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 ročník 21/číslo 1047 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy on-line 
téma úkolu: „Potěšte můj lid (Iz 40)“ 

Sobotní škola – třídy 1. a 2.  

• https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh  vede Luděk Bouška 
https://meet.google.com/eqg-jjmi-xvv   vede Jan Kubík 

Dětská sobotní školka – třída A & B 

• https://meet.google.com/kfc-xwrv-zhe 
Mimiškolka začíná od 1000 hod. 

• https://meet.google.com/rfv-ahro-gyf 

1o:45 hodin 

Bohoslužbu vede Petr Bezděkovský 

• Úvod  
• Společná píseň č. 48 „Ježíš to jméno znám“  
• Modlitba  
• Oznámení  
• Dětský příběh – Václav Vondrášek 
• Sbírka pro sbor  
• Píseň „Shalom“ - Smíchovský pěvecký sbor  

• Čtení textu Bible – Jan 11, 1–44 
• Tichá modlitba   
• Kázání – Václav Vondrášek 

Téma: „Perla a omyl od Lazarů“ 

• Chvíle ke ztišení – píseň „Miluji Tě vroucně“ – Barbora Loudová 
• Závěrečná modlitba – Václav Vondrášek  
• Společná píseň č. 310 „Jak je vzácné ono štěstí“  
• Rozloučení – Petr Bezděkovský 
• Společná píseň č. 281 „Buď, mocný Bože, s námi“  

 
 

  

 

 
 
 

 
 

 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

          20. únor 2021 

https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh
https://meet.google.com/eqg-jjmi-xvv
https://meet.google.com/kfc-xwrv-zhe


Oznámení 
 

-Studium Sobotní školy a Bohoslužby od soboty, 2. 1. 2021,  

přenášeny on-line od 930 hod SŠ a 1045 hod bohoslužba 
prostřednictvím www.meet.google.com a www.bohosluzbyonline.cz 

SBOR BUDE PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN DO ODVOLÁNÍ! 
 

- Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

- Dnes, 20. 2., kázáním budou sloužit bratr Václav Vondrášek.  
 

- Příští sobotu, 27. 2., kázáním z Písma bude sloužit bratr Miloslav Žalud. 
 

- Studujeme každou středu se Soňou – knihu LEVITICUS. 
Tuto středu 24. 2., studium NEBUDE, sejdeme se opět 3. 3. od 1700 hod. 

(více informací na telefonním čísle 724 130 602) 
 

-Výlet TOMů v lednu a únoru tentokrát trochu jinak „Z vlastní vůle“ 
(více informací pro inspiraci dále ve Zpravodaji) 

 

- Pomoc starším členům a přátelům našeho sboru je stále aktivní. 
Kontakt skrze e-mail sona.silova@seznam.cz nebo na telefonu: 724 130 602. 

 

-Tuto sobotu, 20. 2., od 1300 hod bude v našem sboru probíhat  
bohoslužba na živo sboru Praha – Bethany 

 

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

 

- Prosíme, připojte se k nám a v měsíci únoru mysleme na svých 
modlitbách na náš sbor: Sborové společenství. 

 

- Bankovní účet sboru: 5053339/0800, do textu jméno a účel. 
Na tento účet je možné poslat případné dary (sbírku) pro potřeby sboru. 

 

- Další informace a akce naleznete dále ve Zpravodaji.  
 

 
 
 

 
 

 Pravidelná sborová sbírka. 
 

Účel: sbírka pro sbor 
Bankovní účet: 5053339/0800 
Variabilní symbol: 777 
Částka: dle vašeho uvážení 
Měna: CZK 
Děkujeme za váš dar. 
 
