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 ročník 21/číslo 1051 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy on-line 
téma úkolu: „Touha všech národů (Iz 59–61)“ 

Sobotní škola – třídy 1. a 2.  

• https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh  vede Daniel Kubečka  

• 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 Robert Heczko 

• Úvod  
• Společná píseň č. 181 „Jak zřídlo vody živé“  
• Modlitba  
• Oznámení  
• Sbírka pro sbor  
• Dětský příběh – Jaroslav Skála 
• Píseň „Moudrost mi Pane dávej“ - dětský pěvecký sbor  
• Čtení textu Bible – Mt 11,16-19; Př 8,12,17;22-30 

Barbora a Petra Bulejčíkovy 
• Tichá modlitba   
• Kázání – Jan Bezděkovský 

Téma: „Moudrost do dnešní dětinské doby“ 

• Chvíle ke ztišení – píseň „Tam k výšinám“ 
Barbora a Petra Bulejčíkovy, Barbora Bezděkovská   

• Závěrečná modlitba – Jan Bezděkovský 
• Společná píseň č. 218 „Kdo boží vůli poznat touží“  
• Rozloučení – Robert Heczko 
• Společná píseň č. 281 „Buď mocný Bože s námi“ 

 

  

 

 
 
 

 
 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

     20. březen 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. 3., bude slovem z Písma sloužit bratr Jan Bezděkovský.  
(tuto sobotu končí Modlitební týden mládeže) 

 

-V termínu 26. 3. – 4. 4. bude v našem sboru probíhat online Velikonoční 
program (více informací o programu a pro inspiraci dále ve Zpravodaji) 

 

- Příští sobotu, 27. 3., kázáním z Písma bude sloužit sestra Soňa Sílová. 
(tuto sobotu probíhá sbírka 13. soboty) 

 

- Další online setkání ve Smíchovském foyer bude příští pátek, 26.,3., 
od 1900 hod na povídání a sdílení se (více informací dále ve Zpravodaji) 

 

-Výlety TOMů v 1Q2021 a zatím i v 2Q2021 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: Smíchovské 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. – 27. 3. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Klíma Richard (21.3.); Kubík Jan ml. (21.3.); Kohútová Zora (22.3.);  
Hanzálek Ondřej (23.3.); Kinská Anežka (24.3.); Bezděkovský Petr (24.3.); 
Žalud Martin (25.3.); Hrachovcová Michaela (26.3.); Hrachovec Ivo (27.3.)  

 

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… 
 

Zpráva z jednání výboru sboru 11.3.2021 
 

Jednání výboru sboru bylo zahájeno zamyšlením z Božího slova nad textem Marek 
8,11-13, kterým posloužil br. V. Vondrášek a modlitbou. 

• Před Velikonocemi proběhne akce Pečeme pro seniory 70+, která 

volně naváže na úspěšnou akci Pečeme pro zdravotníky. Koordinátor 

akce je br. S. Dolejš. 

• Br. V. Vondrášek předložil pracovní verzi programu na 

předvelikonoční a velikonoční program a seznámil výbor sboru s jeho 

přípravami. 

• Návrh uspořádat ve sboru v sobotu 3.4. odpoledne po skupinách 

přijímání Večeře Páně byl zamítnut. 

• Byl prodiskutován návrh rady starších ohledně činností pro posílení 

života sboru. Tento návrh vznikl jako reflexe na tři on-line sborová 

setkání. Výbor sboru podporuje tyto návrhy s tím, že je třeba se aktivně 

zapojit a aktivně vyhledat členy, kteří budou ochotni pomoc s realizací 

jednotlivých bodů. 

• Výbor sboru schválil poskytnutí daru ve výši 20 tis. Kč z prostředků 

sboru jako sociální pomoc. 

• Příspěvky do „výroční“ zprávy o činnosti sboru za rok 2020 a plány na 

rok 2021 je třeba poslat br. J. Bartošovi nejpozději do 26.3.2021. 

• Po třiceti letech přijede do Prahy br. B. Thorp. V sobotu 25.9.2021 

bude kázáním sloužit v našem sboru. 

Příští jednání výboru sboru se uskuteční 8.4.2021. 
Zapsala Anna Boušková 

 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 37. kapitola 

Milí Smíchovští, milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 
srdečně vás zdravím ještě z končící izolace a sdílím s některými z vás tím pádem osobní 
zkušenost s onemocněním covid-19. Jsem Bohu vděčná za sice nepříjemný, nicméně 
nekomplikovaný průběh u sebe i ostatních členů rodiny. Je pro mě symbolické, že 
onemocnění prodělávám prakticky přesně ve výročí prvních opatření loňského jara, z 
nichž se nás dotklo především uzavření škol a přechod na distanční výuku. To přineslo 
mnohé výhody v tom, že děti mohly trávit více času aktivním pohybem venku, ale po 
roce vnímáme už vyčerpání z táhnutí nejen pracovních a běžných domácích povinností, 
ale navíc ještě ze zajišťování školních povinností našich dětí, které nejsou v tomto 
samostatné. Tím se v myšlenkách a modlitbách připojuji ke všem vám, kteří máte 
podobnou zkušenost. 

