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 ročník 21/číslo 1048 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy on-line 
téma úkolu: „Hospodinův služebník (Iz 41–49)“ 

Sobotní škola – třídy 1. a 2.  

• https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh  vede Milan Müller 
https://meet.google.com/eqg-jjmi-xvv   vede Daniel Kubečka 

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 Marek Balcar 

• Úvod  
• Společná píseň č. 39 „Pojď, chceme zpívat s radostí“  
• Modlitba – Samuel Ballangó 
• Oznámení  
• Dětský příběh 
• Sbírka pro sbor  
• Píseň „Ó Pane zůstaň s námi“ - Smíchovský pěvecký sbor  

• Čtení textu Bible – Iz 55,1.3a.6.7.12a - Monika Ballangó 
• Tichá modlitba   
• Kázání – Miloslav Žalud 

Téma: „Ruka, která nejenom psala“ 

• Chvíle ke ztišení – hudební přednes – Jan Kubík, Pavel Bláha 
• Závěrečná modlitba – Miloslav Žalud 
• Společná píseň č. 128 „Mé hříchy nesl Ježíš“  
• Rozloučení – Marek Balcar 
• Společná píseň č. 283 „Pane, dej nám požehnání“  

 
 

  

 

 
 
 

 
 

 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

          27. 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, 27. 2., kázáním budou sloužit bratr Miloslav Žalud.  
 

- Příští sobotu, 6. 3., kázáním z Písma bude sloužit sestra Soňa Sílová. 
 

- Pojďme se sejít online ve Smíchovském foyer příští pátek, 5.,3., 
od 1900 hod na neformální povídání a sdílení se 

https://meet.google.com/bfr-migx-czk 
(více informací dále ve Zpravodaji) 

 

- Studujeme každou středu se Soňou – knihu LEVITICUS. 
Sejdeme se opět 3. 3. od 1700 hod. 

(více informací na telefonním čísle 724 130 602) 
 

-Výlety TOMů v 1Q2021 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. 
 

- 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 březnu 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 1. – 7. 3. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Píchová Markéta (1.3.); Sóradová Lucie (2.3.); Nechyba Ivan (3.3.);  
Stejskal Pavel (6.3.); Ševčíková Jana (6.3.); Balcar Miroslav (7.3.) 

 

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

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.bohosluzbyonline.cz/
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VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 34. kapitola 

Když motor – i sbor – dobře šlape… 

Předpokládám, že většina z vás slyšela sobotní dětský příběh z minulé soboty, a tak 
dobře víte, že máme jiné, novější auto. Ale určitě pouze pár z vás bude rozumět tomu, 
co jsem nedávno prožil před naší prodejnou Albert. Tím, že u mé staré Toyoty už delší 
dobu šel motor více či méně nepravidelně, nikdy jsem nevěděl, jestli se vrátím domů 
nazpět na sborové parkoviště „po svých“ nebo na špagátu. Těžko totiž asi vysvětlím tu 
sluchovou rozkoš, kterou prožívám s naším novějším autem, když slyším svůj v životě 
první naftový motor v naprosto pravidelném, přesném rytmu. Byl jsem tím tak 
fascinován, že jsem si musel nedávno otevřít přední kapotu a notnou chvilku pozorovat 
a naslouchat tomu, na co jsem delší dobu nebyl zvyklý. 

Jak jsem asi do jisté míry celkem pozitivně postižený svým povoláním, které vnímám 
zároveň jako své poslání, hned jsem začal v této souvislosti přemýšlet o církvi. Jak vypadá 
taková církev, která může být motorem před zadřením nebo někdy vynechává, či šlape 
jako hodinky? Jak se pozná „zdravý motor“ sboru? 

Biblicky se to nazývá „ovocem“ a Pavel toto ovoce zmiňuje např. v Ř 1,13.: „Rád bych, 
abyste věděli, bratří, že jsem už často zamýšlel přijít k vám, abych i mezi vámi sklidil 
nějaké ovoce, tak jako mezi jinými národy…“ 

Ovoce, o kterém zde Pavel píše, dává smysl práci sadaře, který se po celý rok stará o svůj 
sad, aby pak přišla sklizeň, která dává smysl existence celému sadu. Co je ale tím ovocem, 
o kterém tu Pavel hovoří? A jak takové ovoce vypadá?  