 

 

V období 21. – 28.2. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Heczková Alena (21.2.); Hušek Pavel (22.2.); Žalud Miloslav (28.2) 
 

Přejeme hojnost Božího požehnání do dalších let. 
P.S. Omlouváme se všem, na které jsme zapomněli. Nebyl to úmysl. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.bohosluzbyonline.cz/


VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 33. kapitola 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 
křesťanský svět vstoupil minulou středu do období půstu předcházejícího Velikonocům 
(Ex 12,14.24), které trvá čtyřicet dní, tedy stejnou dobu, po jakou se Ježíš na začátku 
svého veřejného působení připravoval na svůj úkol. 

Nepřestává mě udivovat vynalézavost, s jakou lidé nehlásící se ke křesťanské víře 
přistupují k tzv. „suchému únoru”, když využijí nejkratší měsíc roku k „odpočinutí si” od 
nejrůznějších zlozvyků nebo třeba i k nakonec trvalé změně. Stejnou vynalézavost 
pozoruji i u – co se délky trvání týče – odvážnějšího postního období. Někteří po toto 
období nepijí alkohol, nekouří nebo nejí maso, jiní si zase dají půst od médií, ať už to jsou 
televize nebo sociální sítě. Jsou ale i tací, kteří v tomto období třeba nepoužívají auto a 
využívají veřejnou dopravu, kolo či prostě chodí pěšky. 

To všechno ale byly příklady půstu „od” něčeho. Půst má však sloužit i jako pobídka „k” 
něčemu. Co s ušetřeným časem nebo penězi? Není to příležitost na „chození” s Bohem 
(Mi 6,8)? Dát vztahu s Bohem prostor? Třeba prostřednictvím času věnovaného 
zatelefonování někomu osamělému, někomu blízkému nebo někomu, kdo současný stav 
těžko zvládá? Nebo nakoupit nějaké mámě samoživitelce? Napéct nebo koupit bednu 
ovoce pro zdravotníky, kteří jsou vyčerpaní? Pak třeba jít ven a všímat si maličkostí, které 
udělají až nečekanou radost? 

Sám Bůh prostřednictvím proroka Izajáše i přes staletí jasně mluví: „Zdalipak půst, který 
já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé 
jho rozbít? Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, 
kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi?”             
(Iz 58,6.7) 

A co takhle dát si půst od nevděku a naříkání si? Doputovalo ke mně onehdy zamyšlení 
nad tím, jaký život bychom měli, kdybychom se narodili v roce 1900. Ve čtrnácti by začala 
první světová válka s hladem a tatínka by odvedli a možná by se už nevrátil. V osmnácti 
by řádila španělská chřipka, v devětadvaceti by svět zachvátila hospodářská krize s 
nezaměstnaností, o pár let později by se zvedla šelma nacismu s hrůzami a desítkami 
milionů obětí druhé světové války. Od osmačtyřiceti by na několik let zase obzvlášť řádila 
šelma komunismu, studená válka, v osmašedesáti okupace „bratrskými” národy, kdy to 
mohlo v očích pamětníků vypadat na další válku. Zkrátka naši dědové a babičky a jejich 
předci museli vydržet ledasco, na co my jsme si už odvykli s pocitem, že máme právo na 
všechno a povinností vůči životu a stvoření pomálu. 

Co takhle dát si půst k tomuto: „Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný 
soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, 
má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však 
mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. A ve vašem srdci ať vládne pokoj 
Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.” (Ko 3,12-15) 

Požehnanou sobotu, požehnaný týden a Boží pokoj v srdci vám přeje 
Soňa Sílová, vaše kazatelka 



 Výlet TOMů v lednu a únoru        -     
 „Z vlastní vůle“ důkazy – pokračování  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOM 13.2.2021 – 10,6 km. 
Z Nelahozevsi zastávky ČD k 

veltruského zámku, dále k hlavni 
bráně a pak k vodě. Podél Vltavy do 

Kralup (nádr. ČD), vše po MZT. 
R. a V. jun. Vondráškovi 

 

 

 

TOM 12.-14.2.2021 – cca 26 km. 
Víkend prožitý na Božím daru. Zdolání 
Ježíškovy cesty a blízkého okolí (starší 

pěšky, mladší běžky i pěšky)  
s nakouknutím k sousedům do 

Německa alespoň pár kroků za hranici 
Bartošovi 

 

 

 
TOM 14.2.2021 – cca 8 km. 

