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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
  

 Dopoledne . 

9,3o hodin 

 Dopolední bohoslužba:  

 Radomír Jonczy a Viktorie Vlachová 
 Chvály:„Své kroky rozezpívej; Chceme Ti říct“ 
 Zahájení a songservis: 
  Píseň: „Jako David“ 
  Čtení z Bible: Job 33, 14-18 - Eliška Kreislová 
  Píseň: „Vzávám a slavím Tvé jméno“ 
  Čtení z Bible: Židům 1, 1-3 - Kristýna Mirvaldová,  
  Píseň: „Tobě patří chvála“ (ve stoje) 
 Modlitba: Honza a Janička Bezděkovští 
 

 Čtení z Bible: 1. Sam, 3, 1-10 - Ester Kubová 
 Kázání - Radek Jonczy a Viktorie Vlachová 
 Klavírní přednes - Timea Hlivková 
 Sbírka pro potřeby sboru a misii  
 Píseň: „Jdu k Tobě, Pane“ (ve stoje) 
 Modlitba s požehnáním: Radek Jonczy 
 Píseň: „Hosana“ (ve stoje) 
  

 Oznámení 
  

10,3o – 11,oo hodin  

  Přestávka 
 

11,oo hodin  

  Sobotní škola a dětské sobotní školky - Pavel Raus a Kamil Staněk 
  Chvála: „Před trůnem“ (ve stoje) 
  Modlitba: Jaroslav Skála 
  Slovo hosta - Pavel Raus 
  Diskuze ve skupinkách: vedoucí skupinek 
  Shrnutí - Pavel Raus 
  Chvála: „Za to, že“ (ve stoje) 
  Modlitba: Pavel Raus 
 

12,oo – 13,3o hodin 

  Oběd, agapé 
 

13,3o – 15,oo hodin  

  Přednáška a program pro děti 
  Přednáška a diskuze: Pavel Raus 
  Program pro děti: Viktorie Vlachová + tým 
 

                    Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 - Smíchov 

          27. duben 2019 
 
 
 



 
 

Oznámení 
 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 
 

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

 

-Příští sobotu 4.5. kázáním z Písma bude sloužit br. Josef Cepl 
po dopolední bohoslužbě se uskuteční sborové shromáždění  

 

-V sobotu 4.5. se uskuteční setkání Klubu zdraví na téma  
„Zdraví, které chutná“ s Romanem Uhrinem od 1400 hod v učebně 

 

-V termínu 10.-12.5. se uskuteční další ročník akce KP – Robinzonáda 
(více informací ve Zpravodaji a u vedoucích oddílu Penguins) 

 

-V neděli 19.5. jste zváni na výlet TOMů „Mělník – Na soutok Vltavy a Labe“ 
Tento výlet, typu městský, je vhodný pro vozíčky, kočárky a ostatní s možností vlastní 

dopravy na místo. Autobus č. 369 je vhodný pro přepravu vozíčku.  
(více informací dále ve Zpravodaji) 

 

-V neděli 28.4. a 5.5. se v našem sboru uskuteční konferenční jednání  
Českého sdružení CASD 

 

-Sborový výlet – termín konání se blíží, všichni se těšíme a proto  
nastala doba pro výběr nevratné zálohy (více informací dále ve Zpravodaji) 

 

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

 

Prosím připojte se k nám i v měsíci dubnu a mysleme na svých 
modlitbách na oddělení našeho sboru: Sobotní škola a sborový zpěv 

 

- 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 28.4.-4.5.2019 oslaví narozeniny: 
 

Kapounková Kristýna (28.4.); Komárek Jaromír (28.4.); Oczko Vít (29.4.); 
Rašková Ester (2.5.); Bulejčík Marian (4.5.); Volná Klára (4.5.) 