V prvé řadě je to známé ovoce Ducha Božího, tzn. jsou to duchovní postoje 
charakteristické pro věřící vedené Duchem: Ga 5,22,23: „Ovoce Božího Ducha však je 
láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání…“ 
Pak jsou to určitě spravedlivé skutky věřících, např. Fp 4,15–17: „I vy to víte, Filipští, že 
v počátcích evangelia, když jsem vyšel z Makedonie, ani jedna církev se nepodílela se 
mnou v příjmech a vydáních, jen vy sami; vždyť i do Tesaloniky víc než jednou jste mi 
poslali na mé potřeby. Ne že by mi šlo o dary; jde mi o to, aby rostl zisk, který se připisuje 
k vašemu dobru.“ Nebo také viz Ř 6,22, Žd 13,15.16. A konečně pak jsou to určitě i 
obrácení křesťané, ze kterých se skládá místní sbor, a samozřejmě i nově obrácení lidé, 
kteří skrze místní sbor nacházejí osobní vztah k Pánu Bohu (Ř 16,5 atd.). 

Zdravý sbor tedy „dobře šlape“ jako dobře seřízený motor a nese výše uvedené ovoce. 
Je určitě zdravé a velmi užitečné v duchu těchto myšlenek neustále znovu přemýšlet nad 
„zdravostí“ našeho osobního křesťanství, kde „cesta k ovoci“ je častokrát mnohem 
důležitější než samotné ovoce, které je VŽDY jenom důsledkem zdravého stromoví. Kéž 
by nás toto téma stále znovu zaměstnávalo a pozitivně nám nedalo spát… 

Kéž by život každého z nás – i služba našeho sboru – byla sadem plným životodárných 
vitaminů pro naše okolí. 

 Sadařský pomocník Vašek Vondrášek 



Vozík pro seniorku 
Vždy nás potěší, když vidíme, jak se životy seniorů a osob se 
zdravotním postižením, kterým pomáháme, zlepšují, 
zkvalitňují a zmenšují se překážky, se kterými se potýkají.  

 

Dlouhodobě pomáháme v rámci projektu Archa pomoci seniorce, která kvůli zdravotním 
problémům nemůže chodit. Před nedávnou dobou jí zdravotní stav umožnil, aby mohla 
být po delší době strávené na lůžku posazována na mechanický vozík. Jeden si tedy 
vypůjčila. Nebyl pro ni však ideální co do velikosti ani provedení a půjčovné by pro ni 
v dlouhodobém horizontu znamenalo výdaje, které by napjaly její rozpočet. 
Měli jsme radost, když se do našeho Komunitního centra Petrklíč dostal vozík, který mohl 
být této seniorce věnován jako dar. Pro seniorku to byla velice radostná zpráva. Je za 
vozík velmi vděčná a moc si ho chválí: „Je to jednička – je užší, lehčí, sama se na něj 
dostanu z postele.“ Do té doby se na předešlý vozík totiž dostala pouze s pomocí druhé 
osoby. Byl též větší, a ne tak pohodlný pro delší sezení. 
 

Seniorka díky darovanému vozíku nejen ušetří za půjčovné, ale především se mohla 
posunout ve své soběstačnosti. Není závislá na pomoci při přesedání na vozík, ani při 
obstarávání si mnoha věcí ve své domácnosti. Jsme rádi, že jsme mohli seniorce 
zprostředkovat potřebnou pomůcku. 

Jana Perdomo 
koordinátorka projektu www.archapomoci.cz 

 

Pokračuje ČTVRTEČNÍ MODLITEBNÍ SETKÁNÍ  

Naši milí smíchovští, chceme pokračovat v našich on – line MODLITEBNÍCH 
SETKÁNÍCH – sejdeme se tedy opět ve čtvrtek 4.března od 20.hod. Odkaz platí stále 
stejný: https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib 

Nikoho nenutíme, ale na všechny, kteří 

se společně touží modlit se těšíme 😊. 
Doba je složitá, proto se potřebujeme 
semknout právě v modlitbách… 
Přejeme Vám všem osobní jistotu, že 
jste v rukách Nejvyššího – v dobrém i 
ve zlém…  – srdečně Vaši kazatelé Soňa 
a Vašek. 
 

