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   ročník 19/číslo 948 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
  

Dopoledne . 

9,3o hodin 
Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   
Vede Samuel Müller  

Téma úkolu: „Soud nad Babylonem“ 
 společná píseň č.203 „Když kol tebe“ 

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

 společná píseň č.276 „Pán Sionu je vládce“ 
 modlitba  
 

10,3o – 10,45 hodin  
  Přestávka 

 

10,45 hodin  

Dopolední pobožnost vede Petr Bezděkovský 
společná píseň č.106 „Slyšme slova spasení“ (v sedě)  
Sborová oznámení 
Mimořádné členské – starší sboru 
Převod člena sboru Terezy Dusbabové 
Blahopřání k jubileu -1. diakon, starší sboru 
Anežka Kinská a Radek Zelenka 
společná píseň č.129 „Slyš, Otče, prosby hlas“ 
modlitba  
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
Příběh pro děti – Marie Komárková 

sborová píseň - Smíchovský pěvecký sbor 
 

Čtení z Bible – Kazatel 1. kapitola – Natálija Balcarová 
tichá modlitba  
Kázání z Božího slova – Natalie Turková 

 Téma: „Samá mlha“ 
 

chvíle ke ztišení - hudební přednes – Natálija Balcarová 
 společná píseň č.237 „Pán je světlo mé" 
 modlitba 
 závěrečná píseň č.281 „Buď, mocný Bože, s námi“ 
 
 
 
 

                    Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 - Smíchov 

  23. březen 2019 



Oznámení 
 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 
 

-Dnes kázáním z Písma bude sloužit s. Natalie Turková 
 

-Příští sobotu 30.3 budeme slavit Památku večeře Páně  
spojené s Agapé, zamyšlením bude sloužit br. Josef Cepl. 

Této bohoslužby, včetně přijímání symbolů VP, zpěvu písní a hudebního přednesu v jejich podání, 
se budou s námi účastnit i členové akademického pěveckého sboru a kapely z USA 

 

-V sobotu 27.4. se na Smíchově uskuteční Rodinná bohoslužba  
s hosty Pavlem Rausem a Radomírem Jonczym 

 

-Všichni jste zváni na Procházku k Vltavě s KD2 v neděli 31.3. od 1400 hod 
(Více informací dále ve Zpravodaji) 

 

-V sobotu 6.4. jste zváni na setkání Klubu zdraví  
na téma „Enzymy – kvašené zdraví“ přednáší RNDr. Luděk Bouška 

od 1400 hod v učebně (Více informací dále ve Zpravodaji) 
 

-V sobotu v podvečer 13.4. se uskuteční koncert Pražákova kvartetu 
se svátečním slovem od 1700 hod (Více informací dále ve Zpravodaji) 

 

-POZOR!!! termín výletu TOMů je z důvodu velikonoc přesunut na 14.4. 
Cíl cesty jsou „Jílovské zlaté doly“ a vyhlídková věž „Pepř“ 

(Více informací dále ve Zpravodaji) 
 

-V termínu 21.-24.3. probíhá v Malenovicích Konference ČSU, 
více informací o dění na konferenci naleznete dále ve Zpravodaji 

 

-Sbírky z minulého týdne: sbor: Kč 7 554,-; misie: Kč 0,-; Adra: Kč 0,-;  
FSP: Kč 0,-; BanglaKids: Kč 0,-; TVHope: Kč 0,-; APP: Kč 0,- 

 

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

Jmenovitě za manželé Zdeňku a Jiřího Pokorný 
Prosíme připojte se k nám i v měsíci březnu a mysleme na svých 

modlitbách na oddělení našeho sboru: oddělení Služba žen 
 

- 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 

 
 

 
 
 
 

 
 

V období 24.-30.3.2019 oslaví narozeniny: 
 

Kinská Anežka (24.3.); Bezděkovský Petr (24.3.); Žalud Martin (25.3.);  
Hrachovcová Michaela (26.3.); Hrachovec Ivo (27.3.); 

Pospíšilová Ludmila (28.3.);   
 

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

 
 
 

 



VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA, … 
 

Zpráva z jednání výboru sboru 14. března 2019 
                       

Zamyšlením z Božího slova, Žalm 143, posloužil br. Cepl. 
 

