 900 hod. 

https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh vede Miloslav Žalud 
• 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 Jaroslav Bartoš 
• Společná píseň č. 275 „Naše srdce radost naplňuje dnes" (v sedě)  
• Přivítání  

• Společná píseň č. 315 „Náš Otče svatý“ 
• Modlitba  
• Oznámení  
• Sbírka pro sbor a misii 

• Dětský příběh – Barbora Loudová 
• Píseň „Před trůnem“ – Smíchovská mládež a KD 
• Tichá modlitba   
• Kázání – Jiří Beneš 

Téma: „Menašeova modlitba“ Mt 11,20-21; Luk 13,3-5 
• Chvíle ke ztišení – píseň "Tebe miluji" - B. Loudová, B. Bezděkovská 

• Závěrečná modlitba – Jiří Beneš 
• Společná píseň č. 313 „Stvoř srdce čisté, Bože, mi" 

• Rozloučení  
• Společná píseň č. 308 „Jak rychle míjí  sobotní chvíle“  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

     12. červen 2021 

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


Oznámení 
 

Studium Sobotní školy bude přenášena on-line od 900 hod.  
Od 1045 hod bude bohoslužba probíhat naživo za dodržení pravidla 6R  

 

- Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

- Dnes, 12. 6., bude slovem z Písma sloužit bratr Jiří Beneš. 
 

- Příští sobotu, 19. 6., jste zváni na „Studentskou bohoslužbu“ 
kázáním z Písma bude sloužit bratr Josef Dvořák.  

 

-V sobotu za dva týdny, 26. 6., budeme slavit Památku večeře Páně. 
Po dopolední bohoslužbě se uskuteční členské shromáždění 

na kterém proběhnou sborové volby. 
 

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

 

-Od 2. 6., každou středu vždy od 1800 hod, probíhá studium knihu Skutky 
 

-Počínaje úterkem, 1. 6., budou standardně probíhat oddílové schůzky KP 
 

-V sobotu, 19. 6., jste zváni na scrapbookové odpoledne s Jitkou 
od 1300 hod v učebně sboru 

 

-KD a DSŠ zve v sobotu, 19. 6., na setkání spojené s ukončením školního roku 
(bližší info 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. 

 

-Archa pomoci a KC Petrklíč zvou na Konferenci pro neformální pečující  
(bližší info dále ve Zpravodaji) 

 

-Výlet TOMu „Na zámek Konopiště“, 13. 6., se ruší! 
Nový výlet se uskuteční v neděli, 20. 6., „Návštěva letiště Kbely“ 

(bližší info dále 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 červnu mysleme na svých 
modlitbách na: Sborové volby. 

 

- 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 13. – 19. 6. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Hloucal Antonín (13.6.); Chiminec Robert (13.6.)  
Pučelíková Marie (13.6.); Srch Daniel (14.6.) 

 

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… 
 

 

Bohoslužby v  našem sboru  od soboty 29. května 2021 
 

Bohoslužby se mohou konat, počet přítomných osob je zatím omezen na 50 % kapacity 
míst k sezení v místě konání bohoslužby (660 míst k sezení – což je cca 330 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 bohoslužeb je povolen hromadný zpěv 
přítomných v nasazených respirátorech/rouškách. Zpěváci či sbor na podiu musí dodržet 
minimálně pravidlo 3R. 

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

Za VS J. Bartoš 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 49. kapitola 

Harampádí a poklady 
 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 
před dvěma týdny jsme vyklízeli sklep po dědovi. Jsem vděčná za velmi dobré 
rodinné vztahy, a tak i když jsme za celý den práce vynosili a naplnili všemožnými 
věcmi celý kontejner a byla znát únava, tak jsme si užili při společné práci i lecjakou 
legraci. — — Přesto se nejednou sevřelo srdce a stáhlo hrdlo… Pouhé věci, přesto 
spojené s blízkým člověkem, který tu už není… 
 

