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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

Dopoledne . 

9,3o hodin 

 Bohoslužbu vede Jaroslav Bartoš 

společná píseň č.266 „Ty Bože lásky“ 
modlitba  
Studium sobotní školy společné shrnutí úkolu – Milada Macháňová 
„Milovat milosrdenství“ 
varhanní hudba 
Sborová oznámení  
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
Promluva k dětem – Milan Müller 
sborová píseň – Smíchovský pěvecký sbor 
 

Rozloučení s Ceplovými, modlitba – Vít Vurst, zástupci sboru 
Promluva – Josef Cepl 
Přivítání Vondráškových a instalace kazatele – Vít Vurst, zástupci sboru 
Promluva – Václav Vondrášek 
modlitba  
 

11,oo-11,15 hodin 

     Přestávka 
 

11,15 hodin 

společná píseň č.38 „Před láskou Tvou“ 
Čtení textu Bible – Žalm 16 – Jana Bláhová 

tichá modlitba 
Kázání z Božího slova – Soňa Sílová 
Téma: „Naděje na dobré trvá – Sk 20,7-12“ 
 

hudební přednes – Vilém Pícha 
Slovo k zahájení VP – Vít Vurst 
modlitba  
Obřad umývání nohou 
píseň – Vladěna Nohejlová a Josef Cepl 
Obřad přijímání chleba a vína 
společná píseň č.3 „Tebe Boha chválíme“ 
Požehnání 
 

Společné agapé 
 

 

          
 

 
 

  Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 - Smíchov 

               21. září 2019 
 

 
 



Oznámení 
 

 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 
 

-Dnes 21.9. budeme slavit Památku Večeře Páně  
spojenou se slavnostní instalace nového kazatele sboru 

pod vedením předsedy ČS CASD br. Víta Vursta 
Kázáním bude sloužit s. Soňa Sílová.  

Po ukončení jste zváni na společné Agapé 
 

UPOZORNĚNÍ 
-V sobotu 28.9. pravidelná bohoslužba na Smíchově NEBUDE!!! 

z důvodu sborového výletu v Pracově u Tábora 
(více informací dále ve Zpravodaji) 

 
-Za dva týdny v sobotu 5.10. se uskuteční v našem sboru bohoslužba  

oddělení Generace 50plus. Slovem bude sloužit br. Pavel Šimek. 
Odpoledne program pokračuje od 1400 hod 

 
-V neděli 22.9. se uskuteční „ADRAběh 2019“ na Ladronce 

(více informací dále ve Zpravodaji nebo u s. M. Žaludově) 
 

-V sobotu 19.10. od 1700 hod jste zváni na koncert pro  
Archu pomoci Praha se svátečním slovem pastora Václava Vondráška 

Zazní skladby Ludwiga van Beethovena a Bedřicha Smetany.  
 

-Sbírky z minulého týdne: sbor: Kč 6 015,-; misie: Kč 2 564,-;  
Adra: Kč 600,-; FSP: Kč 200,-; BanglaKids: Kč 100,-;  

TVHope: Kč 400,-; APP: Kč 600,- 
 

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

 
- 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 22.-28.9.2019 oslaví narozeniny: 
 

Papírníková Judita (23.9.); Bartošová Alice (24.9.); Hrubá Marta (25.9.);  
Skála Jaroslav (25.9.); Turoňová Nikol (25.9.); Bělíčková Eva ml. (27.9.) 

 

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 12. září 2019 
Jednání výboru sboru bylo zahájeno zamyšlením z Božího slova Řím 2,7.8, kterým 
posloužila sestra Soňa Sílová a modlitební chvílí. 

• Výbor sboru souhlasí s návrhem bratra Jakuba Fraje uspořádat příměstský 
tábor během hlavních prázdnin. Případné nároky na finanční podporu ze 
strany sboru budou předloženy na příštím jednání výboru sboru, kdy bude 
řešen rozpočet sboru na rok 2020. 