1. Br. P.Bezděkovský seznámil výbor sboru se stavem nahrávací a přenosové 
techniky, která slouží pro přenosy kázání a ostatních akcí v rámci oddělení 
bohoslužby online. 

2. Na červnového jednání výboru budou předloženy dvě až tři finanční 
nabídky  
s uvedením výhod a nevýhod tak, aby výbor rozhodl o tom, která se bude 
realizovat.  

3. Výbor sboru souhlasí s převodem sestry Terezy Dusbabové do sboru 
Trutnov.  Návrh bude předložen členskému shromáždění ke schválení při 
oznámeních v sobotu 23. 3. 2019. 

4. Příspěvky do výroční zprávy o činnosti sboru za rok 2018 je nutno dodat 
do 20.3., aby mohla výroční zpráva vyjít v sobotu 30.3.2019. 

5. Návštěva z USA se bude účastnit Památky večeře Páně, tj. asi 90 lidí. Kázání 
dostanou přeložené do angličtiny v tištěné podobě. Návštěva z USA před 
agape odjede. 

6. Výbor sboru rozhodl, že v letošním roce se Památka večeře páně o 
velikonocích konat nebude.  

7. Br. Bláha informoval o přípravě Noci kostelů. Je zajištěn tým lidí, kteří jsou 
ochotni se návštěvníkům věnovat. Pro návštěvníky budou k dispozici 
knížky a letáčky. Br. Bláha informoval též o propagaci chystaného koncertu 
Pražského kvarteta dne 13. 4. 2019 (Inzerát v měsíčníku Prahy 5, pozvánka 
bude rozeslána členům e-mailem). 

8. Výbor sboru schválil pravidla pro pohyb lidí bez domova v modlitebně.  
Nutno proškolit službu v kuchyňce a dořešit uvedení některých pravidel 
do praxe. 

9. Br. Bezděkovský informoval výbor sboru o programu bohoslužby Anděl                   
v sobotu 16.3.  

Zapsala Anna Boušková 
 

Společné  AGAPÉ  v sobotu 30. 3. 2019 
 

Milé  séstry, milí  bratr i Smí chovské ho sboru, 
ra di bychom Va s pr izvali k pr í pravé  agapé, ktéré  sé uskutéc ní  po slavnostní  
bohosluz bé  Pama tky Véc ér é Pa né  v sobotu 30. března 2019 v nas ém sboru. Pokud 
budété mí t chuť a moz nost sé agapé  aktivné  zu c astnit, pr iví ta mé Vas é pr í spé vky v 
podobé  slany ch a sladky ch dobrot, pr í padné  jí dél, spécia lné  upravény ch pro né ktéré  
diéty (napr . bézlépkovou, bézlakto zovou a jiné ). Prosí mé vs échny ochotné  
pr ispé vatélé, aby si oznac ili svy m jmé ném na doby, vé ktéry ch jí dla pr inésou, a také  
aby zajistili fina lní  u pravu vs éch pokrmu . Pr édém dé kujémé za Vas i pomoc! Té s í mé 
sé na spoléc né  chví lé. 

Organizátorky  pohoštění Alena Heczková a Jitka Michalcová 
 



Návštěva akademického pěveckého sboru v sobotu 30.3.2019 
 

Milé sestry, milí bratři, 
jak již bylo oznamováno, příští sobotu 30.3. v rámci evropského turné navštíví náš sbor 
akademický pěvecký sbor s kapelou z USA z adventistické školy Spring Valley. Hosté 
zazpívají dvě sborové písně a uvedou jeden hudební přednes. Těchto našich hostů bude 
90 a velmi se těší, že s námi budou sdílet společenství i při umývání nohou a přijímání 
symbolů oběti Ježíše Krista, chleba a vína. Hostům bude rezervováno místo 
v prostředním segmentu lavic modlitebny. Aby bohoslužba mohla probíhat bez 
komplikací, prosím, dbejte pokynů diakonů, zejména během vzájemné služby umývání 
nohou. Děkuji! Společenství s hosty bude mimořádným zážitkem, který bude směřovat 
k oslavě Pána Ježíše Krista při bohoslužbě Večeře Páně. Hned po skončení bohoslužby 
hosté odjedou za svým dalším programem.  