Sklep byl plný a projít se jím dalo jen úzkou uličkou a použít se daly jen věci podél 
tohoto koridoru – většinou to bylo zahrádkářské nářadí – a co bylo v hromadách 
vpravo vlevo a ve skříních, to teprve čekalo na objevení. A tak jsme na denní světlo 
vynášeli věci – zaprášené, od pavučin, některé poněkud zavánějící zatuchlinou. 
Některé ve sklepě byly rok, jiné deset a leccos už přes čtyřicet let. U některých bylo 
jasné, proč tam jsou uložené, u jiných byl jejich původ a důvod skladování záhadou. 
Některé měly v době svého pořízení hodnotu, u jiných se předpokládalo, že se ještě 
budou hodit, jiné byly památkou na někoho či něco z dávné minulosti. A tak jsme se 
probírali nashromážděnými předměty, pár jsme jich vrátili na jejich místo, u 
některých přemýšleli, zda vyhodit či nechat, u většiny ale bylo celkem jasno: do 
kontejneru. 
 

A mně tak napadlo, že ten sklep je jako já, jako my. Jako naše srdce. Možná i v něm je 
jen úzká ulička, kterou se prodíráme, přehled máme jen o tom, co běžně používáme, 
s kým a čím se v běhu všedních dní setkáváme. Ale ony tam jsou možná velké 
hromady, o který si říkáme: „Až jednou bude čas, proberu to, vytřídím, uklidím a 
vyházím…” Jenže čas plyne a stále není ta vhodná chvíle, věci se kupí, někdy i padají 
a vytváří zátarasy i na tom posledním místě, kudy se ještě dalo projít. Až ve chvíli, 
kdy se sesypou, tedy když se sesypeme my sami, pak teprve přijde konečně čas na 



úklid. Probírku zatuchlých vin, křivd omotaných pavučinami, nedořešených zápasů, 
kdysi skvělých plánů, zaprášených vztahů… Co s tím?  
 

Pavel v Prvním listu do Korintu (4,5) říká: „Nevyslovujte proto soudy předčasně, 
dokud Pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě a zjeví záměry srdcí…”  
Nechme samotného Boha, aby vynesl na světlo, co máme v srdci a vydal rozhodnutí, 
co s tím. I když Pavel především myslí na dění při druhém Ježíšově příchodu, tak 
tento úklid srdce můžeme a měli bychom dělat průběžně. Nechat Pána Boha vejít do 
našich občas dost zanedbaných, zatuchlých srdcí a uznat, že leccos, na čem nám tak 
záleželo, je teď už staré nepotřebné harampádí. A leccos, co jsme nechávali možná 
celé roky zastrčené v koutě, je přímo poklad, který může udělat radost Bohu, 
druhým lidem i mně osobně. Do šatů ze střední už nezhubnu a můžu tuhle představu 
vyhodit, to už nejsem já. Ale možná je tam někde hromádka zkušeností a dovedností, 
které mi Bůh radí oprášit a začít jimi sloužit. Možná tuhle Boží výzvu k oprášení 
zaslechneš, až Tě někdo osloví s prosbou o spolupráci u nás ve sboru. Byla by věčná 
škoda tohle pozvání k službě nechat ladem a vybrat si zatuchlo místo čerstvého 
vzduchu a světla. 
Čisté srdce, požehnanou sobotu a požehnaný týden přeje 
 

Soňa Sílová, vaše kazatelka 
 

Výlet seniorů na Konopiště s Archou pomoci 

Velmi nás těší, že se mnoho z našich seniorů přihlásilo na 
společný výlet na zámek Konopiště. Zájem o výlet projevili 
také senioři z některých dalších pražských sborů, a dokonce 
též návštěvník akce Noc kostelů. Kapacita výletu je tak 
v tuto chvíli již naplněná.  

Bližší informace o odjezdu na výlet byly sděleny seniorům v týdnu organizátory. 
 

Za organizační tým Archy pomoci Jana Perdomo  
 

Aby mohla Šošanka sama znovu 
objevovat svět 

(dcera našeho souseda z židovského 
hřbitova u Smíchovského sboru) 

 

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

 
Manželé Alena a Petr Černí děkují všem za 
projevenou solidaritu a dary pro Šošanku. 

Cílovou částku potřebnou pro zahájení 
terapie na Neurorehabilitační klinice Axon 
v Praze se i Vaší štědrostí podařilo vybrat a 

nyní je vše v rukách našeho Pána. 