 

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

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA, … 
 

Informace pro rodiče  
Dopoledni program pro děti bude probíhat odděleně pro 4 věkové kategorie: 
*  0-4     Učebna  (zpěv) 
*  5-8     Suterén  
*  9-11   Učebna za sálem 
* 12-xx  První patro 
 

Příspěvky na agapé prosím noste do kuchyně.                                       P.Bezděkovský 
 

Kdo je Pavel Raus 
Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol, Ph.D. je autorem knihy Spojenci namísto 
protivníků. 
Za minulého režimu vystudoval ČVUT. Během 90. let budoval vydavatelství Návrat domů 
v roli ředitele. V roce 2002 dokončil magisterské programy teologie a klinické 
psychologie na Wheaton College (Chicago, USA). Doktorát obdržel na Olivet University  
v San Francisku, 2014. Od roku 1999 působí ve sdružení Parakletos o.s. Na ETS vyučuje 
od roku 1998. O rok později byl jmenován vedoucím katedry pastorace. 
 

Robinzonáda  
je tradiční jarní akce Českého sdružení Klubu Pathfinder zaměřená zejména na 
rozvoj fyzična. V letošním roce proběhne v termínu 10. - 12. 5. 2019 a to v prostorách 
rekreačního střediska YMCA Soběšín. Akce je určená pro děti od 6 do 15 let. Cena 
akce je 300,- Kč/osoba + doprava. Přihlašujte se do 30. 4. 2019 přes formulář na 
webu oddílu Penguins. Více informací u vedoucích KP. 
Více zde: https://www.kp-penguins.cz/news/robinzonada-prihlaska/ 
 

Za KP Jakub Fraj 

Výlet KD1 pod Ostaš 
Velikonoční svátky strávila část KD1 ve Žďáru nad Metují, kde jsme v budově místního 
úřadu nalezli velmi příjemný azyl. Ačkoli jsme s sebou měli malé děti, které vyžadují 
nespočet přestávek a zastávek, navštívili jsme spoustu zajímavých míst – Adršpašské 
skály, skalní labyrint 
na stolové hoře Ostaš, 
farmu se spoustou 
zvířátek, Broumov a 
cestou domů i 
Hospital Kuks. Zvládli 
jsme také oslavit jed-
ny narozeniny. Večery 
jsme kromě společ-
ných večeří, her s dět-
mi i bez dětí zasvětili 
zamyšlením nad veli-
konočním příběhem.  

https://www.kp-penguins.cz/news/robinzonada-prihlaska/


Velké díky patří Samovi Dolejšovi za organizaci a všem účastníkům za dobrou náladu, 
příspěvky na společný stůl a vytvoření přátelského pro-středí pro děti i dospělé. Pánu 
Bohu děkujeme za to, že naše děti mohou vyrůstat společně, obklopeny sborovou 
rodinou.  
 

Alena Heczková 

Sborový výlet 27.-29.9.2019 
Zmíněný termín se blíží, a proto nastala doba pro výběr nevratné zálohy. Vybrané 
finanční prostředky budou použity na úhradu zálohy, kterou od nás požaduje uhradit 
provozovatel zařízení. 
 

Pro úhradu zálohy ve výši 700,- Kč/osoba (děti zálohu neplatí) můžete zvolit jednu ze 
dvou variant: 
1. osobní předání Františkovi Nohejlovi 
2. bankovním převodem na účet sboru (5053339/0800) pod var. symbolem 092019. 
Do zprávy pro příjemce prosím nezapomeňte uvést jméno osob/y, za které zálohu 
platíte! 
V případě dotazů jsem k dispozici na e-mailu: balcar@hotmail.cz 
 

Milé sestry, milí bratři, blíží se konference Českého sdružení, která se 
uskuteční ve dvou nedělích, 28. 4. a 5.5. 
Jsou připravené materiály, agenda, známe jména delegátů. To, co nevíme je to, co 
konference přinese - další směrování církve na území Českého sdružení. 
V patnácté kapitole Skutků apoštolové a starší píší dopis celé církvi ohledně nových 
členů církve. V tom dopise zazní věta: "Toto jest rozhodnutí Ducha Svatého i 
naše". Přáli bychom si, aby konference ČS byla vedena Bohem, aby rozhodnutí, které 
budeme dělat, byla především rozhodnutí ovlivněna Duchem Svatým. 
Chceme Vás poprosit o vaše modlitby za konferenci i její průběh. 
Chceme se společně modlit každý den od dnešního večera, od 21.30 nebo každé ráno 
od 6.15 (podle svých časových možností). Modlitby jsou samozřejmě dobrovolné, 

mailto:balcar@hotmail.cz


ale budeme rádi, když se vás zapojí co nejvíc. Uvědomujeme si totiž totální závislost 
na Bohu.  
Pokud se budete chtít připojit, chceme se za konferenci i postit a to 27.4. 
  

