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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
  

Dopoledne . 

9,3o hodin 
Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   
Vede Zuzana Klímová 
Téma úkolu: „Klíče k rodinné jednotě“ 

 společná píseň č.372 „Šťastný je dům, kde vládne Pán“ 
modlitba  
studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
sbírka sobotní školy pro potřeby misie 

 společná píseň č.378 „Pán Bůh se každému do srdce dívá“ 
 modlitba  
 

10,3o – 10,45 hodin  
  Přestávka 

 

10,45 hodin  
Dopolední pobožnost vede Jaroslav Bartoš 
společná píseň č.40 „Slavme Pána s radostí“ (v sedě)  
Sborová oznámení 
společná píseň č.246 „Kdo bude v stánku tvém“ 
modlitba  
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

 

     Příběh pro děti – Jana Prokopčáková 
sborová píseň - Smíchovský pěvecký sbor 
 

Čtení z Bible – 1 Kor 13,8-13 – Richard Klíma 
tichá modlitba  
Kázání z Božího slova – Soňa Sílová 

 Téma: „Co když je všechno jinak? Mk 10,35-45“ 
 

chvíle ke ztišení - píseň – Vlaďka Nohejlová 
 společná píseň č.13 „Čest, chvála ti, Bože" 
 modlitba 
 závěrečná píseň č.283 „Pane, dej nám požehnání“ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 - Smíchov 

         18. květen 2019 
 
 
 



Oznámení 
 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 
 

-Dnes 18.5. kázáním bude sloužit naše kazatelka s. Soňa Sílová 
 

-Příští sobotu 25.5. slovem z Písma bude sloužit br. John Scharffenberg 
 

-Poslední květnovou sobotu 25.5. od 1400 hod jste zváni  
na setkání Klubu zdraví na téma „Kardiovaskulární onemocnění“  

s Johnem Scharffenbergem (více informací dále ve Zpravodaji) 
 

-Dnes 18.5. od 1400 hod jste zváni na setkání KD3 a Generace 50plus 
(více informací dále ve Zpravodaji) 

 

-V neděli 19.5. jste zváni na výlet TOMů „Mělník - Soutok Vltavy a Labe“ 
Tento výlet, typu městský, je vhodný pro vozíčkáře, kočárky a ostatní s možností 

vlastní dopravy na místo nebo autobusem č. 369  
 

-V pátek 24.5. se uskuteční celorepubliková akce Noc kostelů  
s mottem „Dáte se do zpěvu jako v tu noc kdy se zasvěcuje svátek“ 
Naše modlitebna bude v pátek v podvečer v rámci akce otevřená veřejnosti 

 

-V úterý 28.5. si vzájemně řeknou společné ano  
slečna Lenka Bejdáková a mladý muž Robert Chiminec 

 

-Sbírky z minulého týdne: sbor: Kč 10 195,-;  
 misie: Kč 0,-; Adra: Kč 400,-; FSP: Kč 0,-; BanglaKids: Kč 500,-;  

TVHope: Kč 200,-; APP: Kč 140,-; Modlitby Adra: Kč 4 740,- 
 

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

Jmenovitě mysleme na Ruth Cardovou,  
která Vám všem děkuje za modlitby a návštěvy v nemocnici 

 

- 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 19.-25.5.2019 oslaví narozeniny: 
 

Hronová Eva (22.5.); Mašek Stanislav (25.5.); Pačes Zbyněk (25.5.);  
Dolejšová Veronika (25.5.) 

 

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 dne 9. května 2019 
Úvodním zamyšlením posloužila ses. S. Sílová nad verši Iz 6,1-9a 

1. Hosté Jakub Fraj a Veronika Dolejšová představili členům výboru činnost organizace 
Petrklíč, poděkovali za dar poskytnutý sborem na začátku roku 2019 a podali 
informaci o použití tohoto daru. Výbor sboru vyslovil přítomným hostům 
poděkování za práci, kterou v rámci společnosti Petrklíč odvádějí. 

2. Výbor sboru pověřil br. R. Zelenku a br. R. Heczka k dořešení záležitostí ohledně 
návštěv osob bez domova v našem sboru. Na příštím sborovém shromáždění bude 
podána informace o řešení.  

3. Výbor sboru kooptoval br. Jakuba Fraje za člena výboru sboru. 
4. Na příštím sborovém shromáždění bude podána informace o možnostech působení 

sociální služby v rámci našeho sboru (co zajišťuje Archa pomoci, co Petrklíč a co lze 
řešit v rámci diakonské pomoci).  