 

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


KD a DSŠ zve na setkání spojené s ukončením školního roku 
 

Naši milí, zveme vás na setkání u příležitosti ukončení školního roku dětské sobotní 
školky. Sejdeme se v sobotu 19.6.2021 ve 14 hodin na zahradě u Hanky a Petra v Jílovišti, 
Pražská 83. Prosíme o příspěvky na společný piknik, budeme grilovat a opékat. Nápoje 
jsou zajištěny. Pro děti připravíme hry. Těšíme se na společné chvíle. 
                                                     

Za KD Mariana a Jarda 
 

Pozvánka na studium knihy Skutky  
 

Milé sestry, milí bratři, 
srdečně Vás zvu na pokračování našeho společného studia. Od 2. 6. 2021 každou 
středu vždy od 18 hodin budeme otevírat knihu Skutky a přemýšlet o jejím 
poselství. Věřím, že i tato setkání pro vás budou inspirativní a obohacující. Pokud 
nedojde ke změně, budeme se scházet face to face v učebně sboru i on-line na adrese:  
https://meet.google.com/qrz-mspv-jvp. 

Jste srdečně zváni! Soňa Sílová 

Informace z našeho oddílu KP Penguins: 
 

Letní tábory budou ZDARMA 
Chtěli bychom Vás v souvislosti s přidělením mimořádné dotace MŠMT na tzv. letní 
kempy informovat o tom, že všechny naše tábory v letošním roce budou ZDARMA (to je 
určeno i na základě dotační podpoře ze strany pražského magistrátu). 
 

V následujících 14 dnech Vám tak vrátíme všechny platby zpět na Vaše účty. V případě, 
že byste nám chtěli část zaslaného poplatku věnovat jako sponzorský dar, budeme za to 
moc rádi. Tuto informaci nám dejte co nejdříve vědět na mail. 
 

Chystáme předtáborovku 
O víkendu 25. - 27. 6. proběhne předtáborové setkání pro účastníky letošních letních 
táborů. Setkání proběhne v Měňanech u Berouna, spát budeme ve stanech. Celá akce 
proběhne v souladu s platnými opatřeními (viz pravidla pro schůzky). Cena akce bude 
300 korun za osobu. Částku vybereme v hotovosti při převzetí dětí. 
 

Více informací zveřejníme v týdnu před akcí. 
Přihlašování je možné uskutečnit skrze on-line formulář: 
https://forms.gle/DphDdWEWz11SQfa19 
 

Známe podmínky pro účast dětí na táborech 
Podmínky pro vstup na akce upravuje mimořádné opatření vlády ze dne 7. 6., které mj. 
stanovuje podmínky pro vstup do volnočasových aktivit, oddílových schůzek, výprav, ale 
i táborů: 

• PCR test ne starší 7 dnů; 

• Antigenní test ne starší 72 hodin (bude nutné přetestování po 7 dnech, tj.v případě, 
že se účastník bude účastnit obou táborů); 

• Prodělané onemocnění COVID ve lhůtě do 180 dnů; 

• Nejméně 22 dnů po 1. dávce očkování; 

https://meet.google.com/qrz-mspv-jvp


• Potvrzení od zaměstnavatele či ze školy, že je osoba testována s negativním 
výsledkem (bude nutné přetestování po 7 dnech, tj. v případě, že se účastník bude 
účastnit obou táborů); 

• Čestné prohlášení rodičů, že je dítě testováno ve škole (bude nutné přetestování 
po 7 dnech, tj. v případě, že se účastník bude účastnit obou táborů); 

• Antigenní test na místě (bude nutné přetestování po 7 dnech, tj. v případě, že se 
účastník bude účastnit obou táborů). 

 

Antigenní testy budeme mít na místě pro případ, že by nebylo na začátku tábora splněno 
opatření jiným způsobem. Stejně tak budeme mít antigenní testy k dispozici na případné 
přetestování účastníků, kteří budou pokračovat na druhý tábor. Antigenní testy budeme 
poskytovat ZDARMA. 
 