Kbely, Satalice, Vinoř – ke kapličce 
R. Zelenka 

 

 



Z online setkání KD 

V sobotu 13.2. jsme se sešli s rodinami z KD při příležitosti ukončení Národního 
týdne manželství. I když je díky technice možnost spojit se téměř kdykoli, vídáme se 
vlastně málo, a tak to pro nás byla milá příležitost popovídat si a sdílet prožitky, ale 
i poznatky z proběhlých přednášek. Zamýšleli jsme se i nad otázkou, jak se ve sboru 
zapojit, abychom cítili ve společenství své místo a zároveň radost z přispění ke 
společnému dílu sborové rodiny. Těšíme se na shledání se všemi členy, snad už brzy 
osobně. 

Za KD B. Bezděkovská 

Registraci členů oddílu KP Penguins  

Termín pro registraci členů oddílu Penguins na rok 2021 se nachýlil ke konci – prosíme, 
zkontrolujte, zda už máte zaplaceno. Část členů ještě nezareagovala. 

Pokud zaplaceno ještě nemáte, prosíme o zaslání 200,- Kč za každého registrovaného 
člena oddílu (registrovat se můžou jak děti, tak rodiče) na oddílový účet                                       
č. 3361740227/5500, a to do pondělí 22. 2. 2021. Do poznámky uveďte jméno a příjmení 
registrovaného člena. 

V následujícím týdnu pak členy zaregistrujeme a peníze odešleme na ústředí. 

Díky za spolupráci. Za oddíl Penguins Jakub Fraj. 

 

„Běh Králů“ Jizerské hory 2021 

V neděli 7.2.2021 jsme se sešli na 18. ročníku „Běhu Králů“. I přes náročnější 
podmínky nás na Jizerku dorazilo 30 a na běžky se pak vydalo 25 statečných. V čase 
příjezdu bylo na Jizerce – 10°C. Žel jsme nemohli kvůli zákazu shromažďování udělat 
společné foto, a tak jsme se na trať vydali po skupinkách.  



Osobitým způsobem jsme vzpomínali na oba úžasné bratry Mirka a Jardu Krále. 
Určitě by příležitost jet s námi nevynechali. Jára i Mirek byli králové nejen svým 
příjmením, ale svým příkladným životem a nezlomnou vírou. Byli to skvělí kamarádi 
a na takové se nezapomíná. Nesmírně nás potěšilo, že se k této vzpomínkové a 
sportovní akci přidávají i lidé, kteří je třeba osobně neznali, ale slyšeli jejich příběh 
a inspiroval je.  

I když slunce nesvítilo a občas mírně zasněžilo, stopa byla dobře upravená a jelo se 
skvěle. Letošní zajímavostí bylo, že na mnoha místech byl sníh lehce okrově zbarven 
pískem zaneseným až z daleké Sahary. Kdo by to jen řekl, že pojedeme po saharském 
písku.  

Ti, co přemohli sami sebe a nenechali se odradit, nelitovali a stali se tak „králi“. Byli 
jsme v závěru unavení, ale spokojení. Jedinečným hrdinou běhu byl kazatel Michal, 
který od svých studentských let na běžkách nestál, ale přesto se s námi statečně 
vydal a po pár kilometrech už pěkně klouzal ve stopě.  

Těšíme se už teď na další ročník „Běhu Králů“ a srdečně vás na něj zveme. Je to skvělá 
možnost, jak se dostat do přírody s partou lidí, a při tom si zasportovat v krásné 
přírodě a vzdát chválu našemu Bohu. 

Anna a Luděk Bouškovi, Marie a Jarmila Královi 

Pozdrav z mimiškolky 

Milí členové našeho sboru,  
rádi bychom vás všechny pozdravili alespoň takto přes smíchovský zpravodaj. Máme 
radost, že i když nám doba nedovolí se vídat osobně, máme možnost sdílet se jinak.  