Děkujeme Vám za vaši práci, za vaši ochotu i za vaše modlitby. 
Vítek Vurst, David Čančík, Csabi Čák 

 

Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion Praha 
• Informace o novém čísle časopisu Advent tentokrát začneme od konce: pracovníci 

slovenské ADRY vzpomínají na vzácnou spolupracovnici, která zahynula při tragickém 

pádu jednoho z dopravních letadel na místě. Jerry (alias Jaroslav Šlosárek představuje na 

stránkách věnovaných jeho milované dětské organizaci Pathfinder jeho programovou 

náplň. Určitě stojí za pozornost ne příliš dlouhý článek o tom, jak probíhá svatba v 

Bangladéši. Nelze vyjmenovat všechna pozvání ani zprávy. Tak už snad jen zmínka o 

prvních desíti stranách časopisu: poměrně podrobná zpráva z pracovní části konference 

Česko-Slovenské unie. 

• Na začátku letošního roku vyšla na základě objednávky oddělení křesťanského domova 

Moravsko-slezského sdružení drobná brožura Jana Dymáčka s názvem Jak dochutit 

manželství, která je v podstatě přepisem jeho přednášek. Reakce ze sborů nás poučila, že 

jsme i tuto publikaci měli nabídnout k běžnému prodej; bylo třeba ji dotisknout. V 

podobném režimu vychází další brožurka téhož autora s názvem Diakonie? Proč? Aby 

nikdo nebyl sám! Poučili jsme se z předchozí zkušenosti a tentokrát již titul nabízíme 

jako standardní knihu (a posíláme ukázkový výtisk). 
 

Nabídka nábytku 
Darujeme světlý nábytek vhodný do studentského pokoje. Mobil 602 292 548 

 

K A Z A T E L N A 
 

ŽÍT TAK, ABY SE NA TO DALO DÍVAT…  
 

Sestry a bratři, studenti  

První tři verše knihy Kazatel přetlumočil Viktor Fischl takto:  
 

To jsou slova kazatele zvaného Kohelet, Syna Davida, krále Jeruzaléma. 

Nic a zase nic, řekl kazatel Kohelet. Nic a zase nic a vše je k ničemu. 

Co má člověk ze vší lopoty, již pod sluncem se nalopotí? 
 

Biblická otázka – Co má člověk ze vší lopoty? – pátrá po výnosech naší dřiny pod 

sluncem. Starověká otázka zazněla do jiného „pracovního trhu“, než je ten náš. 

Tehdy byl svět rozdělen na pány a otroky. Lidé opravdu dřeli. Pracovali předně 

s hmotou, nebo s hlínou, nebo se zvířaty, dobývali prostor. Tak jako ještě i naše 

prarodiče ba i rodiče. Dnešní mladí lidé, naše děti, zejména ve velkoměstech pracují 

s technologiemi, ve službách, živí se obchodováním… Téma námahy však přetrvává. 

Biblická otázka je i dnes velmi aktuální, je naléhavá. Doslovněji bychom ji mohli přeložit 

takto:  
  

„Jaký čistý zisk (jaká nadhodnota, hebr. jitrón) k člověku v celé dřině jeho, /z toho jak/ 

dře pod sluncem?“   
 



A odpověď z kontextu je zřejmá: žádný. Hebrejský termín jitrón zde užitý vůbec poprvé 

v Bibli je dobře zapamatovatelný. Slůvko se skrývá ve jméně Mojžíšova tchána, jmenoval 

se Jitro. Česky bychom ho oslovovali: „Jeho zbytek (nadbytek)“ (J. Heller) A 

s veškerým svým výskytem zůstává slovo jitrón (29 krát) uzavřeno právě jen v knize 

Kazatel. Z jakých důvodů?   