5. Výbor sboru byl seznámen s vyznáním víry Hedy Frajové, která dlouhodobě žije v 
Německu a nemůže se proto zúčastnit jednání výboru a doporučuje její přijetí do 
sboru a církve prostřednictvím křtu. Předpokládaný termín křtu je koncem 
července. 

6. V sobotu 22.6. 2019 přijede do našeho sboru návštěva z Rumunska, 30 dětí ve věku 
8 až 15 let a 20 dospělých. Rumunské děti vystoupí v odpoledním programu k 
ukončení školního roku. Pro návštěvu bude zajištěno pohoštění po dopolední 
bohoslužbě. 

7. Benefiční koncert pro Adru byl přeložen na květen 2020. Předpokládaný termín 
v říjnu 2019 není reálný. 

8. Komponovaný pořad hudby a mluveného slova, který se bude konat v našem sboru 
dne 19.10.2019, bude benefiční akcí ve prospěch Archy pomoci Praha. 

9. Vánoční koncert bez benefice se v našem sboru uskuteční 7.12.2019. Budou 
pozváni hlavně interpreti z našeho sboru. Vánoční koncert na Vinohradech se bude 
konat 14.12.2019. 

10. V sobotu 1.6.2019 proběhne v našem sboru v pořadí již třetí studentská 
bohoslužba. 

Jednání bylo ukončeno modlitební chvíli. Příští jednání výboru sboru se uskuteční 
13.6.2019 v 18,30 hod.            
                                                                                   Zapsala Anna Boušková 

STUDENTSKÁ BOHOSLUŽBA  
 

Milí Smíchovští. Opět se připomínáme s poznámkou, že 1. 6. proběhne ve Vašem sboru 

studentská bohoslužba. Konáme je na začátku akademického (školního) roku a na jeho 

konci. Toužíme (mimo jiné) při bohoslužbě spolu s Vámi, se studenty a pro studenty, 

vyprošovat ochranu Boží, dobré zdraví i zázemí, též pro naše kantory, rodiče studentů i 

pro jejich sourozence. Máme potřebu přijít na Bohoslužbu a Bohu poděkovat. 

Není tak snadné rozhodnout, co je těžší, zda studovat, nebo pracovat. Studium je věc 

náročná a mladí lidé při něm čelí mnohým a mocným tlakům. Proto má smysl 

vyprošovat Boží přitakání (požehnání) pro snažení našich žáků a studentů. 



Bohoslužba bude tematicky rámována, pro tentokrát: OD NÁZORŮ K VÍŘE. První 

část dopoledne proběhne standartní sobotní škola a školky, studenti budou mít v rukách 

druhou část. Zazní krátká kázání (Natálie Turková, Josef Dvořák) a několik písní. 

Děkujeme Vám za podporu. A nyní v minulém zpravodaji slibované studentské kázání 

z předcházející studentské bohoslužby: 
 

K čemu potřebuji Boha 
 

Věřím, že každý z nás si někdy prošel, řekněme, takovou duchovní krizí. Je to období, 

kdy si člověk uvědomí: ‘’Já jsem tak příšerná. Jak okolo mě ty lidi můžou vydržet, jak 

mě může mít vůbec někdo rád?’’ Znáte ten pocit? Když si uděláte v hlavě seznam všech 

věcí, které jste udělali špatně, vašich vlastností, které škodí nebo ubližují ostatním, všech 

situací které v životě nezvládáme, všech vztahů, které se nám rozpadají. A radostně se 

utápím a ztrácím pod hromadou problémů, které se mi nahromadily. Stalo se mi to také. 

Cítila jsem se tak špatně. A v tuhle chvíli mi Bůh poslal píseň…..  

Věřím, že každý z nás má nějaký svůj způsob, kterým může komunikovat s Bohem. 