Ale ještě něco mi to připomíná. Už druhý rok za sebou přísná opatření omezující pohyb 
a další aktivity spadají do postního období před Velikonocemi. Může to být pouhá 
náhoda, nebo také ne.  Už jako náctiletou, když jsem přišla do naší církve, mě zaujalo, že 
v Ex 12,14 sám Hospodin při ustanovení Velikonoc neboli svátku nekvašených chlebů 



mluví o tom, že „ten den vám bude dnem pamětním, budete jej slavit jako slavnost 
Hospodinovu. Budete jej slavit po všechna svá pokolení. To je provždy platné nařízení.” 
A totéž v následujících verších zopakuje velmi naléhavě ještě dvakrát. Velikonoce pak 
dostaly plný rozměr svého významu Ježíšovým ukřižováním a zmrtvýchvstáním. To je 
něco, co si podle mě zaslouží maximální pozornost a využití každé příležitosti si to 
připomenout, prožít, slavit, děkovat. Každou památkou Večeře Páně, ale i každé 
Velikonoce. Ne nadarmo jsou biblické svátky cyklické ve frekvenci ustanovené 
samotným Stvořitelem. Jakoby ve frekvenci, na které fungujeme, ve které obrazně 
řečeno tepe naše srdce – týdenní, tedy soboty, měsíční, tedy novoluní a pak roční, kde 
si každý rok Boží lid má připomínat Boží plán spásy na půdorysu svátků z 23. kapitoly 
Levitiku. Počínaje Velikonocemi, které jsou svědectvím o Božím přijetí každého z nás, 
jakkoli hříšného, následují Letnice, svátek Ducha svatého, který nás zmocňuje ke službě 
svědectví. Poté Svátek troubení vyhlašující, že žijeme pod Božím soudem a vyzývající nás 
k pravidelné „inventuře” našeho nitra a vztahů následovaný Dnem smíření svědčícím o 
Bohu Otci, jenž je zárukou spravedlnosti a připomíná nám soud na konci věků. Poslední 
Svátek stánků je předjímkou Božího království v jeho plnosti, které očekáváme. 

Pořadí, frekvence svátků a jejich témata jsou šité na míru člověku, ať to byl Izraelec před 
třemi a půl tisíciletím nebo jsme to my v Evropě 21. století. Jsou připomínkou Božího 
jednání s Jeho lidem v minulosti, jsou obrazem duchovní cesty každého z nás a jsou i 
prorockým předjímáním budoucích věcí, jak to ukazuje kniha Zjevení. 

Pojďme prožít přípravu na Velikonoce a Velikonoce samotné jako nabídku z ruky 
samotného Stvořitele, Vykupitele a Utěšitele. Připomeňme si vyvedení Božího lidu z 
Egypta, naše vlastní vyvedení z naší vlastní úzkosti i otevřené dveře domů, do 
obnoveného dobrého stvoření, které nám zajistil Ježíš, Boží Syn svou obětí na kříži, 
prostřednictvím které vzal na sebe a splatil všechny dluhy všech nás vůči dobrým Božím 
zákonům a daroval nám svou spravedlnost, kterou vírou a s hlubokou věčností 
přijímáme.  

Pokud přijmete naši nabídku k různým, ještě zatím pouze online setkáním, jejichž 
přehled najdete ve Zpravodaji nebo na sborovém webu, budeme se na vás těšit! 

Bůh vám všem žehnej a dávej vše dobré! 
Srdečně Soňa Sílová, vaše kazatelka 

Co nás čeká ve velikonočním týdnu? 

Máme letošní rok mimořádnou možnost prožít předvelikonoční týden společnou 
duchovní přípravou. Celý týden můžeme začít sedmi pátečními ZASTAVENÍMI 
K MODLITBÁM na různých místech našeho smíchovského sboru. V následující týden 
můžeme číst každý den jeden biblický text, který se váže k velikonočnímu příběhu, 
jak šel den po dni. Každý z jednotlivých příběhů bude i podkladem pro naše ranní a 
večerní on-line modlitební setkání, a to vždy v PO, ÚT, ST, ČT a v PÁ ráno v 6:15 hod. 
a v NE, PO, ÚT a ST večer vždy od 20:00 hod.  

Vrcholem našich modlitebních setkání bude modlitební on-line setkání v neděli          
4. dubna ráno v 6:33 hod. při východu slunce, protože v tu dobu náš Pán vstal 
k novému životu.  



Každé toto pašijové modlitební setkání zahájíme krátkou myšlenkou z textu na daný 
den a pak bude prostor pro modlitby. Zvlášť ráno je možné, že ten, kdo se připojí, 
nebude moci čekat až do konce modlitebního setkání, protože bude odcházet do 
práce – pokud se oddělí dříve, není to problém.  