Slovo jitrón patří do ekonomického slovníku. Znamená vlastně čistý zisk či 

nadhodnota. A zisk je jeden ze základních pojmů ekonomie. Co znamená čistý zisk? 

Označuje to, co zbývá po odečtení všech nákladů. Jakým čistým ziskem člověk 

disponuje? Kazatel coby ekonom života tvrdí: čistý zisk není. Odečteme-li všechny 

životní náklady, jsme vždy v mínusu. Úděl člověka je stejný jako úděl zvířat, jak jeden 

umře, tak umře i druhý. Všechno je prchavé jak pára nad hrncem. (Kaz 3,19) Ale kvůli 

tomu nemusím do kostela, to ví kde kdo, říkáte si. A také kde kdo u toho zůstává. Těm je 

pak smrt nejvyšší autoritou, pánem jejich životů.  

I rabíni si lámali hlavu nad tím, co nám to Šalamoun zanechal za poetický odkaz. 

A v reakci na tuto otázku – Jaký čistý zisk k člověku v celé dřině jeho? – našla dvě 

světová náboženství, judaismus i křesťanství, společné slovo, sdílenou odpověď. Rabíni 

učí, že čistý zisk není pod sluncem, čistý zisk existuje – ale nad sluncem.1 Totéž tvrdí 

Ježíš ve svém podobenství: „Neukládejte si poklady (zásoby) na zemi, kde je ničí mol a 

rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi… tam /pak/ bude i 

tvé srdce.“ (Mt 6,19–21) 

Odpovězme si ještě i na jinou otázku. Z jaký důvodů tedy zůstává sousloví čistý zisk 

uzamčeno jen v biblické knize Kazatel? Mudroslovná literatura Starého zákona (tak 

jako mudroslovná literatura starého Egypta i staré Mezopotámie) učí praktickému „umění 

dobře žít“. A v centru pozornosti biblického myšlení není vlastnění, nýbrž bytí. Starý 

zákon (biblická hebrejština) sloveso „mít“ vůbec nezná. Když chce vyjádřit, že Jákob 

měl dvanáct synů, řekne pomocí směrové předložky: „k Jákobovi dvanáct synů“. Děti 

k němu směřují, ony k němu patří, přináleží, ale nepatří mu, on je nevlastní, v pravém 

smyslu patří Bohu.  

A nyní učiníme střih do Nového zákona, a to do centra velikonočních událostí. Ocitáme 

se v jednom z nejhlubších příběhů o tom, jak se „čistý zisk“ zvrhne v životní prohru, 

v holé zoufalství. O tom, jak „čistý zisk“ dostane člověka do mínusu všech mínusů, 

je příběh Jidášův. Jeho ziskem byly krvavé peníze, psovská mzda, mzda „psa“ – 

mužského prostituta. (Dt 23,18–19) Jeho „čistý zisk“ skončil na podlaze, na podlaze 

Chrámu. A on skončil… Jaká ironie! Také Chrám, chlouba výstavnosti, brzy vezme za 

své…  

Jidáš přichází do Chrámu k veleknězi a starším. Vyznal jim svou vinu, když (doslovněji) 

řekl: „Šlápnul jsem vedle, zradil (vy-dal, pro-dal) jsem krev nevinnou.“ (Mt 27,4)  
 

Velekněz i starší však hluboce selhali, jak je patrné z jejich reakce. Vždyť co jiného než 

náboženství, kdo jiný než kněz může člověku s vinou pomáhat? Vyslechněme si jejich 

ubohou odpověď:  Oni však řekli: „Co je nám po tom. Ty se na to budeš dívat!“ 2 
 

                                                 
1 Rabi Huna a rabi Aha učí: „Člověk nemá nic ze své práce pod sluncem, ale jeho poklad a doména je nad 
sluncem.“ A rabi Judan: „Pod sluncem nemá žádný profit (jitrón), ale nad sluncem ano.“ NOVOTNÝ, 

Tomáš. Kohelet: výklad biblické knihy Kazatel s použitím midrašů a středověkých židovských komentářů. 

