
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   ročník 20/číslo 988 
 

PF 2020 
 

„Společně na HLAVÁK!!!“ 
 

Předpokládám, že mezi námi není nikdo, kdo by nikdy neslyšel symbol českých vánoc 
Českou vánoční mši od Jana Jakuba Ryby. Já sám jsem na ní byl při různých příležitostech 
asi třikrát, ale pokaždé jsem to díky různým okolnostem spíše protrpěl… 
 

Na úplně opačný zážitek z tohoto známého hudebního díla jsem si musel počkat až do 
letošních vánoc, které s rodinou prožíváme poprvé mezi Vámi, v Praze. Můj syn se nechal 
slyšet, že jde na hlavní nádraží na „Rybovku. “  A tím že jsem o tom kdysi slyšel a neuměl 
si to dost dobře představit, vyrazil jsem se podívat také. To co jsem prožil bylo pro mě 
něco velmi silného, úchvatného, famózního… Celá půlka vlakové haly Hlavního nádraží 
byla zcela zaplněná, lidé na schodištích okolo, lidé na zábradlích vstupů do metra. 
Překvapený jsem si obešel celý dav a několikrát se skoro polekal, když jsem v davu 
naslouchal „Rybovce“ a vedle mě nebo za mnou  se najednou ozvala skupina lidí, kteří 
zpívali part spolu s těmi, kteří byli přímo upředu, v kotli, vedení už podevatenácté 
dirigentem panem Lukášem Prchalem. Pan dirigent má můj velký obdiv, nejen za nápad, 
ale i za to dát takový dav dohromady – už devatenácté vánoce. 
 

To co mě nejvíce potěšilo a oslovilo byl ten dobrý duch, který byl mezi lidmi, kteří 
nemuseli do velké haly Wilsonova hlavního nádraží přijít, nemuseli zpívat, nemuseli tu 
stát celou skoro hodinu – ale stálo jim to za to – protože jim to dávalo smysl, protože 
z toho měli radost a obohacení. Jak MOC bych si přál, aby v podobném duchu probíhaly 
naše sobotní bohoslužby i všechna ostatní sborová setkání, kdy se potkáváme – a věřím 
že budeme i nadále potkávat na sobotních bohoslužbách,  na nácvicích sborového zpěvu, 
na různých klubech, výborech, poradách, TOMech, přednáškách, modlitebních chvílích, 
setkávání dětí, mladých, seniorů, KáDéčkách… Kéž by o našich sborových setkáních, 
která nás z Boží milosti čekají v nastávajícím roce 2020, bylo jednou zapsáno v nebeských 
kronikách, že to byly ochutnávky Božího království, které bylo už tady mezi námi… Na 
všechna ta setkání s každým z Vás se v tuto chvíli už moc těším, za všechna ta naše 
vzájemná setkání se modlím… 
 

S vděčností za minulé a s radostným očekáváním budoucího Vašek Vondrášek 
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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY   
 

 Dopoledne . 

9,3o hodin 

 Studium sobotní školy a dětské sobotní školy   
Vede Zuzana Klímová 
Téma úkolu: „Od čtení k pochopení“ 

 společná píseň č.367 „Začni všechno s Bohem svým“ 
modlitba  
studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
sbírka sobotní školy pro potřeby evangelizace 

 společná píseň č.177 „Na Krista Pána svého“ 
 modlitba  
 

1o,3o – 1o,45 hodin  
  Přestávka 

 

1o,45 hodin  
Dopolední pobožnost vede Petr Bezděkovský 
společná píseň č.393 „Nastal nový rok" (v sedě)  
Sborová oznámení 
společná píseň č.246 „Kdo bude v stánku tvém“ 
modlitba  
sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

Příběh pro děti – Dana Nowaková 
varhanní hudba 
 
Čtení z Bible – Iz. 33,13-16 – Natálie Gabrišová 
tichá modlitba  
Kázání z Božího slova – Jiří Beneš 