Jak si určitě vzpomínáte na Smíchovské foyer s br. Robertem Řehákem, myšlenka 
přípravy na svátek Velikonoc je už tisíce let starou myšlenkou, která může pomoci 
každému z nás, aby se pro něj svátky Velikonoc nestaly prázdnou formou či mrtvým 
náboženským úkonem, ale měly svůj živý obsah – protože právě tehdy – a JENOM 
TEHDY mají svůj hluboký smysl. 

Rozpis pašijového textu – tímto děkujeme br. Luďkovi Svrčkovi za pomoc s výběrem 
textu, kde vycházíme z Janovského podání: 
 

• Ne Ex 12,1-14 

• Po  Ex 14,15-15,3 

• Út  J 1,14-37 

• St  J 17,1-21 

• Čt  J 18,1-15.33-40 

• Pá J 19,1-20.30.38-42 

• So J 20,1-19 

• Ne 1 K 15, 1-24 
 

Pro doplnění myšlenky Velikonoc je možné shlédnout inspirativní filmy na toto 
téma, které nám pomohou více nasát atmosféru Velikonoc z doby našeho Pána – 
naše typy: 
 

• Utrpení Krista – velmi naturalistický pohled na atmosféru tehdejšího 
křižování 

• Ve jménu Krista – příběh římského vojáka, který se bezprostředně 
setká s příběhem Velikonoc 

 

Rádi chceme všechny smíchovské pozvat na dvě zajímavé besedy, které pořádá Sbor 
Bethany (viz plakátek) a to bude v PO 29.3. rozhovor s br. Luďkem Svrčkem na téma: 
CO JSTE NEVĚDĚLI O VELIKONOCÍCH a ve ST 31.3. rozhovor se Stanislavem 
Slamkou na téma JAK PROŽÍT VELIKONOCE SRDCEM. 
 

V dějinách církve bylo obvyklé, že se věřící v době předvelikonoční postili, a proto 
také připomínáme, že i my máme tuto možnost, přičemž si každý může zvolit formu 
i rozsah půstu, tedy oddělení se pro Boží věc. 
 

Po Velikonocích se těšíme na pokračování našich pátečních Smíchovských foyer se 
zajímavými hosty i tématy. 
 

 
 
 
 
 



Závěrem Vám chceme přinést pro lepší přehlednost detailní rozpis pašijového týdne 
den po dni: 
• 26.3. PÁ  
o 10:00 hod  Výtvarný workshop pro rodiny s dětmi, Sedlec, Rybička 
o 19:00 hod  SEDM ZASTAVENÍ PŘEDVELIKONOČNÍHO ROZJÍMÁNÍ 

 

• 27.3. SO 
o 10:45 hod Kázání: PŮST, KTERÝ NEBUDEŠ CHTÍT, ABY SKONČIL  

 

• 28.3. NE  text: Exodus 12,1-14 
o 20:00 hod  Večerní modlitební on-line setkání  

 

• 29.3. PO text: Exodus 14,15-15,3 
o   6:15 hod  Ranní modlitební on-line setkání  
o 19:00 hod  rozhovor z Bethany s br. Luďkem Svrčkem  

   na téma: CO JSTE NEVĚDĚLI O VELIKONOCÍCH   
o 20:00 hod  Večerní modlitební on-line setkání 

 

• 30.3. ÚT  text: Jan 1,14-37 
o   6:15 hod  Ranní modlitební on-line setkání 
o 20:00 hod  Večerní modlitební on-line setkání 

 

• 31.3. ST  text: Jan 17,1-21 
o   6:15 hod  Ranní modlitební on-line setkání  
o 10:00 hod  Dětská velikonoční besídka – Sedlec, Rybička   
o 19:00 hod  rozhovor z Bethany se Stanislavem Slamkou  

   na téma: JAK PROŽÍT VELIKONOCE SRDCEM.  
o 20:00. hod  Večerní modlitební on-line setkání 

 

•   1.4. ČT  text: Jan 18,1-15.33-40 
o   6:15 hod  Ranní modlitební on-line setkání 
o Rodinná velikonoční večeře (viz inspirace ve Zpravodaji) 

 

•   2.4. PÁ  text: Jan 19,1-20.30.38-42 
o   6:15 hod  Ranní modlitební on-line setkání  
o 20:00 hod  Velkopáteční čtení Bible s varhanní hudbou 

 

•   3.4. SO   
o 10:45 hod  Kázání: S KŘÍŽEM POD KŘÍŽEM 

 

•   4.4. NE      
o   6:33 hod Ranní modlitební on-line setkání při východu slunce  

 

LINKY (odkazy), KDE BUDOU PROBÍHAT JEDNOTLIVÉ PROGRAMY: 
- Modlitební setkání ráno a večer: https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib 
- Vše z Rybičky Sedlec: whereby.com/sbor-sedlec 
- Programy z Bethany (29. a 31.3.) https://spolecenskecentrum.cz/ 
- Programy z pátku 26.3. a ze sobot: www.bohosluzbyonline.cz 

 
 
 

https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib
SZ.20.3.21.docx
https://spolecenskecentrum.cz/
www.bohosluzbyonline.cz


Velikonoční večeře 
 

Záměrem přípravy a prožití Velikonoc jinak, než bylo v minulosti obvyklé, je povzbuzení 
k osobní zbožnosti-obnově či potvrzení vztahu s Bohem, prohloubení osobní spirituality 
(vnímání duchovního rozměru našeho bytí) a vědomí společenství rodiny i rodiny církve-
kterou tvoříme s ostatními členy našeho sboru i s ostatními křesťany. 