Schůzky družiny Kolibříci (mladší děti do 11 let) probíhají 
Informace o obnově naši činnost najdete na našem webu - https://www.kp-
penguins.cz/news/aktuality-obnoveni-cinnosti-predtaborovka-tabory/ 
 

Aktualizovali jsme seznam přihlášených dětí 
https://www.kp-penguins.cz/tabory/seznam-prihlasenych/  
 

V případě dotazů pište na mail jakub.fraj@pathfinder.cz nebo volejte na telefon 
734 363 639. 

Za vedení oddílu Penguins Jakub Fraj. 
 

Příběh pro děti… 

Je pro vás důležitý? Pro děti určitě ano. A pak je to důležité pro toho, kdo si příběh 
připravuje. Pro mě je příprava příběhu pro děti obdobná přípravě na sobotní školu. 
Chce to čas, vyjasnit si, co je důležité, vynechat z přípravy nepodstatné. A když se 
ptát tak otázky, na které budou děti rády odpovídat… 
Z mé přípravy na příběh pro děti jsem dětem řekl jen část. Sám pro sebe jsem si 
znovu ujasnil, jak důležité je umět si hrát. Když si hrajeme, tak se učíme nejrychleji 
a můžeme do "svého hraní" vtáhnout i ostatní :) 

O Hraní 

Hrajete si rádi? Hrajete si třeba na vaření jako Cyril? Náš tříletý Cyril rád vaří polívku 
nebo guláš. Ale nejraději zmrzlinu. A dokáže vyrobit takové, co se prodávají, i takové, 
které nikde nekoupíte. Třeba šeříková zmrzlina, tu zatím nikde neprodávají. Také 
kaštanová, pampelišková. 

A složitější otázka: Proč si hrajeme? Za chvilku se vás děti na to zeptám. Kluk Tobiáš, 
který si hrál s Cyrilem, tam byl s maminkou. A Tobiášovi se líbilo vařit s Cyrilem. 
Občas se Cyrila zeptal, co má dělat a vařili spolu. A Tobiášova maminka, když viděla 
Tobiáše, jak připravují šeříkovou zmrzlinu, tak řekla Tobiášovi: "ale to je Tobiáši, to 
je jen tak. To není skutečné vaření, z toho zmrzlina nebude". Tobiáš se na mámu 
podíval, ale dál vařil s Cyrilem. Za chvíli poslal mámu pro šeřík, a ona ho přinesla :) 
Cyril zase mě poslal pro koření, aby to všechno bylo dobré. Koření přece tomu dá tu 
správnou konečnou chuť. Pracovat s kořením je umění. 

https://www.kp-penguins.cz/news/aktuality-obnoveni-cinnosti-predtaborovka-tabory/
https://www.kp-penguins.cz/news/aktuality-obnoveni-cinnosti-predtaborovka-tabory/
https://www.kp-penguins.cz/tabory/seznam-prihlasenych/
mailto:jakub.fraj@pathfinder.cz


A teď ta otázka: Proč si děti hrají? Anebo konkrétně: Proč Cyril vařil zmrzlinu? 
Proto, aby udělal zmrzlinu? NE! Proto, aby se naučil dělat zmrzlinu? Možná… Když 
si děti hrají, tak to je "jako o život". Ten zápal, zaujetí je vidět, když třeba na pískovišti 
dvě děti chtějí stejnou lopatku. Nebo autíčko. To je pak zápas "jako o život". O něco 
doopravdy jde! 

Proč si tedy děti hrají? Aby něco doopravdy udělali? I bábovička se skoro hned 
rozpadne. Aby se naučili, jak správně dělat? Třeba proto, že se to bude hodit až 
budete dospělí a budete třeba péct chleba? NEEEE... Hrajeme si proto, že nás to baví! 
Máme z toho radost! Je to přeci takové přirozené zkoušet nové věci a vidět něco, co 
se povedlo!  

A to je současně poučení pro dospělé. Toto je přirozený stav FLOW. Stav, kdy děláme 
to, co nás baví a děláme to na 100 %. Máme z toho radost a děláme to nejlépe, jak 
jsme schopni! Učme se to od dětí :) 

Citát z jitřenky: Učme děti, aby byly šťastné, ne aby byly úspěšné. Když pak 
dospějí, budou znát hodnotu věcí, nejen jejich cenu. 