 Téma: „Žalm 15 - Hodnota člověka“ 
 
chvíle ke ztišení – hudební přednes – Jan Kubík 
společná píseň č.264 „Náš Pane, zůstaň s námi“ 
modlitba  

 závěrečná píseň č.281 "Buď, mocný Bože, s námi" 
 
 



Oznámení 
 

 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor 
 

-Dnes 4.1. kázáním z Písma bude sloužit br. Jiří Beneš 
učitel Teologického semináře CASD v Sázavě a Husitské teologické fakulty 

 Univerzity Karlovy v Praze 
 

-Příští sobotu 11.1. bude z Božího slova sloužit br. Václav Vondrášek. 
Odpoledne od 1400 hod jste zváni na novoroční program „Síla zpěvu“ 

 s rozdáváním novoročních veršů 
 

-Dnes v sobotu 4.1. se uskuteční setkání Klubu zdraví od 1400 hod 
na téma „Zdravé a chutné (dobroty ze svátků)“ 

 

-Ve čtvrtek 9.1. proběhne jednání Výboru sboru od 1830 hod 
 

-V neděli 19.1. jste zváni na výlet TOMu „Šáreckým údolím“ 
 

-Sbírky z minulého týdne: sbor: Kč 5 809,-;  
misie: Kč 2 131,-; Adra: Kč 0,-; FSP: Kč 0,-; BanglaKids: Kč 0,-;  

TVHope: Kč 0,-; APP: Kč 0,-; KC Petrklíč: Kč 0,- 
 

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

 

-Prosíme připojte se k nám a v měsíci lednu mysleme na svých 
modlitbách na oddělení našeho sboru: 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 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA, … 
 

Poděkování 
Milé sestry, milí bratři Smíchovského sboru, 
děkuji Vám za Vaši pomoc při vaření sobotních polévek. Díky patří Vám, kteří jste se k 
této službě přihlásili a výborně ji splnili. Ochotu pomáhat velmi oceňuji a děkuji Vám za 
ni. Tato služba bude pokračovat od ledna 2020, pokud o ni bude zájem. 
 

Děkuji Vám a přeji Vám krásné dny roku 2020 v Boží péči a ochraně. 
 

Za oddělení Služby žen  Jitka Michalcová 

V období 5.-11.1.2020 oslaví narozeniny: 
 

Macháňová Milada (5.1.); Fraj Jakub (7.1.) 
 

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

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



Pozvánka  
Milé sestry, milí bratři, 
srdečně Vás zvu na pokračování studia Evangelia podle Marka. Na pravidelných 
setkáních  společně otevřeme tuto knihu a budeme přemýšlet o jejím poselství. V 
novém roce 2020 se poprvé sejdeme ve středu 22. ledna od 17 hodin v učebně 
Smíchovského sboru, Praha 5, Peroutkova 57.  
 

Jste srdečně zváni! 
Soňa Sílová 

 

KZ – Klub Zdraví 4.1.2020 - Agapé Klubu Zdraví 
Na prvním setkání si uděláme takové malé KZ agapé. Kdo co přinese, to budeme mít. 
Pokud možno přineste nějaké dobroty, které zbyly od Vánoc. Pokud budou 
zdravé, tím to lépe! Ne všechno cukroví je nezdravé! Potřebujeme také naše chuťové 
buňky, aby "jim chutnalo". Za nejzdravější mlsání můžeme považovat ovoce :) 
Současně si povíme o tom, jak jsme tyto dobré věci připravili.  
 

Také přineseme naše přístroje, abychom změřili, jak na tom se zdravím jsme. Možná 
po svátcích trochu hůře, nebo zase to může být dobrý start, abychom se mohli 
zlepšovat ... 
Přeji všem požehnané svátky a děkuji všem, kdo něco přinesete!  