Praha: Oliva, 1998, s. 7.) 
2 Mt 27,4. Kraličtí překládají: … „Co nám do toho? Ty viz.“ ČEP uvádí: … „Co je nám po tom? To je tvoje 

věc.“ Žilkův překlad: … „Co je nám do toho? Poraď si s tím sám.“ Jde o překlady řeckého textu, jenž uvádí 

„sy opsé“, tj. doslova též: „Ty uvidíš“. 



Ale dívat se na to nedalo. Jidáš „… rozhodil ty peníze v chrámě. Utekl. Šel. Oběsil se.“  

Lze Jidášovo rozhodnutí přijímat jako návodné? Zrada nevinné krve je či může být i 

naším příběhem. Nevinnou krev lze zradit v rámci rodiny či ve firmě, popřípadě ve 

společenském životě. Ohlas toho nalézáme hned několik veršů dál. Přitom jde o druhého 

svědka, který přitakává vyznání, že Ježíšova poprava je nevinnou krví (sanhedrin ji měl 

za provinilou). Tentokrát do úhlu naší (sebe)reflexe vstupuje představitel politické moci, 

totiž Pilát Pontský, a to ve chvíli, kdy si k ukřižování zfanatizovaný dav vybral na 

místo vraha dobrého Člověka Ježíše. Na davové – „Ukřižovat!“ – Pilát nakonec 

odpovídá gestem i slovy:   
 

Viděl tedy Pilát, že nic neprospěje, ale větší řev by vznikl, vzal vodu, omyl si ruce před 

tím davem a řekl: „Nevinný jsem nad tou krví touto. Vy se na to budete dívat.“ 3 
 

Nedá se na to dívat dodnes! Nedá!  

Jednou se Erich Fromm zeptal svého prastrýce, který měl malého Ericha rád: 

„Strýčku, co myslíš, že ze mě bude?“ Ten mu odpověděl: „Starý Žid!“4 Pokud se člověk 

dožije stáří, bude se muset dívat na to, co za sebou zanechá. 

Právě tyto dvě věty velikonočního dějství a tyto dvě věty – Ty se na to budeš dívat. Vy 

se na to budete dívat. – mne vtahují do příběhu s neodbytnou naléhavostí. V mém životě 

jsou momenty, na které se nedá dívat. A kdo ví, co nás jako rodiny a společenství víry 

čeká. A kdo ví, na co se z mého života budou muset dívat moji nejmilovanější – i děti.  

A tu jsme u klíčového poselství evangelia, křesťanských Velikonoc. Rozdíl mezi 

Jidášem a Petrem je nepatrný a přitom nekonečný. Společné je jim téma zrady. Jidáš 

Ježíše udal. Udal, kde ho v noci najdou, aby ho mohli snadněji než ve dne zatknout. Petr 

Ježíše zapřel. Ten zásadní rozdíl, tak ostrý jako je život proti smrti, spočívá 

v následujícím. Petr svou vinu tři dny (u)nesl a dočkal se setkání se Vzkříšeným! Setkat 

se se Vzkříšeným, o to tu běží – nikoli o naše dluhy, viny.  

Co setkání se Vzkříšeným znamená? Proč je tak významné i žádoucí? Připomeňme si. 