Jak je to s Božím Královstvím? Má být mezi námi. Kde je? Není to podobné tomu, jak 
si hrají děti? Co kdybychom si hráli na Boží království tak, jak to vidíme u dětí? Tak, 
že bychom hráli "jako o život"? Nestane se pak, že do naší hry, tedy do naší víry, 
vtáhneme i další lidi okolo nás?  

Ježíš řekl: Buďte jako děti, takovým patří Království Boží. 
 

Luděk Bouška 
 

K A Z A T E L N A  
 

DAR POROZUMĚT  
Kázání ze soboty 03.06.2021 – br. Michal Balcar 

 

Dovolte mi, abych se ve svém dnešním kázání vrátil k svátku Letnic, který západní 
křesťanský svět slavil před několika týdny. Je to svátek biblický a důležitý, takže 
je to jen správné. Nakonec Letnice jsou v naší teologii považovány za narozeniny 
církve. Pojďme dnes společně přemýšlet nad tím, jaký ke svému narození dostala 
dárek od Hospodina a co to znamená pro nás.  

Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl 
hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A 
ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul 
jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými 
jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech 
národů na světě, a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože 
každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se: „Což nejsou 
všichni, kteří tu mluví, z Galileje? Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči: 
Parthové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kappadokie, Pontu 
a Asie, Frygie a Pamfylie, Egypta a krajů Libye u Kyrény a přistěhovalí Římané, 
židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové; všichni je slyšíme mluvit v našich 



jazycích o velikých skutcích Božích!“ Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému: „Co 
to má znamenat?“  

Dary dostala čerstvě narozená církev dva – ohnivé jazyky a schopnost promlouvat 
cizí řečí. Co pro nás znamená dar ohnivých jazyků, nevím. Chci se nicméně zabývat 
tím druhým darem, protože má i pro nás zajímavé konsekvence. Každý z nás, kdo 
se zabývá učením cizích jazyků, ví, že to není nic snadného. Biflování slovíček a 
snaha porozumět jazykovým strukturám je pro některé mozky věc velmi 
nesnadná. Je pravda, že zázračné “nalití” němčiny do hlavy by bylo opravdu super. 
Je pravda, že kdyby to byla médština nebo parthština, bylo by to pro dnešní dobu 
poněkud nepraktické, ale i to by bylo super. Na druhou stranu při pohledu na 
tenhle dar nejde nepociťovat jisté rozpaky. My se přece můžeme jazyky naučit i 
bez Ducha svatého. Máme učebnice a učitele. Stačí jen chtít. A přesto církev 
dostala do vínku právě tento dar, ze všech ostatních duchovních darů. Proč?  

Kdybych se zeptal jakéhokoli písmáka, co mu evokuje téma různých jazyků a 
Božího zásahu, odpoví nepochybně, že příběh o babylónské věži. A já mám za to, 
že je to asociace správná. Babylónská věž je jedním z archetypálních příběhů a 
lidské jednotě, která není vždycky k dobrému. “Země byla jednotná v řeči a v 
činech…” začíná vyprávění o lidské snaze dosáhnout nebes. Vždycky se mi líbilo, 
jak je tady Hospodin k lidem milostivý, laskavý a jemně poťouchlý. Jaký to asi 
musel být pocit, když najednou dva zedníci začali mluvit jeden čínsky a druhý 
finsky. A tak se z Babylónu (Brány boží), stal Blábolov (jak překládá prof. Heller).  

Já jsem postavil vlastníma rukama dvě modlitebny naší církve. Jedna se trochu 
rozpadá (v Ústí nad Labem), ale jedna stále stojí (v Rokytnici nad Jizerou). A když 
jsem byl v Rokytnici, tak na stavbu přijela sehraná parta zedníků udělat omítku. 
A to byl koncert. Oni byli sehraní, jako náš pěvecký sbor. A představte si, jak by ta 
souhra vypadala, kdyby si najednou přestali rozumět.  