Luděk Bouška 
Zveme Vás na 17. ročník  

Běh Járy Krále v Jizerských horách 2020 
Termín: neděle 26.1.2020, sraz v 10,00 hod 
Budeme vyjíždět z parkoviště nad Hraběticemi. Je tam velkokapacitní placené 
parkoviště. Sníh v Jizerkách je, už jsme běžkovali. Snad trochu připadne, zatím ještě 
stopy neprotahovali rolbou. Věříme ale, že počasí bude dobré… 
Sraz: Sejdeme se na parkovišti nad Hraběticemi směrem k přehradě Josefův Důl, jedná 
se o východiště běžeckých stop. GPS: N50°46.959', E15°11.328'. 
Pěší trasa Půjdeme pěšky na rozhlednu Královka, kde je nová samoobslužná restaurace. 
Dá se tam chvilku posedět. Jde se po silnici, pohoda 😊. 
Běžkaři máme tentokrát jednu trasu 15 km. Kdo by chtěl více, může si přidat z množství 
okruhů v okolí. Vždy se s někým domluvte, budeme tvořit skupinky. 
Trasa 15 km (modrá): Od přehrady pojedeme ke Kristiánovu, před ním doleva na Novou 
Louku. Tam je první možnost občerstvení. Pak na rozcestí „U buku“. Je třeba se 
orientovat podle ukazatelů, je tam více cest. Směřujte na Prezidentskou chatu a na 



Královku. Zde můžeme potkat pěší. Výběr jídel je dobrý. Z Královky už je to po vrstevnici 
k parkovišti asi 2,5 km. 

Vzpomínáme na Járu a nechce se nám věřit, že je to už tolik let. Jára 
miloval Boha, svou rodinu, miloval staré Peugeoty a pak miloval hory. 
Jsou lidé, kteří do našeho života přijdou a zanechají v něm velkou 
nesmazatelnou stopu. Tím pro každého z nás Jára jistě byl.  
Platí o něm slova bible: „Boj výborný bojoval jsem, běh jsem 
dokonal, víru jsem zachoval.” (2Tim 4,6)  

Za pořadatele: Královi, Bouškovi 
 

K A Z A T E L N A 
 

NESPRAVEDLIVÝ SOUDCE A VDOVA 
Kázání – br. Michal Balcar 

Text: Lk 18,1-8  
 

Úvod  

Existuje jistě mnoho způsobů, jak číst Písmo a je obtížné některé označit za správné, a 

jiné za špatné. A přesto si dovolím tvrdit, že je jeden způsob, který je špatný. A to tehdy, 

když čteme a je nám to jedno. Když čteme a nechává nás to chladnými. Když čteme, a 

text jde jedním uchem dovnitř a druhým ven. Bible vždycky vyrušovala z klidu a 

provokovala. A nejvíc provokoval Ježíš. Hlavně ve svých podobenstvích. Jedno z 

takových je příběh o nespravedlivém soudci a vdově.  

Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat: „V 

jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. V tom městě byla i 

vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala: ‚Zastaň se mne proti mému odpůrci.‘ 

Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl: ‚I když se Boha nebojím a z lidí si nic 

nedělám, dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude 

chodit, a nakonec mě umoří.‘“ A Pán řekl: „Všimněte si, co praví ten nespravedlivý 

soudce! Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí 

volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne Syn 

člověka víru na zemi, až přijde?“  
 

O čem je příběh?  

Ten příběh vlastně není nijak složitý na pochopení a jeho reálie jsou až příliš současné. 

Vdova je žena bez zastánce, bez ochrany systému, bez zdroje obživy, bez prostředků. 

Patří do nejzranitelnější sociální skupiny. Tehdejší soudce byl spíše rozhodčí, arbitr. A 

proto žena žádá: „zastaň se mne! v mém sporu”.  

Jenže ten soudce je zkorumpovaný a líný, a tak ho ani nenapadne dělat si problémy kvůli 

nějaké vdově. Příběh o nefunkční justici jistě platí i dnes. I dnes se najdou soudci, kteří 

nesoudí, protože jsou povolání k tomu vykonávat spravedlnost, ale proto, že “peníze tam 

nejsou špatné a proto, že budou ‘někdo’ a proto, že je to až do důchodu…”  
 

Je Bůh nespravedlivý soudce?  