Josef Cepl, kazatel sboru 
 

www.casdsmichov.cz                                sbor Praha Smíchov 

 
 
PROCHÁZKA K VLTAVĚ S KD2 v neděli 31.3. 
 

Milí přátélé, 
rádi bychom Vás pozvali na procházku čimickým údolím k Vltavě. Césta vhodná také 
pro kočárky, alé nézpévněná. 
Sraz v néděli 31.3. vé 14hodin na zahrádcé Lésního klubu Tři údolí, Libčická 333, 
Praha 8. Pro děti možnost si pohrát. Césta čimickým údolím na hradiště Zámka 
(3,5km), možná odbočka na farmu PN Bohnicé (1km). 
Po návratu z výlétu možnost ohýnku a opékání na ohni na zahradě lésního klubu. 
Těšímé sé na vás! 

Mariana a Jarda Skálovi 

Koncert Pražákova kvarteta se svátečním slovem 
 

Sbor Církve adventistů sedmého dne Praha – Smíchov vás zve na koncert Pražákova 
kvarteta. Zazní díla J. Haydna, F. Schuberta a A. Dvořáka. Připraveno je sváteční slovo 
pastora Josefa Cepla.  
Program může každého z návštěvníků obohatit krásou hudby a slovem naděje.   
 

Pražákovo kvarteto hraje ve složení:   
Jana Vonášková - 1. housle,  Vlastimil Holek - 2. housle, Josef Klusoň - viola 
A Michal Kaňka - violoncello. 
 

Všichni členové jsou absolventi Pražské  konzervatoře a Akademie múzických umění. 
Komorní hru studovali u členů Vlachova, Pražského a Smetanova kvarteta.  Zároveň  byli 
v kontaktu s univerzitou  v Cincinnati, kde studovali zejména hudbu 2. Vídeňské školy. 
V roce 1979  získalo Pražákovo kvarteto  1.cenu  v soutěži Pražského jara, ale již  rok 

®

http://www.casdsmichov.cz/


předtím  zvítězilo v prestižní mezinárodní soutěži ve francouzském  Evianu. Od té doby 
se soubor stal pravidelným hostem na všech mezinárodních pódiích jak v Evropě a 
v Severní Americe, tak v Japonsku a Austrálii.    
 

Během své 40leté kariéry natočilo Pražákovo kvarteto  na 50 kompaktních disků u 
francouzské firmy Praga Digitals, kde zaznamenalo kompletní  kvartetní 
dílo  Beethovena, Brahmse, Schuberta, 2. Vídeňské školy  a všechna významná díla 
českých skladatelů, za které obdrželo bezpočet mezinárodních ocenění.  
 

Koncert se uskuteční v sobotu 13. dubna 2019 v 17 hodin v modlitebně Církve 
adventistů sedmého dne, Peroutkova 57, Praha 5. Vstup je volný. 
 

Srdečně zveme vás, vaše přátele a známé.                                      Josef Cepl a Pavel Bláha                                                                                                                                    
 

Miliony životů zničených válkou v Sýrii. ADRA vrací naději. 
 

Občanská válka v Sýrii, ktérá v břéznu vstoupila do devátého roku 
svého trvání, jé Radou bézpéčnosti OSN označována za jédnu 
z néjvětších humanitárních krizí současnosti. O život v ní přišlo přés 
220 tisíc civilistů a své domovy musélo opustit přés 11 700 000 lidí. 
S postupnou stabilizací bézpéčnostní situacé sé v průběhu roku 2018 
do svých domovů vrátilo 1,4 milionů z nich. Vracéjí sé však do míst, 

kdé zcéla chybí kanalizacé, néfungujé infrastruktura ani éléktrická síť a každá třétí 
škola jé poškozéná nébo úplně zničéná. 