Samozřejmě všichni s ním asi komunikujeme při modlitbách, ale můžou to být i jiné 

věci. Například někdo se cítí v přítomnosti Boha, když jede na kole. Může si s ním 

povídat. Někdo se cítí v přítomnosti Boha, když je sám v přírodě a má klid a ticho. A v 

mém případě jsou to písně. Miluji je zpívat, hrát při nich na různé nástroje, nebo jen tiše 

sedět a poslouchat... nasávat tu atmosféru. Jediná píseň dokáže absolutně změnit můj 

pohled na svět. A v téhle tíživé situaci mi Bůh poslal píseň Můj spasitel můj Bůh. Ráda 

bych vám přečetla slova refrénu této písně. ‘’Bůh o mně ví, nade mnou bdí a rukou svou 

mě ochrání. Bůh o mně ví, on rozumí a láskou svou mě zachrání. Můj Bůh vždy chtěl, 

můj Bůh vždy chce, on o mě stále bojuje. Můj spasitel, můj léčitel, můj Bůh tu pro mě 

stále je.’’ (V té písni se zpívá o tom, jak na nás Bůh nikdy nezapomene, jak je vždycky 

po našem boku, jak za nás bojuje a má pro nás stále otevřenou náruč. Nikdy před námi 

nezavírá dveře. Jen trpělivě stojí s nataženou rukou a doufám, že se jí chytíme.) Není to 

úžasné? V tu chvíli jsem pochopila první část řešení mojí situace. Že Bůh se ode mě 

neodvrátí, ať jsem sebe horší člověk. On nikdy. Zbývala mi ovšem ta druhá. Teď musím 

udělat ten krok k němu. Musím změnit svůj přístup. Vím to. Tak co mi brání? 

Víte, někdy se stává že, na Boha zapomeneme. Teda, nevím jak vám, ale mě určitě ano. 

Během těch 5 let, co jsem byla na základní škole, jsem měla nejlepší kamarádku. Strávili 

jsme spolu tolik času. Byli jsme si velmi blízké a rozuměli jsme si, když nám někdo jiný 

nerozuměl. Ale po páté třídě jsme se naše třída rozešla, každý na jinou školu, s příslibem, 

že se určitě budeme stýkat, třeba o prázdninách, nebo o víkendu. S některými z nich 

jsem se dokonce párkrát setkala. S ní ale ne. Přitom bydlí blízko, mohla jsem jí kdykoliv 

napsat nebo zavolat. Ale neudělala jsem to. A náš vztah už vlastně vymizel. A podobné 

je to i s Bohem. Vždyť on je tak blízko. Je pořád s námi ,natahuje k nám svou ruku. 

Vychází nám vstříc tak moc, jak to jde. Jediné, co je potřeba je tu jeho ruku chytit. Pevně 

se držet, nepouštět ho. A on nás potom může bezpečně provést jakoukoliv situaci. Bůh 

nám udává směr a cíl našeho života a bez něj jsme ztraceni. 

Chtěla bych vám popřát mnoho sil při studiu po celý rok, a Boží pomoc během 

každodenních bojů. 

Studentská bohoslužba: Praha – Smíchov 20. Října 2018  

Pavlína Hrachovcová 

 



www.casdsmichov.cz                                sbor Praha Smíchov 

 
 
 

Setkání KD3 a Generace 50plus v sobotu 18. 5. 2019 
 

Milé sestry a bratři, členové Smíchovského sboru, 
dnes 18. 5. 2019 ve 14. hod. v učebně se společně setkáme v sobotním odpoledni ve 
sboru Praha - Smíchov. Naše setkání má název:  
 

„Umělecké fotografie z celého světa“  
Přednáší umělecký fotograf  JANA VOLESKÁ. 

 

Naše společné setkání si zpříjemníme  posezením u čaje a něčeho dobrého, to však 
necháme na Vás, co kdo přinese. 

Těšíme se na Vás Josef Prokop a Petra a Jiří Kapounkovi 
 
 

Návštěvy členů sboru, hospitalizovaných na pracovištích intenzivní 
nemocniční péče (JIP, ARO….) 

 