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

 

TOM 1.2.2021 – 26,5 km. 
Brdy – Padrťské rybníky (běžky, občas 

pěšky) z Rožmitálu 
František Kafka 

 

 

http://www.archapomoci.cz/
https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib


Pojďme se sejít online ve Smíchovském foyer 
 

Srdečně vás jakožto sborovou smíchovskou rodinu a přátele zveme příští pátek 5.3. 
od 19:00 na neformální povídání a sdílení se do našeho virtuálního Smíchovského 
foyer prostřednictvím Google Meet na adrese: 

https://meet.google.com/bfr-migx-czk. 
Téma bude osobní spiritualita v době uzavřeného sboru, co se vám osvědčuje, 
praktické tipy a nápady.  
 

Moc se na vás těšíme! 
Vaši kazatelé Václav a Soňa 

Můžete podpořit – Aby mohla Šošanka sama znovu objevovat svět 
(dcera našeho souseda z židovského hřbitova u Smíchovského sboru) 
 

https://www.znesnaze21.cz/sbirka/aby-mohla-sosanka-sama-znovu-objevovat-svet 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Aby se její stav mohl i nadále zlepšovat, potřebuje Šušu pravidelně absolvovat 
intenzivní komplexní terapie, které jsou jediným klíčem k znovuobnovení pohybových 
funkcí. Protože je pojišťovny proplácí pouze z malé části nebo vůbec, pro 
sedmičlennou rodinu jde takřka o existenční otázku.  

Peníze ze sbírky pokryjí roční intenzivní terapie na Neurorehabilitační klinice Axon 
v Praze, které by jinak Šušu absolvovat nikdy nemohla.  

J. Bartoš 

https://meet.google.com/bfr-migx-czk


COVID A MY / aktuálně 

 

Aktuální opatření proti pandemii Covid 19 

Od čtvrtka 25. února se mění pravidla pro ochranu nosu a úst. Nově bude nutné namísto 
látkové roušky nosit respirátor nejméně třídy FFP2 nebo obdobné, nanoroušku, nebo 
dvě zdravotnické roušky. Povinnost platí mimo jiné ve vnitřních prostorách, obchodech 
a službách, zdravotnických a sociálních zařízeních či v dopravě. Aktuálně.cz přináší 
přehled všech platných zákazů a opatření. 
 

Pohyb lidí a shromažďování 

•platí zákaz nočního vycházení v době od 21 do 5 hodin s 
výjimou cest do zaměstnání, výkonu povolání, neodkladných 
cest (kvůli ochraně života, zdraví, majetku), venčení psů do 500 
metrů od místa bydliště a cest zpět domů 

•v době od 5 do 21 hodin jsou povolené pouze cesty do 
zaměstnání, na nákup zboží nebo za službami, k lékaři, za rodinou nebo osobami 
blízkými, k zajištění péče o děti či zvířata, do přírody nebo za sportem venku, na vlastní 
chaty a chalupy apod. 

•lidé musí při kontaktu s ostatními osobami zachovávat odstup nejméně 2 metry. 
Zaměstnavatelé by měli využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem 
k charakteru práce a podmínkám vykonávat doma 

•lidé mohou pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob s výjimkou 
členů domácnosti, kolegů ze stejného zaměstnání nebo dětí a žáků ve škole, ti by však 
měli dodržovat dvoumetrový odstup, pokud je to možné 

•divadla, kina nebo koncertní sály zůstávají nadále zavřené pro diváky, dále platí 
organizační a režimová omezení přítomných osob na zkouškách. Zavřena jsou muzea, 
galerie či památky 

•svatby a pohřby se mohou konat maximálně s 15 účastníky. U bohoslužeb platí 
povinnost, aby sedící účastníci měli mezi sebou v jedné řadě rozestup dva 
metry, naplněno může být maximálně 10 procent kapacity. Platí zákaz hromadného 
zpěvu 