• Výbor sboru byl informován o přípravách programu sobot 21.9., 28.9. a 
5.10.2019.: 
a. V sobotu 21.9.2019 se uskuteční Večeře Páně, program je připraven.  
b. Sobota 28.9. je součástí sborového výletu. Program je připraven. Z 

důvodu naplnění kapacity konferenčního sálu není možné umožnit 
účast dalším lidem, a to ani jen na sobotu. Shromáždění ve sboru na 
Smíchově se tuto sobotu konat nebude.  

c. V sobotu 5.10.2019 proběhne Setkání generace 50+. Program zajišťuje 
br. Miroslav Starý. 

• Výbor sboru děkuje sestře Květě Ceplové za dlouholeté plnění služebnosti 
koordinátora hudebních příspěvků po kázání. Návrh na obsazení této 
služebnosti bude předložen na nejbližším možném jednání výboru sboru. 
Příspěvky na 4.Q organizačně zajistí bratr Jan Kubík st. 

• Sestra Iva Poldaufová požádala o uvolnění ze služebnosti diakona sálu z 
důvodu péče o nemocného manžela. Výbor sboru tuto žádost akceptuje a 
děkuje sestře Ivě Poldaufové za její dosavadní službu v této oblasti. Rozpis 
služby na 4.Q zajistí bratr Petr Bezděkovský. Návrh na obsazení této 
služebnosti bude předložen na nejbližším jednání výboru sboru. 

• Vaření polévky pro seniory bude znovu po prázdninové přestávce zahájeno 
12.10.2019 a to vzhledem k akcím, které proběhnou ve sboru koncem září a 
začátkem října. Výbor sboru děkuje všem, kdo se na této službě podílejí a 
žádá případné další zájemce, aby se přihlásili sestře Jitce Michalcové. 

• Výbor sboru souhlasí se změnou termínu rodinné bohoslužby z 23.11. na 
30.11.2019, aby mohl posloužit kázáním bratr Václav Vondrášek. 

• Vnitřní sborovou nástěnku budou spolu s tajemnicí sboru kontrolovat starší 
sboru. Materiály, které se netýkají činnosti sboru či církve budou 
odstraněny. 

Zapsala Anna Boušková 

Poděkování 
Milé sestry a milí bratři, 
 

členové smíchovského sboru, 
ráda bych poděkovala Vám, kteří jste se zapojili do přípravy a organizace společného 
oběda a cukrárny při Sobotě pro ženy 14. 9. 2019. Připravili jste polévku, množství 
skvělých dobrot a pomohli jste zvládnout obsluhu účastnic a připravit jim pěkný zážitek. 



Vážím si Vaší pomoci, bez níž by se oběd ani cukrárna neuskutečnily. Jsem ráda, že se 
na Vás mohu spolehnout při společné akci.  
 

Děkuji Vám a přeji Vám pěkné podzimní dny v Boží péči a ochraně. 
Za oddělení Služby žen  Jitka Michalcová 

 

Příprava sobotních polévek ve Smíchovském sboru 
Milé  séstry, milí  bratr i smí chovské ho sboru, 
 

ra da bych Va s pr izvala k pr í pravé  pravidélny ch polé vék pro séniory a potr ébné  v 
nas ém sboru. Tato aktivita jé jiz  né kolik lét souc a stí  nas ého sborové ho z ivota a 
néchcémé sé o ni pr ipravit. Poc í najé 12. r í jném 2019 budé dí ky né ktéry m z Va s 
polé vka opé t ví cémé né  pravidélné  na nas ém spoléc né m stolé. Pokud budété mí t 
chuť a moz nost, pr iví ta m vs échny ochotné  kuchar é a kuchar ky v ty mu.  
 

Pr édém Va m za Vas i ochotu dé kuji! 
Za organizátory  Jitka Michalcová  

 
 

POLÉVKOVÉ SEDMERO: 
1. Polé vka jé pr édnostné  urc éna pro nas é séniory. 
2. Pokud jé polé vky dostaték a poté , co jsou obslouz éni sénior i, jé 

polé vka vyda va na komukoli dals í mu – lidém v nouzi, na vs té va m, 
nébo té m, ktér í  chté jí  ochutnat. 