Díky technice pořádáme virtuální mimiškolku každou sobotu. Děti tak mají možnost se 
prostřednictvím našich skvělých učitelek a učitelů dozvídat o příbězích z Bible, a to velmi 
kreativně. Třídu tvoří zhruba 8 rodin, takže když se všichni připojíme, je to pořádný 
šrumec. Každý měsíc s dětmi probíráme jiné téma a každý učitel si vždy připraví zajímavé 
nápady, aby se děti soustředily a bavilo je to. Nedávno jsme probírali stvoření světa nebo 
potopu a tento měsíc se učíme o Jonášovi. Pokaždé na nás čeká nějaké vyrábění, tvoření, 



kreslení nebo stavění z kostek. Velice oblíbené byly i origami, se kterými se nejvíce 
potrápili hlavně rodiče. Ono postavit z papíru lodičku, to jsme ještě zvládli, ale zkuste z 
papíru složit takového havrana, kterého Noe vypustil z Archy. To už byla vyšší dívčí, o to 
větší radost jsme pak měli, když se nám to (po hodně dlouhé době) povedlo. Samozřejmě 
nikdy si nezapomeneme i zazpívat, bez toho by to nebylo ono.  

Posíláme alespoň pár fotek, abyste si mohli prohlédnout naše výtvory. Začínáme každou 
sobotu v 10:00 hod, takže jestli se budete chtít připojit a pozdravit nás, budeme rádi. 
Držte se a brzy snad na shledanou.  

Za KD1 a mimiškolku Sam Dolejš  
 

Aktuální platné pravidla týkající se sborů do 28.2.2021 

Povoleny tedy jsou následující aktivity: 

• Účast na bohoslužbě v počtu max. 10% míst k sezení (Usnesení 79 body V. b) a II.14):  
shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné 
místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než 
odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob 
vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s 
výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v 
jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, 



nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k 
hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních 
účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének 

za VS J. Bartoš 
 

K A Z A T E L N A 
 

PO ŽEBŘÍKU K PŘEKONÁNÍ STRACHU Z BUDOUCNOSTI 
Kázání ze soboty 21.3.2020 – br. Robert Řehák 

Nacházíme se v pohnuté době, jakou jsme ještě nezažili. Ještě před pár dny svět vypadal 
jinak. Měli jsme své jistoty a nic nenasvědčovalo tomu, že by se to mělo změnit. Ty jistoty 
jsou nyní otřeseny. Zažíváme strach z neznámé budoucnosti.  

Člověk by však ani v té nejtěžší chvíli neměl ztratit smysl pro humor. Právě ten nám dává 
možnost se povznést nad tíživou situaci a vnitřně ji porazit. Proto začnu vtipem: Jednou 
farář dorazí na mši, postaví se na kazatelnu a v rámci ohlášek oznámí: „Drazí věřící, mám 
pro vás jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Dobrá je, že už máme dostatek peněz na 
opravu kostela, ta špatná je, že peníze jsou zatím ve vašich kapsách!” Stejně i my – lék 
proti viru malomyslnosti a strachu z budoucnosti už máme: je v našich myslích a srdcích. 
Nejlepším lékem na tohoto víra je víra.  

Naše víra je víra v Boha Abrahamova, Izákova a Jákobova. Jsou jejich příběhy pouze 
popisem osudů historických osobností, nebo i poselství našich předků pro nás do 
vypjatých situací jako je tato?  