Vždycky jsme v mínusu! Proto se modlíme: „Otče náš… odpusť nám naše dluhy, jako i 

my jsme odpustili našim dlužníkům.“ (Mt 6,12) Náš čistý zisk nám je darován 

odpouštěním v moci Oběti. Na kříži a vzkříšením byl totiž sprovozen ze světa tvůj 

dlužní úpis „psaný vlastní rukou“, „vlastním“ životem. Pozoruhodně to vystihla 

epištola Koloským, když užila: „setřel /přibitím na kříž/ každý náš chejrografon“ (Kol 

2,14). Řecký termín „cherografon“ česky „psané rukou“ či „dlužní úpis“, což byla 

původně směnka. Ta bývala po splacení veřejně přeškrtnuta či rozthána. Jinými slovy lze 

vyznávat, že vyrovnání u soudu Božího je hotová věc. Jenže je to věc též našeho 

rozhodnutí. Jidášovský konec, nebo Petrovo začátek. Viny, dluhy, nebo odpuštění. Naše 

šlápnutí vedle, nebo Kristus Pán v zástupnosti? Přitakej životu pod sluncem s výhledem 

na život nad sluncem. Vždyť Kristus Pán „vymazal dlužní úpis… a zcela jej zrušil tím, že 

jej přibil na kříž.“ (Kol 2,14; ČEP) Setkání se Vzkříšením je čistý zisk víry.  

Amen 

Josef Dvořák 13.4.2019 Praha – Vinohrady 
 

 

 

                                                 
3 Mt 27,24. Kraličtí překládají: … „Čist jsem od krve spravedlivého tohoto. Vy vizte.“ ČEP uvádí: … „Já nejsem 

vinen krví tohoto člověka, je to vaše věc.“ Žilkův překlad: … „Jsem nevinen touto krví. Poraďte si s tím sami.“ 

Jde o překlady řeckého textu, jenž uvádí „hymeis opsesthe“, tj. doslova též: „Vy uvidíte.“ 
4 FUNK, R. Erich Fromm. Praha: NLN, 1994, s. 13. 



 



 

 



 

       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

Výlet TOMu 19.5.2019 
         “Mělník - Na soutok Vltavy a Labe” 

 

Sraz: v 9:00 hod – stanice metra „C” Ládví 
Odjezd: 9:30 hod. do stanice – Mělník, aut.nádraží Mělník  

Bus č. 369 , dojezd 10:14 hod. (cena 46,- Kč)  
 

Trasa: Po žluté TZ na rozcestí Podolí na červenou TZ Vodárenskou do ulice Nová  
na Tyršovou a po zelené TZ z Fügnerové, ppor. Horáčka, Zádušní do parku Na Svini  

po ulici Legionářú k stromu Jerlín4. Z Legionářů vpravo na žlutou TZ k mostu Josefa Straky5.  
Po cyklostezce 2.Vltavská Labská na Vrázovu vyhlídku6, Dále po zelené TZ   

na další vyhlídku u kostela sv. Petra a Pavla s vyhlídkovou věží7 (zde je kostnice) dále 
k Mělnickému zámku8,9, odtud po žluté TZ kolem sochy Karla IV9 k Mělnickému podzemí10 na  

 
náměstí Míru (Mělnická studna a místo natáčení filmu Jak svět přichází o básníky). Na náměstí 

možnost posedět např. v cukrárně. Ulicí 5. května, náměstím Karla IV, Fibichovou, Pražskou 
kolem evangel. kostela11 do Macharové po zelené TZ na hřbitov sv. Václava k pyramidálnímu 

dubu14 a zpět na Pražskou do ul. Oldřicha Wenzla a Nemocniční k aut. nádražíCíl 

 

  Návrat do Prahy: Bus č. 369 , čas: 15:39 hod. třeba stanice Ládví 16:23 hod. Dtto 
 

Délka trasy cca 7 km 
Design ® Jaroslav Bartoš 

Na výlet se těší společně s Vámi Radek Zelenka 
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www.zivotazdravi.cz                          Praha Smíchov 

                              
Vás srdečně zve na seminář  

 
 

Zdraví, které chutná 
 

Jak upravit zdravé pokrmy tak, aby byly chutné. 

Proč nám chutná to, co je nezdravé? 

Přijďte ochutnat a naučit se něco nového a dobrého 😊. 

 

 

přednáší  
 

Roman Uhrin 
Zakladatel Epicentra Zdraví 

 
 

sobota 4. 5. 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/