Ústředním příběhem Velikonoc je závěr Ježíšova pozemského bytí poslední večeře, 
uvěznění, soud, ukřižování, smrt a zmrtvýchvstání; jeho pokračováním pak 
nanebevstoupení a vylití Ducha. 

Připomínání si jednotlivých dějství nám může pomoci „vejít do příběhu“, znovu jej 
promýšlet, přijmout jej za vlastní-obnovit (potvrdit) své rozhodnutí následovat Ježíše. 

Večeři, která se uskutečnila ve čtvrtek, si můžeme připomenout v rodinách, nebo, pokud 
to (vzhledem k hygienickým nařízením) půjde, s přáteli. Je možné, že budeme sami. 

Ježíš večeří se svými učedníky nejspíše o den dříve, protože v době židovského svátku již 
bude uložen v hrobě. Přestože dodržuje ustanovení Zákona a slaví hod beránka, zároveň 
mu dává nový smysl. Zkušenost Izraele bude překryta Ježíšovou obětí, pospolitost 
potomků Abrahama společenstvím církve, vyjití z Egypta svobodou Jeho následovníků, 
kterou jim otevře svou smrtí a vzkříšením. Kalich a chléb získají novou symboliku, smrt 
ztratí svou konečnou moc.  
Židé vzpomínali při společném vyprávění, modlitbách i jídle. Sederová večeře měla 
přesně stanovený sled úkonů i pokrmů a nápojů. Může být pro nás inspirací, ale 
nemusíme ji napodobovat, máme jinou zkušenost, spojenou s Ježíšem-Mesiášem.  

Pokud se budete chtít sejít k připomínce poslední večeře, můžeme zvolit přístup, který 
je nám vlastní. 

Podstatné je setkání u stolu a sdílení Ježíšova příběhu.  
Setkání u stolu může být hostinou, nebo prostým jídlem, se symboly chleba a vína.  
Připomínání příběhu je vhodné kombinovat-čtení textu, vyprávění vlastními slovy, 
písněmi, modlitbami. 
Můžeme jej doplnit konáním: 

• otázka, proč se scházíme k večeři 

• otec umyje všem nohy-Petrovo odmítnutí  

• společné promýšlení, za co vděčíme Bohu, za co mu chceme poděkovat 

• vysvětlují se symboly chleba i vína a pak se rozdělují všem u stolu 

• příběh zrady-otázka Jana a označení Jidáše 

• ustanovení Památky 

• společné modlitba – poděkování za dary pro život, za oběť Krista, za slib setkání 
v Jeho království 

• děj v zahradě Getsemanské-modlitba, spánek učedníků, Boží sláva, zjevení 
Mojžíše a Elijáše 

• polibek zrady, zatčení, Petrova obrana 

• …další příběh je již příběhem pátečním… 



Nebo můžeme zahájit vyprávění vzpomínkou na vlastní obrácení se, závazek spojit svůj 
život s Ježíšem a pak pokračovat k příběhu poslední večeře. 

Když slavíme v našem sboru Památku večeře Páně, přijímáme víno z kalicha i z kalíšků. 
Je to pro nás symbol vzájemného respektu; ač s rozdílnými důrazy, jsme spojeni 
v závazku následování Ježíšova příkladu. Pro některé z nás bude příležitost zasednout ve 
čtvrtek ke stolu něčím, co nám není blízké, pro některé z nás novou inspirací.  

Radujme se z toho, že se Pán pro nás obětoval, a hledejme cesty, jak být s Ním každý 
den, ať už prožijeme „zelený čtvrtek“ tak, jako v minulých letech, nebo trochu jinak. 
 

         Milan Müller 

PS. Článek „Inspirace z jiných společenství“ naleznete dále v samostatné příloze tohoto Zpravodaje 

Diakonie v době koronaviru 

Je to téměř na den rok, co začala první vlna pandemie COVID-19, která nás od sebe 
coby členy smíchovské sborové rodiny navzájem poměrně výrazně oddělila. Každý 
z nás tuto dobu asi snáší trošku jinak, introverti možná trošku lépe než extroverti… 
A každý z nás snad má v rámci sboru někoho blízkého, s kým je více či méně 
v kontaktu. Přesto jsem si od začátku této situace kladl otázku, zda se v tomto „zlém“ 
času prokáže, že jsme jako sbor skutečně funkční společenství, funkční „sborová 
rodina“, nebo zda se třeba ukáže pravý opak.  