Podívejme se na jeden z klíčových momentů Jákobova života zapsaný v Gen 28:10: 
„Jákob vyšel z Beer-šeby a šel do Cháranu.“ To spojení ויצא vajece „i vyšel“ se zdá 
nenápadné. Jákobovi bylo už čtyřicet let (Gn 26:34). Jákob si žil spokojeně u maminky v 
„mamá hotelu“. Měl své jistoty a nic nenasvědčovalo tomu, že by se to mělo změnit. V 
Beer-šebě tou dobou běžel život naplno. Plný nejrůznějších činorodých aktivit. Lidé se 
však klaněli nejrůznějším modlám. Ty je odváděly od Boha, od jejich rodin, braly jim čas 
a vedly je ke službě mamonu.  

Z toho všeho je najednou Jákob vytržen. Hrozí mu smrtelné nebezpečí. Neví, co bude. Je 
sám v neznámé krajině. Ze strachu před Ezauem se neubytovává v nějakém opevněném 
městě či chráněném místě pro poutníky a karavany. Uléhá uprostřed pustiny na zem. 
Slunce zapadá, zmocňuje se ho tíseň. Je vydán napospas. Nemá ani polštář. Dává si pod 
hlavu kámen. Termín מראשתיו merašotav „v hlavách“ je neobvyklý. Jako by v té chvíli 
měl z těch starostí více hlav. Možná to znamená, že si kolem hlavy udělal kruh z kamenů 
proti dravé zvěři, která ho může kdykoliv napadnout.  

Když usne, tak se mu zdá sen: „Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k 
nebesům, a po něm vystupují a sestupují poslové Boží.“ Ten obraz žebříku hebr. סולם 
sulam je záhadný. Poslové Boží nejdříve vystupují a teprve potom sestupují. Jako by již 
předtím byli na Zemi...  

Podle midraše Berešit raba žebřík představuje říše, ve kterých židovský národ bude trpět 
až do příchodu mesiáše. První anděl představuje 70 let v Babylonském zajetí – vystoupal 



70 příček a pak padl dolů, druhý anděl představuje Perskou říši – vystoupal několik příček 
nahoru a padl, stejně jako třetí anděl představující mocnou Řeckou říši. Čtvrtý anděl 
představuje čas započatý římskou nadvládou. Jákob se v tom snu bál, že tenhle poslední 
anděl nikdy nesejde dolů, ale Bůh ho ujistil, že i tenhle poslední anděl jednou skončí.  

Tou nevyslovenou nadějí skrytou v midraši je, že každá – i ta nejhorší doba jednou 
pomine. Pominulo Babylonské zajetí, pominula Perská říše, pominulo Řecko i Římané, 
jednou pomine i to současné utrpení. Možná to ještě nějakou dobu bude trvat, ale 
nakonec pomine. Veškeré dění má pod nebem svůj čas. Nakonec však znovu nastane 

עת שלום  et šalom „čas pokoje“ (Kaz 3).  

Je tu však i duchovní výklad. Jedná se o mystické propojení země a nebe. Onen „vzestup“ 
může znamenat i vzestup vnitřního duchovního růstu a onen „sestup“ je sestup do 
vnějšího světa ke druhým. Právě v době krize je čas na náš duchovní „vzestup“ a 
„sestupování“ ke službě a pomoci druhým. Možná objevíme mnohé další věřící i nevěřící 
lidi, kteří jsou na této cestě nahoru a dolů s námi. Možná teprve tehdy opravdu uslyšíme 
ten hlas: „Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův.“  

Ve chvíli nezajištěnosti a vydanosti se Jákob poprvé setkává s Bohem. Nová životní 
situace je mu šancí zrevidovat svůj dosavadní život, přehodnotit své hodnoty a znovu 
hledat Boha. Jak říká v této době Tomáš Halík: „V době uzavřených kostelů je dobré 
otevřít Bibli a otevřít svou mysl a srdce k daleko hlubšímu prožívání víry než doposud.“  

Hospodin oznamuje Jákobovi i nám: אנכי עמך  anochi imach „Hle, já jsem s tebou. Budu 
tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale 
učiním, co jsem ti slíbil.“  

Boží přítomnost označovaná rabíny v židovské mystice jako שכינה šechina je s námi. Elie 
Wiesel o ní ve své knize Zlo a exil píše: „Protože existuje stvořený svět, protože lidé trpí, 
chce Bůh trpět s námi. Proto dovoluje své šechině, aby ho opustila a trpěla jeho jménem, 
s ním i s jeho tvory.“ Utrpení není trest, který by na nás Bůh sesílal. Bůh trpí s námi.  

