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   ročník 19/číslo 940 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY    
  

Dopoledne . 

9,3o hodin 
Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   
Vede Natálija Balcarová 

Téma úkolu: „Hoden je Beránek“ 
 společná píseň č.8 „On je slávy Král“ 

modlitba  
studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
sbírka sobotní školy pro potřeby evangelizace 

 společná píseň č.152 „Když mír jako proud“ 
 modlitba  
 

10,3o – 10,45 hodin  
  Přestávka 

 

10,45 hodin  
Dopolední pobožnost vede Milan Müller 
společná píseň č.6 „Jen Bohu děkujme“ (v sedě)  
Sborová oznámení 
společná píseň č.49 „Ty lásko vzácná“ 
modlitba 
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
Příběh pro děti – Jan Špinar 
Společná píseň, sborová píseň, varhanní hudba 
Čtení z Bible –  4.Moj 14,19-21 – Veronika Dolejšová 
tichá modlitba  
Kázání z Božího slova – Josef Dvořák 

 Téma: „Odpuštění je průlom z jiného světa“ 
 
chvíle ke ztišení – píseň – mládež 

 společná píseň č.249 „Můj Bůh žije" 
 modlitba 
 závěrečná píseň č.284 „Kéž nás vede“ 
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Oznámení 

 
-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 

 
-Dnes kázáním z Písma bude sloužit br. Josef Dvořák 

 
-Příští sobotu 2.2. z Božího slova bude sloužit br. Josef Cepl 

 
-Zveme Vás na 16. ročník „Běhu Járy Krále“ v neděli 27.1. 

 Sraz v 1000 hod na parkovišti nad Hraběticemi 
(více informací dále ve Zpravodaji) 

 
-V sobotu 2.2. se uskuteční od 1400 hod setkání Klubu Zdraví na téma 

„Zážitková pedagogika“ 
 

-Sbírky z minulého týdne: sbor: Kč 6 695,-; misie: Kč 3 232,-; 
Adra: Kč 200,-; FSP: Kč 200,-; BanglaKids: Kč 100,-; 

TVHope: Kč 100,-; APP: Kč 100,- 
 

-Prosíme mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry, 
kteří jsou nemocni nebo prožívají různé nemilé životní situace. 

 
-Prosíme připojte se k nám i v měsíci lednu a mysleme na svých 

modlitbách na oddělení našeho sboru: 
Dětská sobotní škola, Klub Pathfinder a mládež 

 
- Neodkládejte si cenné věci v šatně i ve sboru bez dozoru. 

-Prosíme vypínejte a nepoužívejte v sále a na balkoně, určeném pro 
bohoslužbu, mobilní telefony a nekonzumujte potraviny. 

 
-Bankovní účet sboru: 5053339/0800, do textu jméno a účel 

 
-Další informace a akce naleznete dále ve Zpravodaji 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA, … 
 

Zpráva z jednání výboru sboru dne 9. ledna 2019 
Zamyšlením z Božího slova posloužil br. Josef Cepl. 

1. Zpráva za rok 2018 a plán akcí na rok 2019 našeho sboru bude vydána jako zvláštní 
číslo zpravodaje v březnu 2019.  

V období 27.1.-2.2.2019 oslaví narozeniny: 
 

Brišš Pavol (27.1.); Kavková Monika (1.2.) 
 

všem přejeme hojnost Božího požehnání do dalších let. 
P.S. omlouváme se všem na které jsme zapomněli. Nebyl to úmysl. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 



2. Sborový víkend v roce 2019 se uskuteční v termínu 27. – 29. 9. 2019 a to s ohledem 
na plánovanou účast stávajícího kazatele s manželkou (rozloučení s nimi) a nového 
kazatele s rodinou (přivítání a první seznámení). Sborové shromáždění bude o této 
akci informováno v rámci sborového zpravodaje. Organizaci zajišťují Marek Balcar, 
Robert Heczko a Vlaďka Nohejlová.  

3. Výbor sboru odsouhlasil plán akcí sboru pro rok 2019, který lze v průběhu roku 
aktualizovat. Plán akcí bude zveřejněn na sborové nástěnce. 