Asi nemohu mluvit za všechna sborová oddělení a nemohu vyloučit, že se třeba 
někdo z Vás cítí být svojí sborovou rodinou poněkud odstrčen. Přesto z jedné věci 
na Smíchově mám za poslední rok skutečně velkou radost. Možná to všichni ani 
nevíte, ale velmi brzy od začátku pandemie se mezi členy našeho sboru podařilo 
rozjet „projekt“ pravidelného obvolávání našich seniorů. Vytvořil se seznam všech 
seniorů v našem sboru a k nim se pak podařilo přiřadit dobrovolníky, kteří 
dotyčným pravidelně volají. Na podzim se pak podařilo vše nejen znovu obnovit, ale 
celý tým dále posílit.  

Odezva z jedné i druhé strany byla přitom skvělá. Obvolávaní senioři, co vím ze své 
vlastní zkušenosti i zkušenosti dalších, byli za tento zájem druhých bratří a sester 
velmi vděční a rádi se s nimi sdíleli. Ti z nás, kdo seniorům volali, zas brzy přišli na 
to, že se po těchto telefonátech cítí být sami velmi obohaceni a velmi příjemně 
naladěni. 

Nabízí se tak otázka. Nestálo by za to se pokusit podobnou věc rozjet v trošku větším 
formátu? Nestálo by za to být v této složité dob navzájem více v kontaktu a zaměřit 
svou pozornost třeba ty členy našeho společenství, se kterými jsme v minulosti byli 
zvyklí občas ve sboru prohodit alespoň pár vět nebo se na ně jen mile usmát? A  
nestálo by za to vzpomenout si i na ty z nás, kteří třeba už do sboru moc často 
nechodí? Věřím, že mnozí z Vás na toto myslíte i bez nějakého apelu zvenčí. Přesto, 
pokud by Vám dávalo smysl být součástí „diakonského týmu“, který by se této 
činnosti věnoval systematičtěji, ozvěte se prosím buď našim kazatelům, staršímu 
sboru Robertu Heczkovi nebo klidně i mojí maličkosti.  

       Honza Bezděkovský  
 



Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion Praha 

Advent 2/2021: Zatímco v lednovém čísle jsme představili postoj 
celosvětové církve k očkování a covidu-19, tématem únorového 
Adventu je covid očima českých odborníků (z adventistického 
prostředí). Oslovili jsme tři lékaře (Marka Miškeje, Ondřeje 
Fischera, Janu Krynskou) a vedoucí výzkumu vakcín z laboratoře 
ve Velké Británii (Janu Lancovou). Jejich odpovědi a propojení víry 
a postoje ke covidu a očkování jsou velmi pozoruhodné a 
přínosné. Kromě toho najdete v tomto čísle dvě zajímavé úvahy 
(Martin Žůrek a Jan Libotovský), které nám připomínají naši úlohu 
v této neklidné době. V tomto čísle také najdete moderní 
představení programu NEWSTART Plus z pera Jany Krynské. Na 

stránkách časopisu objevíte zprávy z Adry (v obou našich republikách), Adventistického 
teologického institutu i Klubu Pathfinder. Obsah doplňuje rozhovor se Stanislavem 
Slamkou, kaplanem Základní školy Elijáš. Nepřehlédněte zprávu o úmrtí Johanna Heinze, 
jednoho z nejvlivnějších adventistických německých teologů, a řadu dalších zajímavých 
myšlenek.  

Letošní Modlitební týden mládeže (od 13. do 20. března) má jako téma biblickou knihu 
Píseň písní. Tentokrát se jedná o zajímavý projekt pojmenovaný OPERA MAGNA 
(doslova „Mistrovské dílo“). Grafické zpracování tématu bylo sjednoceno pro celou naši 
divizi. Na sbory v České republice jsou rozesílány pouze dva výtisky a pro další šíření lze 
publikaci stáhnout např. ze stránek našeho nakladatelství 
(https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/modlitebni-prednasky-2021). 

Lekce sobotní školy pro 2. čtvrtletí nesou název Boží věčná smlouva. Opět tak trochu 
přichází ke slovu kontrola paměti, neboť toto téma bylo vybráno již potřetí. Přesto 
věříme, že myšlenky budou novým obohacením našeho duchovního života. 

Další ze série Koinonia – sborník přednášek, které zazněly na Teologické konferenci 
Adventistického teologického institutu v únoru 2020 v Brně, nese název Duch svatý. 
Publikace je však svým obsahem bohatší: přednášky doplňují kázání na toto téma, 
rozhovor s bratrem Janem Paulsenem (bývalým předsedou Generální konference). 
Výběr citátů Ellen Whiteové o Duchu svatém téma vhodně doplňuje. 
 

Pečeme pro seniory 

Vzhledem k tomu, že je náš sbor poměrně dlouho zavřený, a ještě asi nějakou chvíli 
bude, nemáme takovou možnost se společně vidět a sdílet se.  