ADRA ČR v roce 2019 stejně jako v předchozích letech pomáhá jak přímo 
v Sýrii, tak v sousedním Libanonu. V Sýrii se zaměřujeme na pomoc rodinám, 
které se vracejí do venkovské části Damašku. Vé spolupráci s UNHCR opravíme 
v letošním roce 27 poškozených učeben na 8 školách, do kterých se bude moct 
vrátit 675 dětí. Budou tak moci pokračovat vé vzdělávání, ktéré bylo válkou 
přérušéno. 

V rámci projektu bude také obnovena a opravena poškozená kanalizace pro 
přibližně 1 800 rodin: „Dříve nám kolem domu tekly splašky. Všude kolem byla 
spousta hmyzu, děti byly často nemocné. Kanalizace nám změnila život," říká Maran, 
ktérá sé spolu s manžélém a čtyřmi dětmi vrátila na přédměstí Damašku, kdé ADRA 
opravila kanalizaci v roce 2017. 

V souvislosti s tím řéší projékt i přístup k pitné vodě pro néjzranitélnější komunity 
a také poskytnutí sanitačních zařízení. 

Válka v Sýrii ovlivnila situaci v célém régionu. V sousedním Libanonu v současné 
době žije 27 syrských uprchlíků na 100 místních obyvatel, jé tédy místém 
s néjvětším počtém uprchlíků na světě. I zdé ADRA pomáhá. Cílém dalšího projéktu 
jé zajištění přístupu k nézávadné pitné vodě pro 26 300 lidí. Pomoc se zaměřuje 
především na nejzranitelnější domácnosti, tedy rodiny s velkým počtem dětí, 
starými a nemocnými lidmi nebo hendikepovanými. V současné době totiž 
většina z 342 265 uprchlíků žijících v régionu Biká némá stabilní přístup k pitné 
vodě a často sé musí spoléhat pouzé na vodu z néověřéných zdrojů. Nédostatéčná 
kvalita a kvantita vody ovšém ohrožujé zdravotní stav a důstojnost néjén syrských 



uprchlíků žijících v tábořé, alé také místních Libanonců, ktéří žijí v obcích béz 
přístupu k pitné vodě. 

„Spolu s manželem a našimi pěti dětmi jsme utekli před válkou. Přebýváme v malém 
táboře, kde žije asi 60 lidí. Latríny, které jsme si vyrobili sami, byly mělké a přetékaly. 
Díky Adře máme latríny, které neprosakují a vydrží i zimní deště. Získali jsme také 
nádrže a s nimi i čistou vodu. Nemusíme už používat špinavou ze zavlažovacího 
kanálu. Děti jsou mnohem méně nemocné,” vysvětlujé Imam (36). 

V létošním rocé ADRA postaví vodojém v obci Douris a budé distribuovat nádržé na 
vodu a hygiénické balíčky pro syrské uprchlíky a chudé Libanoncé. Zárovéň sé 
ADRA na místě věnujé osvětové činnosti v souvislosti s používáním vody, aby sé 
docílilo co néjvětších úspor. S tím Adřé pomáhají i zástupci místních samospráv. 

Za Adru Mirka Žaludová 
 

Konference Česko-Slovenské unie – čtvrtek 21.3.2019 
 

Ve čtvrtek 21. 3. 2019 odpoledne začala pracovní část konference Česko-Slovenské unie 

v Hotelu Petr Bezruč v Malenovicích. Sešlo se v něm 214 zástupců sborů a kazatelů, aby 

zvolili administrativu Česko-Slovenské unie a hledali řešení pro 21 bodů agendy, které 

mají projednat do nedělního poledne. 
 

Konferenci zahájil předseda Interevropské divize Mario Brito zamyšlením: 

Jaký je smysl konference? Co znamená, že jsme církev? Co se od nás očekává? Máme 

jako církev nějaký význam ve společnosti? Co pozitivního děláme pro společnost? 