3. Polé vky jsou vyda va ny okamz ité  po skonc éní  poboz nosti. 
Réspéktujté prosí m, z é mnozí  z té ch, ktér í  pro va s polé vku 
pr ipravují , sé chté jí  u c astnit na cviku sborové ho zpé vu.  

4. Né ktéré  soboty nas é spoléc énství  navs té vujé ví cé lidí  néz  jindy, 
zohlédné té to prosí m v mnoz ství  c asu, ktéré  nad polé vkou v jí délné  
stra ví té, a umoz né té i ostatní m, aby sé mohli nají st. 

5. O tom, zda budé v sobotu polé vka zajis té na, rozhodujé védoucí  té to 
sluz ébnosti Jitka Michalcova  po dohodé  s kuchar i. Slédujté proto 
prosí m rozpis, ktéry  visí  v kuchyni. 

6. Pokud bysté ra di také  poslouz ili polé vkou c i jiny m obc érstvéní m 
pro séniory, obraťté sé védoucí  – Jitku Michalcovou. 

7. Polé vky pro va s pr ipravují  ochotní  amaté r i. Pokud va m néchutna , 
némusí té to da vat pr éhnané  najévo, stac í  kdyz  sé pr í s té  pr ihla sí té k 
var éní  vy :) 

 
 

Velké změny v životě jedné seniorky 
Léto je obdobím dovolených, Archa pomoci Praha však i v tomto 
čase, stejně jako během celého roku, pomáhala potřebným 
seniorům a osobám se zdravotním postižením. Velmi nás těší, 

když vidíme, jak se díky poskytnuté pomoci mění životy seniorů k lepšímu, kolik pro ně 
naše pomoc znamená a jaké změny do jejich života přináší. 
Jedna ze seniorek, s kterou jsme byli jako Archa pomoci Praha již dříve v kontaktu, 
prodělala na jaře tohoto roku hospitalizaci. Doma chodila do té doby s chodítkem, 
v nemocnici jí žel ubyly síly natolik, že se vrátila zpět jako ležící a zcela odkázaná na 



pomoc druhých. Paní však neměla, kdo by jí v této situaci pomohl. S Archou pomoci 
Praha jsme jí proto zajistili pravidelnou domácí ošetřovatelskou péči, v rámci které 
probíhala pohybová rehabilitace. Začala za ní docházet pečovatelka z místní 
pečovatelské služby. Pomáhali jsme jí vyřídit příspěvky na úřadech, podali jí žádosti do 
domovů pro seniory a zajistili pro ni další potřebné záležitosti, aby na ně nezůstala 
sama. Při zajišťování služeb pro tuto seniorku jsme vnímali, že Pán Bůh zasahoval a 
pomáhal, abychom pro ni mohli najít a zajistit co nejlepší služby, které jí rychle a 
efektivně začnou pravidelně pomáhat. Této paní jsme pomáhali jako pracovníci a velmi 
intenzivně se do pomoci zapojili také naši dobrovolníci. Čas strávený se seniorkou a 
pomoc, která jí byla poskytnutá, pro ni nejen mnoho znamenaly, ale otevřely jí také 
většímu zájmu o duchovní otázky a vztah k Pánu Bohu.   
Dnes již seniorka není odkázána pouze na pomoc od druhých, ale díky pravidelné 
rehabilitaci se zlepšila ve své pohyblivosti natolik, že chodí lépe než před hospitalizací. 
Chodítko je sice stále její každodenní potřebnou pomůckou, ale seniorka je 
soběstačnější a může se nyní vydat i na kratší procházky a občasný menší nákup. Tato 
paní nám při každém kontaktu s ní vyjadřuje vděčnost za pomoc ze strany Archy 
pomoci Praha a velmi si váží, že jsme jí nenechali v kritických chvílích na vše samotnou. 
Také my cítíme velkou vděčnost, že Pán Bůh mohl skrze Archu pomoci Praha zasáhnout 
do života a náročných situací této seniorky a také se jí dává poznat. 
 