Co by nás tedy mělo provokovat? Přeci to, že Ježíš k nespravedlivému soudci přirovnává 

Boha. Existuje půvabný výklad tohoto rozporu, který nabízí Sváťa Karásek, evangelický 

teolog a kazatel. Ten říká, že to je přece základem naší víry, že Bůh je nespravedlivý 

soudce, protože kdyby nás soudil spravedlivě, nemáme naději, ale on nás soudí milostivě, 



tudíž nespravedlivě. Ač se jedná o výklad invenční, který je v souladu s evangelijní zvěstí, 

já mám za to, že v tomto příběhu není možný.  
 

Boží mlčení  

Ježíš zde otevírá velmi otevřeně téma našich modliteb – a jejich (ne)vyslyšení. To nám 

vysvětluje již Lukáš v úvodní větě, když říká, že smyslem příběhu je připomenout nám, 

že to nemáme v modlitbě vzdávat. Jenže Ježíš nejprve konstatuje, až příliš bolestivou 

realitu našeho modlitebního života, a sice, že Pán někdy s pomocí prodlévá. To si 

samozřejmě uvědomujeme právě dnes, den poté, co jsme se rozloučili s Mirkem Králem. 

Vím, že jsme se modlili všichni intenzivně celé tři měsíce a douafali v zázrák. A on 

nepřišel. Pán nejen prodléval. On dokonce nezasáhl vůbec. Alespoň ne v tomto životě. 

Snad ještě temněji vyznívá Ježíšův závěrečný povzdech o tom, zda Syn člověka nalezne 

víru na zemi, až se vrátí. Jakoby Ježíš hleděl na ta dlouhá staletí, které prožijeme čekáním 

na jeho návrat a na vší lidskou bolest z nevyslyšených modliteb a ztrát blízkých lidí.  
 

A přesto…  

Ale to není poselství tohoto podobenství: Co nám tedy Ježíš chce říct? Všimněte si, co 

praví ten nespravedlivý soudce! “Dopomohu jí k právu!” I Ježíš nám odpovídá na otázky. 

I nám dopomůže k právu. Což teprve Bůh! Snad jen to slůvko brzy bych si dovolil dát do 

uvozovek.  

Je je třeba stále se modlit a neochabovat. Jak si udržet víru navzdory? Navzdory mlčení 

a bolesti? Navzdory pocitu zbytečného umírání lidí, kteří tady ještě měli být? Jak i po 

dvou tisících letech věřit, že se Kristus vrátí brzy? Bible říká: stále se modlit a 

neochabovat. 

 
 

Co nového na síti 
 

Průvodce studiem Bible - Úvod 
Daniel, prorok konce  
Období konce devatenáctého století a začátku století dvacátého naplnilo celý západní svět 
optimizmem. Díky vědeckým objevům a novým technologiím měli lidé pocit, že nastává zlatý věk 
a lidstvo čeká budoucnost plná nádherných možností bez válek, nemocí, chudoby a hladu. Takové 
bylo očekávání. Dějiny dvacátého století ukázaly, že tyto naděje byly nejen naprosto chybné, ale i 
pošetilé a naivní. To nám pomáhá pochopit, proč při vstupu do jednadvacátého století lidstvo 
neprožívalo v souvislosti s budoucností žádný optimizmus.  
Z pozemského pohledu se svět zdá být poměrně pochmurným místem, a co je ještě horší, nezdá 
se, že by existovaly vyhlídky na zlepšení. Lidé mají dnes stejné sklony k chamtivosti, násilí, 
dobyvačnosti, utlačování, zneužívání a sebezničení, jaké měli naši předkové v minulosti. A 
navzdory nepochybné užitečnosti mnoha technologických vymožeností, přispívají často právě tyto 
výdobytky k výše zmíněným projevům zla.  
Nic z toho by nás nemělo překvapit, když si uvědomíme, že člověk je poznamenán hříchem – 
přesně jak čteme u proroka Jeremjáše: „Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak 
je zná?“ (Jr 17,9) A jak říká samotný Ježíš: „Povstane národ proti národu a království proti 
království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.“ (Mt 24,7)  
A přesto, uprostřed všeho zoufalství a neštěstí můžeme studovat knihu Daniel, která má obrovský 
přínos právě pro nás, kteří žijeme v „době konce“ (Da 12,9). Na stránkách této biblické knihy 
najdeme mocné, logické a víru potvrzující důkazy nejen pro naši důvěru v Boha, ale i pro vše, co 
pro nás vykonal Ježíš Kristus na kříži a co zaslíbil v souvislosti se svým druhým příchodem.  