A Letnice jsou protipólem Babylónu. Protože ten dar je ve skutečnosti darem 
porozumění. Být srozumitelný a rozumět, to je základem života církve. A bylo to 
potřeba v roce 30 a možná ještě víc je to potřeba v roce 2021. My totiž mluvíme 
jazykem stejným a stejně si navzájem nerozumíme.  

Poté, co Petr odkáže své veliké kázání (kdo kdy zažil, že se po jeho kázání nechalo 
pokřtít 5000 lidí?) a reakce jeho posluchačů?  

Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: „Co 
máme dělat, bratří?“ Petr jim odpověděl: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest 
ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého. 
Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá 
Pán, náš Bůh.“  

To zaslíbení platí jim (to nejsme my), jejich dětem (to taky nejsme my), ale i všem 
široko daleko, které si povolává Pán, náš Bůh. A to jsme my! Ten dar můžeme 
dostat a musíme o něj prosit. Protože ho moc potřebujeme. Letnice jsou tady i pro 
nás, protože i my musíme být srozumitelní a musíme rozumět. 

amen 



NOVINKY NA SÍTI 

 

Zpráva z jednání 10. výboru Česko-Slovenské unie 
Církve adventistů sedmého dne 
 

Dne 23. 5. 2021 se konalo mimořádné zasedání výboru Česko-
Slovenské unie v budově sboru Brno Střední. Již déle, než rok 
probíhala jednání prostřednictvím videokonference. Nyní se 
členové výboru mohli sejít osobně, protože vládní nařízení v důsledku pandemie 
umožnila osobní setkání. 

Na úvod jednání oslovil kazatel Vlastimil Furst členy výboru zamyšlením z Božího 
slova. Zaměřil se na biblický text Gn 6,8–12, který zdůrazňuje myšlenku, že Noe 
našel milost u Hospodina. Milost se hledá i nalézá, podobně jako hledači nalézají 
vzácný poklad. Noe chodil s Bohem, a přitom žil svůj běžný, každodenní život. Byl 
spravedlivý a bezúhonný, ale pouze Boží milost mu přinesla věčný život. Církev je 
společenstvím, kde je Boží milost základem biblického učení. O tuto milost se 
můžeme dělit s ostatními. 

Mimořádný výbor unie se konal především kvůli jednomu bodu agendy 
zaměřenou na efektivnější organizační uspořádání církve. 

• Předseda Česko-Slovenské unie Mikuláš Pavlík v prezentaci shrnul 
chronologii naplňování bodu a kvůli efektivnější diskuzi zpřehlednil 
všechny alternativy možného organizačního uspořádání ve vztahu 
k rozhodnutí konference o efektivitě církve. Poté se výbor seznámil se 
závěrečnou zprávou konzultanta společnosti FBE Praha s.r.o., ve které se 
doporučuje „neměnit stávající uspořádání minimálně pokud se nezmění 
sentiment v jednotlivých sdruženích“. Zároveň ale naznačuje konkrétní 
doporučení na její efektivnější fungování. 

• Následně proběhla široká diskuze s mnoha doplňujícími otázkami 
k tématu. Na základě předchozího rozhodnutí výboru, že při výběru 
efektivnějšího organizačního uspořádání je třeba zaměřit se na dopad na 
životy sborů a okrsků (předseda ČS také tlumočil stanovisko Rady 
Západočeského okrsku) a na základě toho, že konference MSS a SZ se k bodu 
konference písemně vyjádřili a výbor ČS poslal před mimořádným výborem 
písemné stanovisko jako návrh k naplnění rozhodnutí konference ČSU, bylo 
přijato rozhodnutí, že předseda výboru unie bude jednotlivé výbory 
sdružení (případně okrsky a kazatele) informovat o aktuálním průběhu 
naplňování uvedeného bodu a zároveň si výbor vyžádá jejich stanoviska 
a podněty k možným alternativám. Mimořádný výbor byl tímto 
rozhodnutím procedurálně přerušen a bude pokračovat po absolvování 
požadovaných setkáních s výbory, okrsky a kazateli. Administrátoři unie 
byli zároveň pověřeni, aby se setkali se všemi administrátory jednotlivých 
sdružení ve dnech 6.–7. června 2021 a připravili návrh ohledně dalšího 
postupu. 

https://www.casd.cz/zprava-z-jednani-10-vyboru-cesko-slovenske-unie-cirkve-adventistu-sedmeho-dne/
https://www.casd.cz/zprava-z-jednani-10-vyboru-cesko-slovenske-unie-cirkve-adventistu-sedmeho-dne/


• Konkrétně bylo domluveno, že výbory sdružení budou informovány o 
procesu řešení bodu efektivity církve a o výsledcích dosavadních jednání 
12. a 13. června 2021, případně přes zoom na mimořádném zasedání. VČSU 
se bude znovu věnovat tomuto tématu na svém zasedání 19. září 2021. 