Pokud i vy sami, nebo vaši blízcí potřebujete pomoci při řešení své sociálně-zdravotní 
situace, obraťte se na nás na tel. čísle: 737 385 530 nebo e-mailem: 
archapomoci@seznam.cz.  

Za Archu pomoci Praha Jana Bláhová, koordinátorka 
www.archapomoci.eu 

 

Přijďte s celou rodinou prožít užitečně neděli 22. září 
ve společnosti známých osobností pro dobrou věc 
CO: charitativní běh ADRA pro děti, dospělé i skupiny (štafeta) 

ADRA běh není jen běh pro trénované a nadšené sportovce, ale je to hlavně sportovně-
zábavní akce pro všechny, bez rozdílu věku, kondice apod. Pro malé i velké budou 
přichystány hry a soutěže. Pro ty nejmenší nesmí samozřejmě chybět výtvarný koutek a 
malování na obličej. Účastníci se mohou těšit na taneční a hudební vystoupení. Součástí 
bude samozřejmě i možnost občerstvení.  
PROČ: peníze ze startovného budou použity pro zahraniční projekty na pomoc lidem  
v nouzi 
KDE: v parku Na Ladronce, Praha 6 
KDY: v neděli 22. září 2019, hlavní závod start od 11:00 a dětské závody od 12:30 (na 
místě je třeba být dříve kvůli registraci) 
KOLIK: dospělí – startovné on-line předem je 300 Kč, na místě 500 Kč 
              děti – dobrovolné 
 
ADRAběh se stal již tradiční podzimní veřejnou akcí Adry, která je přitažlivá nejen pro ty, 
kteří více či méně běhají. Běh a doprovodný program zaujmou samy o sobě, letos jej ale 

mailto:archapomoci@seznam.cz
http://www.archapomoci.eu/


 obohatí i známé osobnosti ze světa sportu či kultury. Akce se zúčastní herec Saša 
Rašilov, biatlonisté Markéta Davidová a Ondřej Moravec, moderátorka Leila Abbasová, 
sportovní moderátor ČT 1 Jan Smetana a další.  

PROGRAM:    9:00 - 10:00 prezentace pro hlavní běžecké závody 
10:45 - 10:50 rozprava k závodu a popis trasy 
10:50 - 11:00 rozcvička se ZUMBA AFRICA 
11:00 - start hlavního závodu (10 km, 5 km) a štafet 
12:10 - swingové taneční vystoupení 
12:15 - info k trati v rámci dětských běhů 
12:20 - akční rozcvička s Michaelou Kovářovou  
12:30 - start dětských závodů (200 / 400 / 800 m) 
13:30 - 14:00 vyhlášení 

Ke zdaru této akce, jejíž příprava stála mnoho úsilí, by bylo milé mít i hezké počasí, 
prosím, myslete na to na svých modlitbách. 
Nechcete-li sportovat, můžete se přijít jen podívat, fandit, popovídat si se známými a 
pomoci vytvořit všem přítomným příjemnou atmosféru.  

S díky za odd. ADRA Mirka Žaludová 
 

Komunitní centrum Petrklíč  
Poptávka po sociálních službách, ktéré poskytujé séniorům Komunitní céntrum 
Pétrklíč, rosté a my tak rozšiřujémé náš tým osobních asisténték a asisténtů. 
Běhém léta jsmé zvýšili mzdy, abychom byli konkuréncéschopnější v pražském 
prostřédí a nyní hlédámé nové kolégyně či kolégy, ktéří by nám pomohli zajišťovat 
osobní asisténci séniorům a dalším osobám sé snížénou schopností pohybu na 
úzémí Prahy (zéjména na Prazé 10). 
 

Nabízímé možnost spoluprácé jak brigádně na DPP, tak i dlouhodobě na HPP. Vícé 
informací sé dočtété v létáčku na dalších stránkách Zpravodajé. 
 