Uvažujme o tom. Napříč knihou Daniel (kapitoly 2, 7, 8 a 11) vidíme z různých úhlů posloupnost 
velkých říší: Babylón, Médo-Persie, Řecko, Řím a věčné Boží království, které nastane po druhém 
příchodu Ježíše Krista. Z našeho dnešního pohledu můžeme konstatovat, že všechny zmíněné 
říše povstaly a padly přesně tak, jak to bylo předpovězeno. A v případě Říma vidíme, že tato 
mocnost povstala a v transformované podobě trvá i dnes, jak to Daniel zaznamenal. Nohy částečně 
ze železa a částečně z hlíny (Da 2,33.41), stále ještě rozdělené národy Evropy, projevy papežství 
i světové dějiny nám potvrzují spolehlivost a důvěryhodnost biblického proroctví. Máme více 
důvodů k tomu, abychom důvěřovali spolehlivosti proroctví než někdo, kdo žil v době Babylónu 
nebo Řecka, nebo dokonce v prvních letech existence Římské říše.  
Pokud bychom si představili časovou osu tvořenou informacemi z proroctví, pak uvidíme, že Daniel 
přináší pravdivé informace o všech královstvích, která vznikla a také zanikla. Máme tedy důvod 
důvěřovat mu i v souvislosti s jediným královstvím, které ještě nepovstalo. Je jím věčné Boží 
království, které má být ustaveno po druhém příchodu Ježíše Krista.  
Ano, kniha Daniel zůstává mocným a víru povzbuzujícím dokumentem zejména pro nás, 
adventisty, kteří na jeho stránkách nacházíme texty důležité pro naše učení. Mezi nimi má velký 
význam především verš Daniel 8,14: „Řekl mi: ‚Až po dvou tisících a třech stech večerech a jitrech 
dojde svatyně spravedlnosti.‘“ Tento text souvisí s verši Da 7,22.26.27, které ukazují, že po 
nebeském soudu, který probíhá ve prospěch svatých Nejvyššího, bude ustanoveno věčné Boží 
království. V protikladu k nestálým světským říším bude toto království trvat věčně.  
Vedle „velkého obrazu“ světových dějin a vesmírných událostí můžeme díky knize Daniel poznat, 
jak blízko je Kristus každému z nás osobně. Ať už jde o Nebúkadnesarův sen, nebo o Danielovo 
vysvobození z jámy plné lvů, kniha představuje Boží přítomnost a jeho blízkost v životě každého z 
nás. Jak řekl prorok Daniel hříšnému králi Belšasarovi, je to Bůh, „v jehož rukou je tvůj dech a 
všechny tvé cesty“ (Da 5,23).  
Kniha Daniel, kterou budeme toto čtvrtletí studovat, zůstává stále tím, čím byla v době svého vzniku 
před tisíci lety: mocným zjevením lásky a charakteru našeho Pána Ježíše Krista.  
 