Máme obrovskou radost, že sobotní bohoslužbu můžeme prožívat alespoň 
prostřednictvím našich obrazovek. Můžeme se tak virtuálně účastnit sobotní školy, 
nejmenší děti každou sobotu zpívají a vyrábí v rámci mimi školky, vyslechneme si dětský 
příběh i kázání. Všichni ale vnímáme, že nám chybí osobní kontakt. Jen tak se pozdravit 
na chodbě, společně poobědvat a u toho prohodit pár slov v jídelně. Chtěli jsme tedy 
potěšit bratry a sestry, kteří možná nemají tolik možností kontaktu přes internetové 
připojení. A co je lepší než taková domácí, poctivá bábovka... Společně s dětmi, jejich 
rodiči a vedoucími z Pathfinderu budeme tedy tuto neděli péct něco dobrého na zub. 



Díky Janě Perdomo už někteří z vás víte, že za vámi někdo v pondělí 22. 3. dorazí a doveze 
vám mimo naše domácí výrobky i nějaké ovoce, objednanou literaturu a třeba i 
vytisknuté Zpravodaje. Doufáme, že si na našich domácích výtvorech pochutnáte.  

(Při balení a rozvozu budeme samozřejmě zachovávat všechna hygienická a proti 
epidemiologická opatření) 

Za Pathfinder a KD Sam Dolejš 
 

Pokračuje ČTVRTEČNÍ MODLITEBNÍ SETKÁNÍ  

Naši milí smíchovští, chceme pokračovat v našich on – line MODLITEBNÍCH 
SETKÁNÍCH – sejdeme se tedy opět ve čtvrtek 11.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. 
 

K A Z A T E L N A 

PŘÍBĚH O KRÁLOVSKÉM SYNU 
Příběh pro děti – Josef Dvořák (Praha – Krč) 

Milé děti, víte, proč je pro nás dospělé tak poutavý příběh o Božím Synu 
zaznamenaný v evangeliích (v Bibli, v Novém zákoně)? Pokusím se Vám odpovědět 
příběhem. 

Sebe-obětování (sebe-zmaření) Božího Syna ve světě lidí se podobá příběhu prince, 
jehož otec byl nesmírně mocný a bohatý panovník. Tento mladík žil v přepychovém 
paláci obklopen nádherou a slávou. Když překročil práh dospělosti, začal ho 
skličovat smutek, jehož původ si sám neuměl vysvětlit. Jednou se zadumán ubíral 
volným krokem parkem, který obklopoval otcův palác, a narazil na starého 
moudrého a tělnatého poustevníka. V rozhovoru mu princ vyjevil svůj smutek i 
otcovy rozpaky. Poustevník se pousmál a pravil: 

„Tobě schází láska.“ 

„To je nehorázný nesmysl, ty tlusťochu, vždyť mě všichni milují a projevují mi úctu.“ 

„Chyba lávky, milý princi. Ti všichni se především bojí tvé moci a mají rádi tvé 
bohatství, obdivují tvé nádherné oděvy, líbí se jim dvorské zábavy, které jim nabízí 
tvůj otec. Tebe jako osobu nemiluje nikdo, protože jim jde o úplně jiné věci než o 
tebe samotného. Ty jsi jim v podstatě lhostejný, protože kdyby na tvém místě stál 
kdokoli jiný, chovali by se k němu naprosto stejně jako k tobě.“ 

Mladík se zamyslel a v duchu musel uznat, že chudý stařec promluvil velmi moudře. 

„A co si mám tedy počít, aby mě někdo miloval jako osobu, jen kvůli mně, a nikoli 
pro mou moc, bohatství a slávu?“  

https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib


„Inu, to je velmi prosté vyjádřit, ale nesmírně obtížné uskutečnit. Uprostřed noci 
musíš tajně vyklouznout z paláce svého otce v šatech žebráka. Až nalezneš někoho, 
kdo tě bude mít rád jako nemajetného, prostého, bezmocného a úplně obyčejného 
člověka, pak to bude jen a jen kvůli tobě.“ 

Královský syn tak mocně toužil po lásce, že kvůli ní neváhal opustit nádheru a 
přepych rodného paláce. Nebál se chudoby, hladu a ponížení. Nepřestal být synem 
panovníka, příslušníkem královského rodu, odložil pouze panovnický purpur, a tak 
nakonec nalezl to, co hledal. Tato zkušenost ho rovněž přivedla k velmi cennému 
poznání, že totiž nad pravou lásku není v životě nic, zhola nic vzácnějšího.“ 

FILIPSKÝM 2,6–11:  
„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.“  

 

NÉST KRISTŮV KŘÍŽ 
Kázání ze soboty 06.02.2021 – br. Radomír Jonczy 

Mk 15,16-22  

Pak ho vyvedli ven, aby ho ukřižovali. Cestou přinutili nějakého Šimona z Kyrény, otce 
Alexandrova a Rufova, který šel z venkova, aby mu nesl kříž. A přivedli ho na místo 
zvané Golgota, což v překladu znamená „lebka“.  