4. Výbor sboru odsouhlasil termíny Památky VP v roce 2019: 30. 3., 20. 4. 
(Velikonoce), 22. 6., 21. 9., 21. 12. a termíny agapé: 30. 3. a 21. 9.  

5. Výbor sboru souhlasí se změnou dne konání výborů sboru do konce volebního 
období na čtvrtek. Změna je platná již od příštího jednání VS. 

6. Výbor sboru odmítl nabídku umístění sochy do prostor našeho sboru.   
 

Příští jednání VS se uskuteční ve čtvrtek 14. 2. 2019. 
Zapsal Robert Heczko 

 

Vážení příznivci Klubu Pathfinder, 
chtěl bych Vám připomenout, že do konce ledna probíhá registrace členů oddílu 
Penguins. Všechny potřebné informace najdete na webu oddílu https://kp-
penguins.webnode.cz/, registrační poplatek 200,- Kč za každého člena posílejte na 
oddílový účet č. 3361740227/5500 a registrační karty (podepsané z obou stran) 
spolu s dotazy posílejte na mail fraj@pathfinder.cz, případně předejte osobně 
někomu z vedení oddílu. 

Za oddíl Penguins s díky za spolupráci Jakub Fraj. 
 

Pozvánka na sborový výlet 
V termínu 27. - 29. září 2019 plánujeme společný sborový výlet, do Zotavovny Vězeňské 
Služby ČR v Pracově u Tábora (stejné místo jako před 2 lety). Je to příležitost k 
prohlubování našeho vztahu s Hospodinem, ale také se sestrami, bratry, mládeží a přáteli 
našeho sboru. V rámci sborového výletu bychom se také rádi rozloučili s naším kazatelem 
Josefem Ceplem a jeho manželkou a též přivítali nového kazatele a jeho rodinu (jméno 
zatím neznáme). Budeme proto rádi, když se zúčastníte v hojném počtu. V rámci 
plánování této akce bychom chtěli znát nezávazně přibližný počet zájemců. Chceme 
proto požádat všechny zájemce, aby se zapsali na připravený formulář, který již nyní visí 
na sborové nástěnce. 
 

Cena celkem – ubytování na víkend + plná penze: 
- dospělí            1.488,- Kč 
- děti 4 – 12 let  1.180,- Kč 
- děti do 4 let           300,- Kč 

Více informací se dozvíte v některém z příštích zpravodajů a také u Marka Balcara  
(balcar@hotmail.com). 
 

Těšíme se na společné chvíle.  
Za organizační tým Marek Balcar, Vladěna Nohejlová a Robert Heczko 

 
 

 

https://kp-penguins.webnode.cz/
https://kp-penguins.webnode.cz/
mailto:fraj@pathfinder.cz


 

Zveme Vás na 16. ročník „Běh Járy Krále“ 
v Jizerských horách 

Termín: neděle 27.1.2019, sraz v 10,00 hod 
Budeme vyjíždět jako vloni z Hrabětic. Je to placené parkoviště 
nad Hraběticemi.  Sníh v Jizerkách je, mezi svátky ho napadlo 
snad dostatek, aby vydržel i do konce ledna, my ale jedeme za 

každého počasí ☺. 

Sraz: Sejdeme se na parkovišti nad Hraběticemi v 10:00 hod. Jedná se o 
východiště běžeckých stop. GPS: N50°46.959', E15°11.328'. 

Běžkaři máme trasu 15 km. Kdo by chtěl více, může si přidat z množství okruhů 
v okolí. Společně půjdeme s pěšími k Prezidentské chatě. 

Pěší trasa Na Prezidentskou chatu, kde je výborná kuchyně. Jde se 3 km po silnici, 
pak 200 m doprava. 

Trasa 15 km: Pojedeme k přehradě přímo, okolo Kristiánova na Novou Louku. Tam 
oběd… Zpět okolo přehrady serpentýnami k hrázi a zpět. 

Pěší mohou jít k přehradní hrázi a pak zezadu na Prezidentskou nebo na Královku. 
Nebo také přímo po silnici na Královku :). 

Trasa 25 km: směrem ke Královce a okolo Prezidentské k přehradě k hrázi. Možná 
tak potkáme trasu 15 km. Z Nové Louky pak Vládní cestou a k Buku a přes Královku 
k výchozímu místu v Hraběticích. 