Zajímáme někoho? 

Ano, máme poslání. Žijeme ve světě, kde je čím dál větší napětí, ve světě, který se 

polarizuje. 

Společnost je rozdělena na polovinu. Zdá se, jako bychom nebyli schopni se domluvit. 

Tento problém však proniká i do církve. I v naší teologii je mnoho proudů, mnoho důrazů. 

Kam tedy směřujeme? 

Historie se opakuje. Ježíš žil v době, která je v něčem podobná s tou naší. Tehdy jedno 

impérium ovládalo „celý svět“, bylo možné cestovat po celé Římské říši. A právě v této 

době sestoupil na svět Boží Syn. Křesťanskou církev Ježíš zakládá s několika málo lidmi. 

Kristus však přináší do světa nejzásadnější mírotvornou revoluci, která odpovídá na 

nejdůležitější otázky, které si lidé kladou. 

Dnes se lidé s těmito důležitými otázkami potýkají také. Mají obavy, jaká bude 

budoucnost. Zdá se, že směřujeme ke krizi, přichází nejistota. A lidé hledají skutečné 

řešení. Čas od času se objeví nějaký malý vůdce s jednoduchým řešením složitých otázek. 

To však neexistuje. 

My však máme naději. Je položena na dobrém základu. Konference unie se sešla proto, 

aby uvažovala o poslání církve. 

Učedníky Ježíš pověřil, aby šířili dobrou zprávu o spasení celému světu. Neměli žádnou 

velkou strategii či plán. Ale modlili se. Společně. A Pán je přivedl k úspěchu. Proměnil 

je. Když rostli učedníci, tak rostla i církev. Duch svatý v nich přebýval. Následovníci 

Krista tak mohli spolupracovat s nebem. Šli tam, kde jim Bůh otevíral dveře, a nesli o 

něm poselství. 

Duch svatý je přítomen i dnes. Chce nás proměňovat a zmocnit pro to, abychom nesli 

evangelium do celého světa. 

https://www.casd.cz/konference-cesko-slovenske-unie-ctvrtek/


Delegáti na začátku vyslechli zprávu předsedy Česko-Slovenské unie Mikuláše Pavlíka, 

statistickou zprávu tajemníka Petera Číka a ekonomické informace od hospodáře Marka 

Škrly. Poté zvolili výbor pro plány a programy, pro změnu ústavy, pro pověření a 

jmenovací výbor. 
 

Zatímco jednal jmenovací výbor, delegáti si vyslechli zprávy za oddělení dětí a za Klub 

Pathfinder, dětskou sobotní školu, křesťanský domov, sobotní školu, kaplanskou službu 

a oddělení komunikace. Program konference končil ve 23:00 krátkým zamyšlením a 

modlitbami. Jmenovací výbor stále zasedal. Volba administrátorů bude probíhat v pátek 

dopoledne. 
 

Konference Česko-Slovenské unie – pátek 22.3.2019 
 

Během pátečního zasedání konference byli zvoleni administrátoři a výbor Česko-

Slovenské unie. Bylo probráno také několik bodů agendy. 
 

Páteční jednací den byl zahájen písněmi a poselstvím z Bible, které přinesl Vít Vurst. 

Konec všech věcí je blízko, a proto… 

„Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k 

modlitbám. Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje 

množství hříchů. Buďte jedni k druhým pohostinní a nestěžujte si na to! Každý ať slouží 

druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její 

rozmanitosti. Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává 

Bůh – tak aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na 

věky věků. Amen.“ (1Pt 4,7-11) 

Apoštol Petr oznamuje, že konec je za dveřmi. Toto poselství spojuje s pohostinností. 

Díky Ježíši zažíval Petr život plný naděje. Kristus je úhelným kamenem. Proto apoštol 

vyzývá čtenáře, aby veškerou pozornost zaměřovali na Krista. 

Nejdůležitější je to, co pro nás dělá Ježíš. Když s ním žijeme, je to na nás poznat. 