Milé sestry, milí bratři, velmi vám děkuji za vaše modlitby a upřímný zájem o naše 
nemocné spolusestry/spolubratry, za vaši snahu přispět k zmírnění důsledků 
jejich nemocí. „Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden 
druhému.“ Řím 12/10 Praktické naplnění tohoto textu v našem smíchovském 
sboru zřetelně vnímám, což je dobře. Právě proto k vám mám velkou prosbu. 
Abychom našim nemocným, hospitalizovaným na pracovištích intenzivní mediciny 
neublížili, což nikdo z nás nechce, je nutné návštěvy na těchto odděleních 
regulovat, respektive koordinovat. To sice dělají samotní zaměstnanci těchto 
oddělení intenzivní péče, ale ve spolupráci s nimi je třeba, abychom totéž konali i 
my jako sbor. Pokud jsou návštěvy na těchto pracovištích povoleny, stává se, že 
navštěvujících členů sboru je příliš mnoho a to i s ohledem na další pacienty i 
náročnost práce personálu těchto pracovišť. Většinou totiž návštěva neví, kolik 
jiných návštěv již bylo před a kolik jich ještě přijde, až dotyčný odejde. Proto jsme 
se jakožto kazatelé našeho sboru a starší dohodli, že kdokoliv bude chtít navštívit 
sestru/bratra z našeho sboru na pracovištích intenzivní péče, bude kontaktovat 
koordinátora, který sdělí, zda je návštěva vhodná, nebo nikoliv. (Koordinátor má 
jednak aktuální vhled do zdravotní situace nemocného a přehled, kolik členů sboru 
má v úmyslu nemocného navštívit.) Koordinátorem je kazatel sboru, Josef Cepl, tel.: 
607 570 229, e-mail: josef.cepl@email.cz Toto opatření platí pouze pro návštěvy 
spoluvěřících na pracovištích intenzivní nemocniční péče. Děkuji za pochopení, 
především pak za vaše přímluvné modlitby za naše nemocné. 

Josef Cepl, kazatel sboru 

®

http://www.casdsmichov.cz/


 



K A Z A T E L N A 
 

STAL SE JEDNÍM Z LIDÍ 
Kázání ze soboty 20.4.2019 – br. Michal Balcar 

 

Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, 

a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, 

stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to 

smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se 

před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí a k slávě 

Boha Otce každý jazyk, aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.  

Text, který je základem mého kázání, je jedním z nejzásadnějších teologických textů z 

hlediska takzvané christologie, tedy oboru, jenž se táže, kým je Kristus. Je považován 

za hymnus, tj. za text liturgický, jenž byl v prvotní církvi používán během bohoslužeb. 

Teologové se nemohou shodnout na tom, zda je předpavlovský, tedy zda ho Pavel pouze 

cituje, nebo zda je Pavel autorem.  

Jeho závažnost, ale tkví ve skutečnosti, že obsahuje jádro velikonoční zvěsti. To jádro, 

kterému většina obyvatel České republiky vůbec nerozumí. Dovolte mi tuto tezi doložit 

průzkumem, který citoval server iRozhlas. Ten říká, že na otázku: Jaké velikonoční 

zvyky dodržujete? odpovídá 74% že si vyzdobí byt a jen 24%, že na Velikonoce půjdou 

do kostela. To, co mě šokovalo, byla skutečnost, že celých 66% lidí bude uklízet. Z toho 

vyplývá, že neoblíbeným domácím pracím se bude věnovat třikrát tolik lidí, než 

návštěvě bohoslužby.  

Někdo jiný na Facebooku glosoval Velikonoce jako svátek, “kdy jeden den umřela 

postava z oblíbené knížky a o dva dny později zase ožila”.  

Jen pětina obyvatel vnímá tento svátek jako něco zásadního z duchovního pohledu. Co 

o smyslu Velikonoc tedy říká christologický hymnus z listu Filipským? Že Ježíš se stal 

našim Spasitelem, protože byl vysoko, sestoupil nízko, aby byl znovu vysoko. 

Pojmenovává paradoxní, neintuitivní logiku, která říká, že cesta vzhůru vede směrem 

dolů, cesta k životu vede směrem k smrti. (To koresponduje s Ježíšovými výroky o tom, 

že ten, kdo chce zachránit život ztratí jej, zatímco ten, kdo život ztratí pro něho, získá 

ho navždy.)  

Kraličtí ve výkladech k šestidílce glosují tento hymnus takto: pravé přirození lidské se 

všechněmi vlastnostmi přijal, mdlobám, nemocem a všelijakým bídám a pokutám 

kromě hříchu poddán byl, lačněl, žízněl, ustával, rmoutil se.  

Jedním z klíčových termínů je zde slovo ekenosen – to doslova v řečtině znamená 

vyprázdnil se, tj. vzdal se své moci, vzdal se zadních vrátek. Přišel na zem jako 

bezmocný člověk.  

Verš o tom, že se stal jedním z lidí, je důvodem, proč jsem tento text vybral k dnešnímu 

kázání. Protože teologická závažnost mě v tuhle chvíli nezajímá. Hledám útěchu pro 

naše rozbolavělé společenství v tom, že náš Bůh ví, co prožíváme.  