Za pořadatele: Královi, Bouškovi 
 

Příjezd od Jablonce nad Nisou 

 



Trasy 15 a 25 km: 

 
Informace  o studiu Markova evangelia 
Milé sestry, milí bratři, 
ráda bych Vás opět pozvala ke studiu Markova evangelia. První novoroční studijní 
schůzka se uskutečnila 23. ledna 2019 od 17 hodin v učebně Smíchovského sboru, 
Praha 5, Peroutkova 57. 
Jste srdečně zváni! 

Soňa Sílová 

 

K A Z A T E L N A 
 

ODPUŠTĚNÍ, PRO KTERÉ BŮH JE OBÁVÁN 
Josef Dvořák (19. 1. 2019 Praha – Vinohrady) 

 
(Věnováno panu prof. Karlu Skalickému k příležitosti uvedení jeho knihy Církev v Evropě, 
Evropa v církvi.)1  
 

Bohoslužebné shromáždění, sestry a bratři, studenti 
 

Budeme reflektovat (z hlediska křesťanské víry naslouchat) poselství Písma, co 
Ono samo říká o ODPUŠTĚNÍ. Odpouštění Boží (a pak i lidské) je událost výsostná, 
hluboce hojivá. 

                                                 
1 Knihovna Václava Havla 24. 1. 2019. 



Cav lacav cav lacav qav laqav qav laqav… cav lacav cav lacav qav laqav 
qav laqav… 

(Bla blabla bla blabla…) 
Amen 

… 
 

Takto bezobsažně může vyznívat žvanění o odpuštění Božím. Než tlachat, raději 
mlčet, nechat porozumění smyslu odpuštění zrát. Pro ilustraci tlachavého kázání 
jsem svévolně vytrhl Izajášova slova z kontektu (28,10; srov. 28,13), zaznělo 
hebrejské znění: 

 

 kí cav lacav cav lacav qav laqav qav laqav  
zejr šam zejr šam  
 

Náš Český ekumenický překlad (ČEP) se snaží dvojici slov cav – qav dát 
srozumitelný obsah, právě tak jako starověká řecká Septuaginta, latinská Vulgáta, 
nebo aramejská parafráze Starého zákona Targum. V našich biblích (v ČEPu) 
můžeme číst (s poznámkou pod čarou, že jde o slovní hříčku cav lacav… qav laqav) 
následující přetlumočení: 

 

„Stále jenom: žvást na žvást, žvást na žvást, 
tlach na tlach, tlach na tlach, 
trošku sem, trošku tam.“ 
 

V původním textu jde vlastně jen o zvuk. Jako zvuk – „barbar“ – znělo Řekům 
mluvení cizinců a ze stejného důvodu, pro nesrozumitelnost, byl pro Čechy cizinec 
jakoby němý, tedy „Němec“. Nežvaňme, netlachejme, „necavlaqavlujme“ 
(„nezvukujme“) o odpuštění, ne o odpuštění Božím, pak ani lidském! Proč? 
Důvody jsou závažné. Je jich vícero. 

Minulé století, ve kterém se většina z nás narodila, a proto se nás osobně 
týká, by mohlo nést nadpis: „VYHLAZOVÁNÍ“. Dělo se od samého počátku (rok 
1915 a 1918 genocida Arménů Turky) až po masakry v devadesátých letech během 
jugoslávské války v Bosně a Hercegovině. Vždy šlo o jedinečný, neopakovatelný, a 
nenahraditelný lidský život – o něčí dítě, popřípadě o matky a otce, prarodiče. 
Umíte si představit, že si v té naší křesťanské Evropě sedne za stůl Armén a Turek, 
žid/Žid a nacista, Bosňan a Srb, nebo třeba „dvouseční“ Sudetoněmec a Čech, aby 
oběti byly svými katy (mučiteli a vrahy) požádány o odpuštění? Nemluvě 
o nesčetných kolaborantech ať už svou aktivitou či pasivitou. Cosi obdobně 
nepředstavitelné se přihodilo Simonovi Wiesenthalovi.  