Kdo byl Šimon z Kyrény?  
Šimon z Kyrény…Pozastavili jste se už někdy nad tím, kdo to vlastně byl? Kde se tam 
vlastně vzal? Proč zrovna jej přinutili, aby místo Krista nesl jeho kříž? Musel se jejich 
příkazu podřídit? Co se mu asi v tu chvíli honilo hlavou? Co v Jeruzalémě pohledával? 
Byl přece z Kyrény, tedy z dnešní Libye v severní Africe.  

Už staří křesťanští vykladači jej považovali za jednoho z mnoha diasporních Židů, 
tedy Židů, kteří bydleli mimo Izrael a podle ustanovení Tóry se nejméně jednou, 
nejlépe o velikonočních svátcích, museli Hospodinu poklonit v Jeruzalémském 
chrámu.  

Napadlo vás už někdy proč Šimon ve chvíli Ježíšova ukřižování právě přicházel z 
venkova? Historik Josefus Flavius v jedné ze svých písemností píše o tom, že 
Jeruzalém v době konání velikonočních svátků díky poutníkům doslova praskal ve 
švech. Podle něj zde pokaždé v té době pobývaly až dva miliony lidí. Odborníci sice 
tuto informaci vnímají jako nadsázku, ale ve městě muselo doopravdy pobývat více 



lidí, než bylo schopno pojmout. Poutníci se tedy museli ubytovávat i mimo město, na 
jeho periferii.  

Jak Šimon ke kříži přišel?  
Dá se tedy předpokládat, že Šimon právě přicházel ze svého venkovského nocležiště 
do Jeruzaléma. Jako diasporní Žid se zde v pátek měl v chrámě účastnit slavnostní 
velikonoční bohoslužby. Když se chystal projít městskou branou, narazil na průvod 
čumilů, který na popraviště vyprovázel vězně odsouzené k smrti ukřižováním. Jeden 
z nich už pod křížem vážně vrávoral. Římský důstojník řídící popravu proto využil 
práva daného římským zákonem a přinutil jednoho z přihlížejících Židů, aby kříž 
nesl místo něj. Ti byli, jako příslušníci porobeného národa, takový příkaz povinni 
splnit.  

Nutno podotknout, že pravděpodobně nešlo o celý kříž. Ten by odsouzenec neunesl. 
Na popravišti stabilně stávaly kůly a odsouzenci si sem přinášeli jen příčná břevna, 
tedy tzv. patibullum. I ta však vážila více než 40-60 kg, tedy zhruba něco jako pytel 
cementu. Není proto divu, že Ježíš pod tíhou takového břemene vrávoral. Byl už 
přece vyčerpán předchozími výslechy, týráním, bičováním…  

Ovlivnil Šimona Kristův kříž?  
Šimon místo něj patibullum dovlékl až na popraviště. Tam na něj Ježíše za rozpažené 
ruce přibili a vytáhli na kůl. Teprve v kombinaci kůlu s s patibullem vzniknul 
„důmyslný“ popravčí nástroj ve tvaru kříže.  

Šimon tedy popravu minimálně od chvíle, kdy se patibulla ujal, celou dobu pozoroval 
a Ježíšovo křižování na něj muselo působit stejně silně, jako na ostatní, kteří byli u 
toho. Vzpomínáte? I římský důstojník velící popravě prohlásil, že Ježíš musel být 
Božím synem.  

Nebylo by tedy nic divného na tom, kdyby to vše, co se tam dělo, zaujalo také Šimona. 
Bylo by pochopitelné, kdyby se po popravě informoval o tom, čí kříž vlastně nesl a 
proč nad hlavou odsouzence visel nápis INRI.  

Staří křesťanští vykladači už kdysi dávno přišli s hypotézou, podle které se poselství 
o Ježíšově slavném vzkříšení nakonec doneslo i k Šimonovi. Stojí za úvahu, že jméno 
Šimon v překladu do češtiny znamená „slyšící“. Šimon skutečně mohl toto poselství 
jednou někde slyšet, přemýšlet o něm, a vše si spojit s vlastními dojmy z ukřižování. 
Určitě mu vrtalo hlavou, že onen odsouzenec celou tu dobu mlčel. Nebědoval, 
nereptal, nelitoval se, neproklínal Boha, ani své katy. Naopak, přimlouval se za ně a 
Bohu se navzdory všemu utrpení odevzdal do rukou.  