Pokud bysté sami měli zájém nébo bysté znali někoho, komu by takováto prácé 
přišla smysluplná, budémé moc rádi za kontakt. V případě zájmu déjté vědět 
Véronicé Doléjšové na téléfon 736 520 120 nébo koordinator.praha@petrklice.cz. 
 

Jakub Fraj, výkonný ředitel pro Prahu 

mailto:koordinator.praha@petrklice.cz


Co je nového na síti 
 

Jiří Moskala – PŘÍBĚHY BOŽÍ MILOSTI 
 

Kniha „Příběhy Boží milosti – 

Evangelium podle Ezdráše a 

Nehemjáše“ je další  knihou z edici 

„Teologie“. Knihu vydává Advent-

Orion ve spolupráci s 

Adventistickým teologickým 

institutem a křesťanskou 

organizací INRIroad. 

Kniha nabízí bližší pohled na 

třináct vybraných témat, která se v 

Ezdráši a Nehemjáši objevují. V 

každé kapitole se autor snaží 

představit čtenářům tyto 

starozákonní texty jako 

„evangelium“ – dobrou zprávu o 

našem Bohu. 
  

Knihy Ezdráš a Nehemjáš jsou 

vzácnými drahokamy. Je třeba je 

studovat a objevovat jejich krásu. 

Jsou jako zářící diamanty, které 

přinesou radost těm, kdo je ocení a 

kdo se z nich poučí. Pomáhají nám 

nahlédnout do napjatého zápasu 

mezi mocí Boží milosti a mocí 

hříchu. Tyto biblické knihy jsou 

důkazem, že Bůh může zvítězit, budou-li s ním lidé úzce spolupracovat. Pokud budeme 

Boha skutečně poslouchat a následovat jeho laskavé pokyny, pak i naše životy mohou 

být plné pokoje, radosti a blaha. Především však bude oslaveno Boží jméno. A to je 

poselstvím i těchto nevšedních starozákonních příběhů zaznamenaných v knize Ezdráše 

a Nehemjáše. Jejich poselství je stále aktuální. 
  

JIŘÍ MOSKALA, THD, PHD, je děkanem a profesorem výkladu a teologie Starého 

zákona na Teologickém semináři CASD na Andrewsově univerzitě (Berrien Springs, 

Michigan, USA). V minulosti působil jako vysvěcený kazatel, administrátor, učitel a 

ředitel Teologického semináře CASD v České republice. Je členem řady teologických 

společností a je také autorem a editorem mnoha článků a knih v českém a anglickém 

jazyce a oblíbeným hostem na teologických konferencích a církevních setkáních. 

Zúčastnil se také několika archeologických expedic v Tell Jalulu v Jordánsku. V češtině 

mu vyšla doktorandská práce Kniha Daniel a makabejská teze (1995) a kniha 

Evangelium podle Mojžíše (2001) a ve slovenštině kniha Boží charakter a posledná 

generácia (2019). S manželkou a pěti dětmi žije v USA. 
  

Kniha má 128 stran, formát 15 × 21 cm, je brožovaná a její cena je 130 Kč. 

Knihu objednávejte u nakladatelství Advent-Orion. 

https://www.casd.cz/jiri-moskala-pribehy-bozi-milosti/
https://www.advent-orion.cz/o-nas
http://www.casd.cz/wp-content/uploads/2019/09/Kniha-P%C5%99%C3%ADb%C4%9Bhy-Bo%C5%BE%C3%AD-milosti-ob%C3%A1lka.jpg


 

 



 
 
 

Informace pro účastníky 
Termín a místo: 27. – 29. 9. 2019  
Zotavovna Pracov 
 

Sborový výlet se pomalu blíží a již za necelý měsíc společně strávíme víkend v Zotavovně Pracov 
v hojném počtu cca 110 účastníků. 
Prosíme proto účastníky, aby doplatili zbývající částku za ubytování a stravu do 20. 9. 2019. 
Pro úhradu doplatku ve výši: dospělí – 788,- Kč, děti 4 až 12 let – 1 180,- Kč, děti do  
4 let – 300,- Kč  
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 napište jméno osoby či osob, za které doplatek platíte. 
 