•alkoholické nápoje se nesmí konzumovat na veřejnosti 

•v okresech Cheb, Sokolov a Trutnov je omezen volný pohyb: lidé s trvalým pobytem 
nebo bydlištěm v okresu nesmí opustit území tohoto okresu, ostatní lidé nesmí do těchto 
okresů vstoupit ani se v nich pohybovat či pobývat. Výjimkou jsou například cesty do a 
ze zaměstnání nebo školy, zásobování, veřejná doprava, vyřízení neodkladných 
záležitostí, nezbytná cesta k lékaři či veterináři, cesty na svatbu či pohřeb apod. Na 
hranicích okresů kontroluje dodržování opatření policie, lidé musí prokázat důvod k 
využití stanovených výjimek. 



 

Nošení roušky/respirátoru 

•za základní ochranu dýchacích cest (nos, ústa) se od čtvrtka 
25. února považuje jen nanorouška, respirátor s účinností 
alespoň 95 % (minimálně třídy FFP2 nebo KN95, vždy bez 
výdechového ventilu) nebo zdravotnická rouška (mimo vnitřní 
prostory a venkovní prostory při nedodržení odstupu 2 metry 
dvě roušky přes sebe) 

•mít roušku/respirátor je povinné ve všech vnitřních 
prostorech staveb mimo bydliště nebo místo ubytování a na veřejně přístupných 
místech v zastavěném území obce, pokud jsou na místě alespoň 2 lidé vzdálení od sebe 
méně než 2 metry a nejedná-li se o členy domácnosti. Do 28. února platí výjimka, že v 
těchto prostorách stačí jakákoli ochrana dýchacích cest. 

•nanorouška, respirátor, nebo zdvojená zdravotnická rouška je povinná v prodejnách, 
provozovnách služeb, zdravotnických zařízeních poskytujících ambulantní péči, 
zařízeních sociálních služeb, na mezinárodních letištích, v prostředcích veřejné 
dopravy, na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy, v motorových 
vozidlech (pouze pokud cestující nejsou členy jedné domácnosti) 

•ve výjimečných případech – kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na 
ústa učitele – je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest 
ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň dva metry od žáků nebo 
studentů 

•z povinnosti platí množství výjimek: roušku nemusí nosit například zaměstnanci 
vykonávající práci na jednom místě (při dodržování rozestupu), lidé pracující ve vysokých 
teplotách, řidiči veřejné dopravy (pokud nejsou při odbavení v kontaktu s cestujícími), 
pacienti v nemocnicích, děti do dvou let nebo v mateřské škole, žáci a učitelé při 
tělocviku, zpěvu či hře na dechové nástroje, děti v domovech a žáci na internátech atd. 
Výjimku mají také osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a další 
lidé, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování zákazu, 
klienti sociálních služeb apod. 

za VS J. Bartoš 
 

K A Z A T E L N A 
 

JAK JSI KRÁSNÁ, MILÁ MÁ 
JAK JSI KRÁSNÝ, MILÝ MŮJ 

Kázání ze soboty 20.02.2021 – br. Michal Balcar 

Právě dozpíval náš pěvecký sbor a píseň neměla být jenom vzpomínkou na zlaté 
časy, kdy se v našem království ještě mohlo zpívat, ale otevřela téma mého dnešního 
kázání: Pulchra es, amica mea! Krásná jsi, přítelkyně moje!  

Jak jsi krásná, přítelkyně moje, jak jsi krásná, oči tvé jsou holubice. Jak jsi krásný, 
milý můj, jsi líbezný! A naše lůžko samá zeleň. (Velepíseň 1,15-16)  



Je to vhodný verš pro kázání na závěr Národního týdne manželství? Je krása toho 
druhého to, co by měl kazatel zdůrazňovat v době rozpadajících se vztahů? Neměla 
by to spíš být zodpovědnost, disciplína, rozhodnutí, vytrvalost, ochota překonávat 
překážky?  