Tento týden jsme prožili v emocionálním zmatku. V neděli jsme zažili jednu z 

nejkrásnějších svateb a radovali se z lásky Antonína a Sáry. A ve středu přišla smutná 

zprávy o Mirkově smrti. A dnes budeme žehnat krásnému miminku, Klárce Staňkové. 

To nejkrásnější i to nejkrutější, co život nabízí, v pouhých sedmi dnech.  

A tak je pro mě strašně důležité, že věřím v Boha, který tomu rozumí, který ví, jaké je 

to plakat nad někým blízkým a který ví, jaké je to se společně radovat. Věřím, že se s 

námi směje a s námi i pláče. 



 



 

   

 
 
 
 
 

www.zivotazdravi.cz                          Praha Smíchov 
                              

Vás srdečně zve na seminář  
 

Kardiovaskulární 

onemocnění 
 

Prevence kardiovaskulárních nemocí. Nejnovější poznatky  
v prevenci kardiovaskulárních onemocnění 

 

 
 
 

 
                                             přednáší  

 

 
Prof. John A. Scharffenberg, MD, MPH 
odborník v oblasti prevence, profesor na Loma Linda University 

 

 

sobota 25. 5. 2019 od 14:00 hodin 

Peroutkova 57, Praha 5 v prostorách sboru CASD 

 

bus č. 137, zastávka Urbanova 

 
 
 

To nejdůležitější téma, které každý člověk potřebuje znát 
 



Klub zdraví Praha – Smíchov vás zve na seminář  
„Kardiovaskulární onemocnění“, věnovaný nejnovějším poznatkům v 

prevenci kardiovaskulárních onemocnění. 
 

Přednáší profesor John A. Scharffenberg, MD, MPH, odborník v oblasti 
prevence, působí na Loma Linda University. 
Seminář se uskuteční v sobotu 25. 5. 2019 od 14 hodin v prostorech modlitebny 
Církve adventistů sedmého dne, Peroutkova 57, Praha 5.  
 

O profesoru Scharffenbergovi: 
 

Profesor John A. Scharffenberg MD, MPH, je emeritním profesorem 
Univerzity Loma Linda v Kalifornii a odborníkem v oblasti preventivní 
medicíny a výživy. Ačkoliv dosáhl v minulém roce věku 95 let, je stále 
inspirací životní vitality a dobré pohody. Cestuje po celém světě a přednáší o 
prevenci civilizačních nemocí. 

 

Po studiu preventivní medicíny získal v roce 1956 doktorát v oblasti výživy na 
Harvardské Univerzitě, kde se věnoval výzkumu cholesterolu a aterosklerózy. 
 

Jako profesor Univerzity v Loma Lindě byl hlavním školitelem lékařů v 
oblasti primární prevence. Působil také několik let jako tajemník pro 
klinickou výživu Národní obrany v Marylandu.  
 

Stal se uznávaným odborníkem a průkopníkem dodnes stále úspěšně 
používaných vzdělávacích programů pro veřejnost. Jedná se např. o programy 
snižování nadváhy, prevence onkologických onemocnění, prevence 
srdečně-cévních onemocnění. 
Je také autorem několika publikací o vlivu výživy na civilizační 
onemocnění a známým přednášejícím nejen v USA, ale také v zahraničí. 
 

Dan Buttner, stálý spolupracovník National Geografic, napsal knihu „Modré 

zóny“ o pěti místech na naší planetě, kde se lidé ve zdraví dožívají nejvyššího 

věku. Jedním z těchto míst je Loma Linda, kde profesor John A. 

Scharffenberg působí. 
 

Navštívil rovněž Slovenskou a Českou republiku. V roce 2016 zde měl 173 
veřejných vystoupení. 
 

V roce 2018 si připravil přednášky pro školy na Slovensku, podle 
nejnovějších lékařských studií a aktuálních zdravotních statistických údajů pro 
Slovenskou republiku, na téma „Co lidem na Slovensku zkracuje život a 
snižuje kvalitu života“. 
V říjnu 2018 měl několik přednášek pro širokou veřejnost na severní Moravě. 
V Ostravě přednášel na Lékařské fakultě Ostravské univerzity pro 
studenty oborů “Ochrana veřejného zdraví“ a “Nutriční terapeut“. Na 
Vysoké škole báňské pro studenty oboru bio-medicínský technik.  
 

Profesor John A. Scharffenberg je důkazem vlivu životního stylu na naše 

zdraví. 
 



       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 a společné setkání se s Vámi těší Radek Zelenka 
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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/