• VČSU schválil také následující úkoly: 
o porovnání jednotlivých modelů organizační struktury církve 

z ekonomického hlediska, 
o zpřehlednění úspor za předcházející období (2009–2021), kdy 

došlo ke snížení počtu zaměstnaneckých úvazků a finančních 
nákladů v administrativě ČSU, 

o provedení analýzy institucí ČSU. 

Dále byly na programu jednání následující body agendy: 

Working Policy – dodatek ohledně delegátů Generální konference 

• Výbor unie vyjádřil souhlas s návrhem Generální konference ohledně 
dodatku ve Working Policy (Pracovní směrnice GK) 

o Všeobecně platí, že řádně zvolaná nebo mimořádná konference 
Generální konference se bude konat vždy na konkrétním místě a za 
osobní účasti delegátů. Mohou však nastat okolnosti, že delegáti se 
na žádost výboru Generální konference zúčastní zasedání pomocí 
prostředků elektronické komunikace, přes které se budou všichni 
účastníci navzájem slyšet. Tento způsob komunikace je 
rovnocenný s osobní přítomností a účastí na takovém setkání. 
Předání hlasu na dálku bude mít stejnou platnost, jako by se 
delegáti setkali a volili na konkrétním místě. 

Prodej a nákup bytu ve Slovenském sdružení 

• Na jednání výboru Slovenského sdružení byl schválen prodej třípokojového 
bytu v Michalovcích, Výbor schválil také zakoupení čtyřpokojového bytu po 
kompletní rekonstrukci. Důvodem je řešení bytové otázky kazatele v této 
oblasti. Nákup i prodej nemovitosti byl řádně projednán výborem 
Slovenského sdružení a rozdíl ceny pokryje Slovenské sdružení z 
příslušného fondu. 

Příští setkání Výboru unie se bude konat 19. září 2021. 

Zapsal: Peter Čík 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

   
www.zivotazdravi.cz                         Praha Smíchov 

 
Vás srdečně zve na seminář  

 

HUBNEME ZDRAVĚ 
ANEB  

MEDICÍNA ŽIVOTNÍHO STYLU  
V PRAXI 

 

Jak zhubnout představí dvojice úspěšných absolventů  

nového progresivního kurzu hubnutí založeného na ideálním jídelníčku  

a 21 speciálních opatření pro dosažení optimální hmotnosti. 
 

přednáší  

Ing. Robert Žižka 
ředitel – Prameny zdraví z.s. 

 

https://youtu.be/ycMR0Y0j37k 
 



 



       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

Výlet TOMu 20.6.2021 
“Návštěva letiště Kbely” 

 

 

Sraz: v 10:00 hod v Letňanech na stanici metra C 

 

Trasa: 
Z místa srazu – stanice metra C Letňany – pod vedením předsedy TOMu  

Radka Zelenky vyrazíme k letišti Praha Kbely, kde navštívíme areály  
s omezeným vstupem, jako je Stará Aerovka anebo Letecké muzeum Kbely. 

Poté, kdy uvidíme něco z dovednosti lidské budeme pokračovat  
Mladoboleslavskou ulicí po cyklotrase A263 k pramenu Barborka, 

Centrálním parkem Kbely k cíli našeho putování pod názvem Prales. 
 

prosíme, dodržujte nařízení vlády pro bezpečí své i vašeho okolí 

 
Délka trasy cca 6,2 km 

 

 
Na výlet se s vámi těší  

Radek Zelenka  
 
Design ® Jaroslav Bartoš 



 



Kreslené příběhy Starého zákona 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

   Pokračování příště 
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