Než odpovím na tyto otázky, dovolte mi pár slov o těch rozhovorech, které natočily 
některé manželské páry. Děkuji všem za odvahu! Strašně se mi líbilo, že každý ten 
rozhovor byl pro nás vystihující a typický. (A Jonáši, musím ti vyseknout poklonu. 
Že tě žena potěší tím, že tě poučí a má pravdu?!? Tak daleko, přiznám se, ještě 
nejsem.) Nicméně rád bych z těch rozhovorů vypíchl ještě jednu věc: několik z vás 
řeklo, že důvod, proč jste se zamilovali, byl ten, že ten druhý byl krásný. Jarmilka 
nádherně vystihla Mirka: “A v neposlední řadě byl velmi pohledný!”  

Jenže jako by to bylo ztracené v minulosti. Tehdy mi připadal/a krásný/á, ale to už 
je dávno. Když čteme Píseň, je to něco, co jsme zažívali tehdy, ale dneska už to je jen 
mlhavá vzpomínka? A já na to řeknu: “jenom se neumíme pořádně dívat!” Píseň písní 
nám připomíná, to napětí, tu nedočkavost, tu okouzlenost. Kraličtí v obou verších 
vkládají několikeré Aj! Aj, jak ty jsi krásná, přítelkyně má, aj, jak jsi krásná. Aj, jak jsi 
krásný, milý můj, tak utěšený! Je tam úžas, je tam překvapení nad její krásnou. Mohl 
by tady být návod i pro naše vztahy?  

A já se přiznám, že mi moje žena připadá stále stejně krásná jako na začátku. 
Poslední tři roky chodíme tančit. Čestně řečeno, nejsem extra tanečník, ale tančím 
rád a s chutí. A jedním z důvodů je ten, že se mi hrozně líbí koukat se na mou taneční 
i životní partnerku. Upřímně nevím, jestli se jí líbí koukat se na mě, ale jsem si jistý, 
že mě se to líbí moc. Jak jsi krásná, milá má. Jak jsi krásný, milý můj.  

Možná vás napadne: Není tohle přesně ta logika, kvůli které chlapi opouštějí své 
manželky a odcházejí za těmi mladšími – krásnými? Možná vás to nenapadlo, a tak 
se přiznám, že to napadlo mě.  

Jak vlastně posuzujeme krásu? Vyslovím tezi, za kterou si stojím celým svým srdcem. 
Pokud muž opustí ženu, se kterou byl 25 let a která mu porodila tři děti, protože už 
mu nepřipadá krásná, je to proto, že se nedokáže dívat! Nedokáže poznat krásu! 
Není to opravdový estét. Protože jen opravdový estét vidí to, co je opravdu krásné. 
Vrásky, které znamenají společný smích nebo společný pláč. Strie, které znamenají 
to, že nosila ve svém těle a porodila naše společné děti. Kruhy pod očima z nočního 
vstávání. Anebo opačně. Velké břicho, které milému mému narostlo, když trávil čas 
doma s dětmi místo toho, aby chodil hrát fotbal nebo aby chodil běhat. Jde jen o to 
objevit to, co je opravdu krásné.  

Krása toho druhého není málo. Bůh nás tak stvořil. Stvořil nás krásné a stvořil nás 
se schopností krásu vnímat. 

Dovolte mi ještě jedno možné čtení tohoto textu. A v prostoru interpretací mu dávám 
asi jen jedno procento. Co když ta slova říká někdo jiný než oni? Co když je říká 
Hospodin? Hospodin na nás zálibně hledí a říká nám, že jsme krásní a že jsme jeho 
přátelé a že nás miluje. A to platí nejen v manželství, ale hlavně v něm. Pak by naše 
modlitba by měla znít tak, že budeme prosit o to, aby nám to připomněl, když na to 
zapomínáme. Jak by se mi má žena mohla přestat líbit, když Bůh ji vidí jako krásnou. 



Dovolte mi skončit mé dnešní kázání o lásce a milování a manželství výzvou. Pochází 
z Písně písní a je aktuální vzhledem k tomu, že končí únor končí a ve vzduchu je cítit 
jaro: 

Hle, zima pominula, lijavce přešly, jsou tytam. Po zemi se objevují květy, nadešel čas 
prořezávat révu, hlas hrdličky je slyšet v naší zemi. Fíkovník nasadil první plody, 
voní kvítky vinné révy. Vstaň, má přítelkyně, krásko má, a pojď!“ 

 

 

 

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 

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/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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