V neděli dopoledne je pro zájemce mimo jiné aktivity plánována v nedalekém Sezimově Ústí 
prohlídka vily Hany a Edvarda Benešových. Prohlídka včetně dopravy potrvá přibližně jednu 
hodinu. Prohlídka je zdarma, nicméně je zapotřebí učinit rezervaci. Zájemci se mohou do 
14. 9. 2019 přihlásit prostřednictvím emailu na adresu heczko.robert@gmail.com – uveďte 
jména zájemců a do předmětu: „Prohlídka vily E.B“ 
 

Program sborového víkendu 
  

PÁTEK 
příjezd a registrace na recepci  17:00 – 19:00  
večeře     18:30 – 19:30 
zahájení soboty / sborového výletu  20:00 – 21:00 
 

SOBOTA 
snídaně     8:00   –   9:15 
zahájení bohoslužby/sobotní škola  9:30   – 10:15 
kázání z Božího slova   10:30 – 11:30 
oběd     12:30 – 13:30 
volný čas (procházka, koupání)  14:00 – 16:00  
křeslo pro kazatele s Vaškem V.  
a rozloučení s Josefem C.   16:00 – 18:00 
večeře (společné venkovní grilování) 18:30 – 20:00 
  

NEDĚLE 
snídaně     8:00   –   9:15 
ranní zamyšlení    9:15   –   9:45 
aktivity (Prohlídky vily E.B.,  
procházka, hra)    10:00 – 12:00  
oběd     12:30 – 13:30 
odjezd     14:00 
 

mailto:heczko.robert@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.zivotazdravi.cz                          Praha Smíchov 

 

Klub Zdraví říjen 2019–leden 2020 
 

-V říjnu v našem pravidelném termínu bude  
ve sboru akce oddělení Generace 50plus, proto  

Klub Zdraví 5. 10. 2019 se neuskuteční.  
Tak trochu místo toho bude následující den   

Neděle 6. 10. 2019  
dopoledne sportovní turnaj v badmintonu. 

 

Sobota 2. 11. 2019 
 se můžeme těšit na Niku Dolejšovou,  

která nám představí „Projekt Petrklíč“ 
 

Sobota 7. 12. 2019  
seminář na téma „Vánoce“  

.  
V prosinci také zkusíme zorganizovat turnaj ve squashi. 

 

Sobota 4. 1. 2020 
seminář na téma „Dýchání a naše emoce“  

přednáší Luděk Bouška  
 

Těšíme se na vás všechny na našich akcích, věříme, že tam 
najdou něco pro sebe starší i ti mladší :) 

 

                                                    Za tým KZ Luděk, Anna, Nika 
 

http://www.zivotazdravi.cz/


¨ 
Sbor Církve adventistů sedmého dne Praha – Smíchov 

Vás zve na 

koncert pro  

Archu pomoci Praha 
se svátečním slovem 

 

Koncert se uskuteční za účelem podpory činnosti Archy pomoci Praha,  
která poskytuje sociální pomoc seniorům a osobám  

se zdravotním postižením. 
 

Vystoupí  
houslistka Jana Vonášková – Nováková,  

klavírista Petr Novák  
a herec Svatopluk Schuller.  

Zazní skladby Ludwiga van Beethovena a Bedřicha Smetany.  
Součástí koncertu bude sváteční slovo pastora Václava Vondráška. 

 

sobota 19. října 2019 v 17 hodin 
 

modlitebna Církve adventistů s.d., 

Peroutkova 57, Praha 5 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
www.casdsmichov.cz                        www.archapomoci.eu 

Spojení: metro trasa B – stanice Anděl, bus č. 137 - stanice Urbanova 
 

http://www.casdsmichov.cz/
http://www.archapomoci.eu/


Kreslené příběhy Starého Zákona 

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/