Úsporně řečeno S. Wiesenthal byl vězněm koncentračního tábora, když se 
mu vyznal mladý muž (něco přes dvacet let), umírající esesman, aby ho následně 
požádal o odpuštění. Měl odpustit? Směl odpustit? Wiesenthal se s touto otázkou 
obrátil na 43 osobností celého světa. Neshodli se. Nejvíce z nich (deset 
z oslovených) tvrdí, že odpustit za druhé nemůžeme (jen za sebe). Dva z dotázaných 
mají opuštění za slabost, tři uvedli, že odpuštění nepřímo takové zločiny, jako 
byl holocaust, podporují. Zjevně na lidské rovině shodu nenalezneme, patrně 
není možná. Nechceme-li cavlakavlovat v tak tíživých souvislostech, naslouchejme. 
Pro nás je směrodatné svědectví křesťanské víry předávané evangeliem. Ale ještě 
jedna otázka: Je přiměřené hovořit o odpuštění v tak temně-vážném rámci? 



Proroci odpuštění Boží zvěstovali právě v kontextu rozpolcené společnosti, 
pod příkrovem vyhlazení Izraele Babylonskou velkoříší. 

Dnes trochu pozapomenutá Bičova a Součkova (tzv. trojdílná) Biblická 
konkordance nám odhalí, že Starý zákon užívá několik termínů, které Bible kralická 
přeložila slovesem „odpustit“, „prominout“. Ale jedno z nich je nejzávažnější! 
Z jakých důvodů? Důvody jsou dva, jeden starozákonní a jeden novozákonní. Dvě 
jsou také slovesa, která se ve Starém zákoně spojují jen s Bohem, nikdy 
s lidským jednáním. A to sloveso „tvořit“ (heb. b-r-a) a sloveso „odpustit“ (heb. s-l-
ch). Když tvoří Bůh, dělá něco jiného, než když tvoří člověk. Bůh stvořil z ničeho 
jsoucno, život, což člověk nedokáže. A obdobně existuje odpuštění, které je v moci 
Jediného, totiž Boha Hospodina, nikoli člověka.  

Termín „odpouštět“ (heb. s-l-ch) podle hebrejské konkordance v Genesis 
nenajdeme. Poprvé se objevuje v Mojžíšově modlitbě. (Ex 34,9) Mojžíš Pána 
Boha prosí mimo jiné o odpuštění vin (heb. avon) a chyb či omylů (hříchů, heb. 
chatát). Následně Bůh uzavřel s Izraelem smlouvu. A právě propojení odpuštění 
(vin a hříchů) se smlouvou Boží nacházíme u Jeremiáše.  

Další Mojžíšova přímluvná modlitba zní: „Odpusť prosím (heb. selách-ná) 
vinu (heb. avon) lidu tomuto podle velikého milosrdenství (heb. chesed) svého, jako jsi 
lid tento nesl (heb. n-s-a) od Egypta až sem (až dosud).“ (Nu 14,19) Jak Hospodin na 
Mojžíšovu modlitbu zareaguje? Promluví: „Odpouštím (heb. salachtí) podle slov 
tvých.“ (Nu 14,20) Na zásah „prostředníka“ (otec, manžel) Bůh odpouští i sliby.  

Souhrnně lze říci, že Boží odpuštění vin a chyb se lidem ve Starém zákoně 
dostává dvojí cestou: 1. Na základě proseb požehnaných – tedy prostřednictvím 
těch, jejichž přímluvám přitakává Bůh. 2. Prostřednictvím obětí skrze kněžskou 
službu. Chrám je místem odpuštění. Ovšem ačkoli Hospodin odpouští mnoho, 
není/nebude ochoten odpustit těm, kteří Boží odpuštění do svých plánů a 
jednání zahrnují prvoplánově. (Dt 29,19) Třeba když si takoví lidé řeknou: „Budu 
mít pokoj, i když si budu žít v zarputilosti srdce, vždyť to dopadne stejně s opilým jako 
se střízlivým.“ (ČEP; Dt 29,18) Jak pokorným protikladem je takovým „věřícím“ 
pohanský Aramejec Naamán, když prosí: „Ať Hospodin… odpustí!“ – až se bude klanět 
v Rimónově domu (nemůže přeci jinak). (2Kr 5,18) Obdobně kněžské kultické 
předpisy rozlišují mezi úmyslným a neúmyslným činem. Ježíš mluví o hříchu proti 
Duchu svatému. (Mt 12,31)  