Elias Brasil de Souza pracuje jako ředitel Biblického badatelského institutu (BRI) při Generální konferenci 
CASD. Je teologem, doktorát z Výkladu a teologie Starého zákona obhájil na Teologickém semináři Církve 

adventistů sedmého dne na Andrewsově univerzitě.  
 

Deset dnů modliteb za vylití Ducha svatého 
„Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, a 

všichni byli naplněni Duchem svatým a s odvahou mluvili slovo 

Boží.“ 

Sk 4,31 (ČEP) 
  

Ve dnech 8. až 18. ledna 2020 pořádá naše církev po celém 

světě Deset dnů modliteb za vylití Ducha svatého. Tématem 

setkávání v průběhu těchto dnů je „Hledání Božího Ducha“. 

Kromě studia zmíněného tématu se můžete v rámci modlitebních setkání zaměřit také na 

přímluvné modlitby ohledně Vašich osobních i sborových potřeb. Materiál v elektronické 

podobě a další potřebné informace najdete ke stažení na stránkách Advent-Orion zde a 

příručku pro vedoucí zde. 

Závěrečná sobota 18. ledna může být vyjádřením vděčnosti za vše dobré, co přichází 

z Boží ruky jako odpověď na Vaše společné modlitby. Doufáme, že tyto podněty 

pomohou, aby se Deset dnů modliteb stalo hlubokou zkušeností pro Vaši modlitební 

skupinu či sborovou rodinu. 

Peter Čík (tajemník) Mikuláš Pavlík (předseda) Marek Škrla (hospodář) 
 

https://www.casd.cz/deset-dnu-modliteb-za-vyliti-ducha-svateho/


 



 

Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

Výlet  TOMu  19.1.2020 
“Šáreckým údolím” 

 

Sraz: v 10:00 hod - stanice metra A Nádraží Veleslavín 
 

 
Trasa: 

Stanice metra A Nádraží Veleslavínstart, odsud kousek po ulici Evropská  
odbočíme do nízké zástavby v ulici Pod Petřinami souběžně s Litovickým  
potokem až k Libockému rybníku2 a zamíříme do Šáreckého údolí přes  

Evropskou na CT A163 a podél potoka ke koupališti3 dále ulicí Divoká Šárka4  
až na rozcestí, odkud budeme pokračovat po CT A166 k rozcestníku Kemping  
k vodní nádrži Džbán a k bývalému Koospolu dnes Cube5 dále kolem kapličky 

k Vokovickému rybníku6 ulicí Ke dvoru na Evropskou k výchozímu bodu výletu  
stanice metra A Nádraží Veleslavíncíl. 

 

 

Délka trasy cca 7,5 km 
 

 
 

Na procházku se těší Standa Mašek a Radek Zelenka  

 
Design ® Jaroslav Bartoš 

 



 

 

SBOR CASD PRAHA SMÍCHOV VÁS ZVE NA  
 

11. ledna 2020 od 14:00 hod  

modlitebna CASD Praha Smíchov, Peroutkova 57 

„Jak dobře je těm, co u Tebe bydlí, mohou ti zpívat, 
stále tě chválit…“ 

Žalm 84, 5 
 

www.casdsmichov.cz 
 

http://www.casdsmichov.cz/


 
 
 
 
 
 

www.zivotazdravi.cz                   Praha Smíchov 
                              

Vás srdečně zve na hostinu  
 

Zdravé a chutné 
(dobroty ze svátků) 

 

Přineste nějakou dobrou, která vám zbyla ze svátků! 
abychom mohli ochutnat  

a 

vzájemně se pohostit. 
Co připravujete na svátky Vánoc a Nového roku? 

Je možné oslavovat a při tom jíst zdravě? 

 😊. 

 
Přinášejí 

všichni formou agapé 
příchozí i domácí Praha Smíchov 

 

sobota 4. 1. 2020 od 14:00 hod 
Peroutkova 57, Praha 5 

v učebně sboru CASD 

bus č. 137, zastávka Urbanova, 
vstup bočním vchodem 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



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/