Petr se obrací na církev. Konec všeho je již blízko – to je horizont těch, kteří chodí 

s Kristem. Vyzývá nás: Věřte a buďte křesťanskými realisty. Určitě existují témata, která 

nás dokáží rozrušit. Sprintem není možné uběhnout maraton. Proto máme žít rozumně a 

máme se modlit. Bůh se naklonil k člověku v Ježíši Kristu a my se máme v modlitbě 

naklonit k Bohu. 

Petr však také mluví o horlivé a obětavé lásce – lásce aktivní, natažené k člověku. Láska 

souvisí s odpuštěním. Láska boří bariéry a staví mosty. 

Vše, co máme, je Božím darem a milostí. Vždyť v naší slabosti je Boží síla.  Dary máme 

rozmanité, stejně jako je rozmanitá Boží milost. Apoštol nás také vyzývá, abychom žili 

nadějí. A to je mottem letošních konferencí. Žít v naději znamená žít aktivní křesťanský 

život, který je každý den žitý jako vyznání víry. 
 

Během dopoledne byli postupně zvoleni administrátoři Česko-Slovenské unie. Do pozice 

předsedy byl zvolen Mikuláš Pavlík, jako tajemník byl vybrán Peter Čík a 

hospodářem se stal Marek Škrla. Zároveň byl odsouhlasen i nový výbor unie. Kromě 

administrátorů Česko-Slovenské unie a předsedů sdružení se členy výboru unie za České 

sdružení stali Michal Balcar, Milan Malafa, Robert Heczko, Martina Exnerová, za 

Moravskoslezské sdružení Vlastimil Cichý, Jiří Sochor, Marek Klíma, Jaromír Juřínek, 

Vlastimil Fürst a za Slovenské sdružení Milenko Vučetic, Emil Bališ a Andrea Turzová. 

Během pátečního dne bylo projednáno devět bodů agendy. Konkrétní rozhodnutí budou 

připravena jako samostatný článek, který bude vyvěšen během příštího týdne. 

https://www.casd.cz/konference-cesko-slovenske-unie-patek/


Sobotu delegáti přivítali bohoslužbou, na které chválili Boha písněmi a modlitbami, 

vyslechli si duchovní zamyšlení a společně tradičně zahájili sobotní den. 

 



 



       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

Výlet  TOMu  14.4.2019 
 “Jílovské zlaté doly” 

 

Sraz: v 8:45 hod - stanice metra “C” Budějovická 
Odjezd: Bus č. 332 – 9:00 hod. 

       příjezd – Jílové u Prahy náměstí 9:42 
 

Trasa:  
Z Masarykova náměstístart po červené TZ (Jílovské vyhlídky) přes Boží skála2, dále  

po zelené TZ kolem lípy v Borku pod železniční most na cyklotrasu 19 vlevo  
na červenou TZ ke štole Halíř4 (prohlídka štoly, svačina). Od štoly Halíř zpět  

po červené TZ na Borek rozcestí do ulice Ke Statku a k Borek - u potoka.  
Dále po zelené TZ k Jílové u Prahy - žst na žlutou TZ k Včelní hrádek5 (zřícenina hradu)  

až k Horní Studené. Zde budeme pokračovat po NS Jílovské zlaté doly  
k rozhledně Pepř6 a do Jílového u Prahy Masarykovo náměstí k dubucíl 

Délka trasy cca 9,1 km 
 

 
 
 
 

Na setkání s vámi se těší Radek Zelenka 
 

Design ® Jaroslav Bartoš 



  www.zivotazdravi.cz            Praha Smíchov   
                              

Vás srdečně zve na seminář  

 

Enzymy – kvašené zdraví 
 

 
Jak fungují enzymy v našem těle? 

Znáte „kimči“? Jak si ho levně můžeme připravit sami? 
Imunitu můžete udržet na výši po celý rok. 

Přijďte ochutnat a naučit se přípravu 😊. 

 

 
přednáší  

RNDr. Luděk Bouška 
vedoucí Klubu Zdraví 

 
 

sobota 6. 4. 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 
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