„Zarámujme si“ Boží odpuštění ještě jedním důrazem, veršem, který Jan 
Heller překládá takto (Žalm 130,4): 
 

„Protože u Tebe je odpuštění, abys byl obáván.“  
  

Dětem bych biblický text malinko (na úkor údernosti) ve prospěch srozumitelnosti 
učesal: „Protože spolu s Tebou je odpuštění, kvůli tomu jsi obáván / máš úctu / jsi 
uctíván.“ Co by se stalo, kdyby rodiče, učitelé, soudci jenom odpouštěli? Umíme si 
představit, co by následovalo. Ztráta autority. Jan Heller ve svém výkladu dodává, že 
bohové ve starověku museli trestat, aby si zaručili úctu. Jen Jeden může 
odpouštět, aniž by ztratil autoritu, totiž Bůh Hospodin. Bůh Hospodin odpouští 
a tím probouzí bázeň. Už nyní by bylo o čem celý týden či celý život přemýšlet.  
 Ovšem zásadní pro naše životní směrování jsou novozákonní evangelia. A 
evangelia podle trojdílné Biblické konkordance (až na tři výskyty) výhradně 
užívají sloveso „odpouštět“ (řec. afienai), které má svůj podklad ve 



starozákonním slovesu „odpouštět jako Bůh“ (heb. s-l-ch). Ježíšovi odpůrci či 
ochránci Zákona mají pravdu, když na Ježíšovo – „odpouštějí se ti hříchy“ 
(uzdravení ochrnutého) – zděšeně reagují slovy (ČEP; Mr 2,7; srov. Mt 9,1–8):  
 

„Co to ten člověk říká? Rouhá se! Kdo jiný může odpouštět hříchy než 
Bůh?“  
  

A právě podle Matoušova evangelia Ježíšovo odpuštění hříchů vzbudilo v zástupu 
bázeň. (Mt 9,8) V evangeliích se odpuštění Boží spojuje s Jediným Bohem a 
Jediným člověkem, totiž s Bohem Otcem a Jeho Synem, Ježíšem Nazaretským! 
A teprve a jen skrze Něj s člověkem, který se stává vodičem Božího – Kristova 
odpuštění. Právě Matouš píšící pro hebrejské ucho nás učí Modlitbě Páně: „Otče náš, 
jenž jsi na nebesích, … odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se 
provinili proti nám.“ (ČEP; Mt 6,12; srov. 6,14.15) Petr je velkorysý, když si chce 
nechat potvrdit sedmeronásobné odpuštění. Odpouštěj 7krát 70krát, oponuje Ježíš. 
(Mt 18,21–22)  
 V pořadu Na plovárně můžeme během rozhovoru Marka Ebena s biblistou 
Janem Hellerem zaslechnout, jak ten, který se Biblí profesně zabýval více než půl 
století, zdůrazňuje: (Kristovo) odpuštění „je základní průlom do Starého 
zákona.“ A ve jménu Krista Pána vskutku někteří píšou své životy – Bohu i lidem – 
jako příběhy nesené odpouštěním až na doraz.  

Zazní příběh. Ten nechce být „návodem k použití“ a není míněn ani jako 
moralizování či odsuzování těch, jejichž životní volby k odpuštění teprve 
krystalizují. Následující příběh je svědectvím o tom, že navzdory hrůzným situacím 
v životě člověka, může rozhodnutí se pro odpuštění ledacos zvrátit: 

Paní Marie, ředitelka a učitelka na základní křesťanské škole, jednoho dne 
přišla domu. Její manžel ji oslovil: „Tvá kamarádka čeká dítě.“ Paní Marie reagovala 
nadšeně: „S kým? Proč mi neřekla, že někoho má? A proč mi neřekla, že je těhotná?“ 
„Protože je těhotná se mnou,“ odpověděl manžel s hlavou ve dlaních. Stalo se to 
jednou, ve Vídni, kde hráli s orchestrem. Paní Marie prožívala zradu (jednoho 
z nejposvátnějších závazků) od milovaného manžela s nejlepší kamarádkou. Jako 
katolička svůj zápas o další budoucnost manželství i rodiny vedla „před tváří Boží“. 
Svému muži i kamarádce silou shůry odpustila. Požádala je, aby nerozbíjeli její 
rodinu, aby manžel zůstal s ní i s dětmi. Své kamarádce nabídla, že se svou dcerou 
mohou do jejich rodiny chodit, kdykoli budou chtít, vždyť její manžel byl otcem i 
jejího dítěte. Po pěti letech kamarádka paní Marie zemřela na rakovinu… Paní Marie 
si se svým manželem holčičku adoptovali. Ona a s ní dva dospělí lidé šli cestou 
odpuštění ve jménu křesťasnství a dobra dítěte, dětí. Její odpuštění probouzí úctu, 
bázeň. 