Stejné zaslíbení dává i Ježíš: „Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, 
tam jsem já uprostřed nich.“ (Mat 18:20)  

I v těch nejhorších chvílích Bůh je a bude s námi, a zjeví nám nějaký סולם sulam žebřík, 
jako to udělal u Jákoba. Když si budeme navzájem pomáhat a povzbuzovat se, tak 
překonáme i ty nejtěžší chvíle.  

Dietrich Bonhoeffer se v době největší krize nebál postavit proti nacistickému 
pronásledování. Dokonce se přidal i k odbojové skupině proti samotnému Hitlerovi, což 
ho nakonec stálo život. Jeho vyznání je tu však pro nás i dnes: „Věřím, že Bůh ze všeho, 
i z toho největšího zla, může a chce učinit dobro. K tomu potřebuje lidi, kteří věří, že 
všechny věci mohou posloužit k dobrému. Věřím, že v každé tísni nám Bůh chce dát tolik 
síly odolat, kolik jí potřebujeme. Ale nedává ji předem, abychom se nespoléhali sami na 
sebe, ale jen na něj samotného. V takové víře musí být překonán každý strach z 
budoucnosti. Věřím, že ani naše chyby a omyly nejsou nadarmo, a že pro Boha není o 
nic těžší se vypořádat s nimi než s našimi domněle dobrými skutky. Věřím, že Bůh není 
žádným nadčasovým osudem, nýbrž že čeká a odpovídá na upřímné modlitby a 
odpovědné činy.“ 



ON – LINE NABÍDKY 
 

Goia – sobota 27. 2.,  

mladí lidé z hnutí YFJ (Youth for Jesus / Mladí pro Ježíše) budou mít online 
víkendové setkání. 

Na toto setkání přijal pozvání zajímavý host Pavel Goia, jehož jméno vám možná 
není neznámé, protože jste shlédli některé z jeho videí (například seminář o 
modlitbě) na YouTube.  

Protože setkání s tímto inspirativním člověkem je zajímavá a mimořádná příležitost, 
mladí lidé nabízí, aby se tohoto setkání mohl účastnit každý, kdo má zájem o osobní 
duchovní růst a prohloubení svého vztahu s Ježíšem. Je zajištěný simultánní překlad 
do slovenštiny a součástí setkání je možnost pokládat řečníkovi otázky.  

Goia (překlad do slovenštiny): https://youtu.be/Z5qwOJaBNfE 
Goia (anglicky):                 https://youtu.be/kpm45oGhmz0 
Goia – formulář pro otázky: https://forms.gle/8HTzdJpTUGpuwAtJ6 
Tento odkaz vás nasměruje do Google formuláře, kde můžete položit své otazky již nyní, ale 
i při samotném přenosu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
S pozdravem Honza Libotovský 

https://youtu.be/Z5qwOJaBNfE
https://youtu.be/kpm45oGhmz0
https://forms.gle/8HTzdJpTUGpuwAtJ6


Věda a víra – online semináře tlumočené do slovenštiny 

Geoscience Research Institute pořádá online cyklus s názvem Základy vědy a víry (Faith 
& Science Fundamentals). Jedná se o sérii webových seminářů (“webináře”). Záznamy z 
těchto webinářů, naleznete na tomto odkazu. Webináře jsou tlumočené mimo jiné i do 
slovenštiny. 

 

https://www.casd.cz/veda-a-vira-online-seminare-tlumocene-do-slovenstiny/
https://www.youtube.com/channel/UCHFR8oU6eZjTkzMD9CmDTlQ/videos


Kreslené příběhy Starého zákona 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   Pokračování příště 
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