Všichni máme pod kůží zákon odplaty, pomstychtivost. Římanům 12,1 
nás vybízí, abychom žili hojivě jako „oběť živá“ – abychom se jako oběť živá 
odpouštěním vydali proti proudu odplaty. 

 
 

 

 

 

 



Ordinace Jana Matouška 
 

Na slavnostní bohoslužbě v Chomutově byl 12. ledna 2019 k plné kazatelské službě 

ordinován Jan Matoušek. 

Ordinace k plné kazatelské službě je významnou událostí v životě kazatele, jeho rodiny, 

sborů, ale i sdružení a unie Církve adventistů sedmého dne. Ordinací dává církev jasně 

najevo, že rozpoznala u daného člověka obdarování ke službě zaměřené na kázání, 

vyučování, vedení sborů, pastoraci a evangelizaci. 

Jan Matoušek se narodil 14. února 1981 v Trutnově. Po základní škole nastoupil na 

obchodní akademii. V době studia na této škole se začal scházet nad Biblí s Petrem 

Stašem. Honzovým původním záměrem bylo dokázat, že si Bible protiřečí a že ji vlastně 

nelze brát úplně vážně. Jenže Bible ho oslovila, zaslechl Boží volání a rozhodl se Boha 

následovat. V roce 1999 byl pokřtěn. 

Jeden z textů, který přijal za svůj, říká: „Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým 

svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která Ti dnes přikazuji, 

budeš mít v srdci“. 

Po křtu krátce pracoval jako knižní evangelista. Poté nastoupil na Teologický seminář na 

Sázavu. Nejprve do přípravného kurzu „Filip“, pak do standartního teologického studia. 

Po dokončení studia absolvoval nástupní praxi na sboru v Praze na Smíchově. Jeho první 

místa, za která zodpovídal jako kazatel, byly sbory v Litoměřicích, Ústí nad Labem a 

Roudnici nad Labem. 

Tady také zažil okamžik, kdy duch chtěl sloužit Bohu, ale tělo řeklo dost. V této situaci 

však nebyl sám. Byla vedle něj jeho žena Jana a mnozí další lidé, kteří na něj 

nezapomněli. 

V roce 2014 přichází Jan do Chomutova. Pustil se spolu se sborem do mnoha aktivit, 

rozjeli spolu Horizont, křesťanské centrum, které začalo sloužit městu. 

Janovo motto je: „Nakonec všechno jednou dobře dopadne. A jestli to ještě dobře 

nedopadlo, tak to není konec“. Touto nadějí žije a předává jí dál. 

Ordinace kazatele není o tom, že dotyčný kazatel, kterého se to týká, je dokonalý. 

Ordinace je především o tom, že kazatelství chápe jako své poslání, povolání od Boha a 

církve, jako svoji službu Bohu i lidem. 

V. Vurst 

https://www.casd.cz/ordinace-jana-matouska/
http://kcr.casd.cz/
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Vás srdečně zve na workshop  
 
 

Zážitková pedagogika 
 

Jak se učíte nové věci? 
Víte, že nejefektivnější učení je zážitkem? 

A víte, že zážitková pedagogika může podporovat vzájemné vztahy? 
Přijďte si to vyzkoušet! 

Co se naučíte pomocí zážitku, to už (nejspíš) nezapomenete :) 
 

 
workshop povede 

Bc. Ivana Říhová  
lektorka primární prevence rizikového chování 

 
 

sobota 2.2.2019 od 14:00 hodin 
 

Peroutkova 57, Praha 5 

v učebně sboru CASD 

bus č. 137, zastávka Urbanova, 
vstup bočním vchodem 

 
 

 

 

 
 
 



Kreslený příběh Ježíše Krista 

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/