Inspiroval Kristův kříž Šimonovy syny?  
Oprávněnost této hypotézy potvrzuje i zmínka evangelisty Marka o tom, že Šimon z 
Kyrény byl otcem nějakého blíže nespecifikovaného Alexandra a Rufa. Jakoby 
vycházel z předpokladu, že ty dva jmenované čtenáři evangelia dobře znají. Stojí za 
povšimnutí, že se také apoštol Pavel v listu Římanům zmiňuje o jistém, v 
křesťanských kruzích známém, Rufovi: „Pozdravujte Rufa, vyvoleného v Pánu a jeho 
matku, která byla i mně matkou.“ (Ř 16,13)  

Kdo ví, třeba Alexander a Rufus do povědomí křesťanské obce v době vzniku 
novozákonních spisů vstoupili právě díky tomu, že jejich otec Šimon kdysi nesl 



Kristův kříž. Možná, že se křesťany stali právě proto, že jim otec vyprávěl o tom, jak 
silným dojmem na něj Ježíš zapůsobil. Ve svých dětech i v těch, kteří se pak spolu s 
nimi zapojovali do služby evangelia v církvi, tak na celý život zanechal hlubokou 
stopu. Před nedávnem zemřela moje maminka. Když jsme spolu ještě krátce před 
smrtí vedli věroučné debaty (což my dělali často a rádi) fascinovalo mne, když mi 
argumentovala: „Heleď se, mně to tak řekl můj táta. Mysli si tedy, co chceš, ale tak to 
prostě je a hotovo.“ Nutno podotknout, že její táta zemřel před padesáti třemi léty. 
Takový přístup pochopitelně má svá úskalí, ale co bych za to dal, kdyby se mi 
podobnou stopu podařilo zachovat v mých dětech…  

Kristu mohu pomoct s jeho křížem  
Vraťme se však k dnešnímu evangelijnímu příběhu. Na první pohled by se mohlo 
jevit, že nikdo z nás už dnes, na rozdíl od Šimona z Kyrény, Kristu s jeho křížem 
pomoci nemůže. Omyl, přátelé. Podle Matoušova evangelia jednou u posledního 
soudu z úst Nejvyššího soudce Ježíše zazní známá slova: „Amen, amen pravím vám, 
cokoliv jste učinili jednomu z mých nepatrných trpících bratří, mně jste učinili.“ (Mt 
25,40) Ježíš dnes na sebe bere podobu trpících lidí, vstupuje nám do cesty a čeká, jak 
zareagujeme. Přikazuje: „Jedni druhých břemena neste!“ (Gal 6,2)  

V souvislosti s podobenstvím o posledním soudu často řešíme, zda tomu či onomu 
bezdomovci do napřažené dlaně vložit, či nevložit desetikorunu. Ježíš nás však tady 
nevybízí k ani tak nevybízí k pomoci lidem cizím, ale vlastním. A apoštol Pavel k 
tomu v epištole Galatským přitakává: „Čiňte dobře všem, nejvíce však domácím víry. 
(Gal 6,10).  

Většina našich bratří v Kristu sice zatím možná ještě existenční problémy neřeší, 
všichni však určitě potřebují naše přátelství, pozorné uši, vlídné slovo, laskavý 
úsměv, pochopení, toleranci, odpuštění. Jednou naše reakce na tento Ježíšův příkaz 
u posledního soudu rozhodne o našem dalším osudu. Láska k Bohu a k bližním totiž 
vždy byla je a bude znamením pravých křesťanů.  

Kříž je třeba nést až do konce  
Ovšem pozor, přátelé. Šimon Ježíši sice v nesení jeho břemene sice na chvíli 
bezesporu ulevil, kříže jej však tímto v žádném případě nezbavil. Svůj hořký kalich 
si Ježíš musel vypít až do dna sám. Kříž byl jeho osudem.  

Víra v Boha kříže nezbavuje ani Ježíšova následovníka. Naopak. Ten, koho ve víře 
následujeme, říká: „Vezmi kříž 
svůj a následuj mne.“ (Mt 
16,24) „Kdo nenese svůj kříž a 
nejde za mnou, nemůže být 
mým učedníkem.“ (Lk 14,11) 
„Na světě soužení míti budete, 
ale doufejte, já jsem přemohl 
svět.“ (J 16,33) Nesení kříže k 
životu a k následování Krista 
prostě patří. Možná jen s 
ďáblem lze vlastní krví sepsat 
smlouvu, která vám vůči 



utrpení imunitu alespoň na nějakou chvíli zajistí. :)  

Legenda o kříži  
Před léty jeden z mých oblíbených kazatelů bratr Knot vyprávěl v jednom ze svých 
kázání ilustraci o poutnících, kteří úzkou stezkou putovali k novému Jeruzalému. 
Každý z nich na svých zádech vlékl těžký kříž. Cesta pro nikoho z poutníků nebyla 
jednoduchá. Jeden z nich však pod tíhou svého kříže už doslova vrávoral a za 
ostatními značně zaostával. Začal se obávat, že nedojde. Když v tom ho napadla 
spásná myšlenka. Shodil kříž z ramen a o kousíček si ho zkrátil. Nasadil si jej pak na 
rameno, povyskočil si a ostatní hned snadno a rychle dohonil. V tom však však zjistil, 
že zástup poutníků před ním zpomaluje tempo. Na cestě se totiž objevila překážka, 
propast, kterou bylo možné překlenout jen prostřednictvím křížů. A bylo po radosti. 
Hned mu totiž došlo, že mu ten uříznutý kousek kříže bude chybět.  

Utrpení je třeba přijmout  
Kříž je třeba prostě třeba přijmout a trpělivě nést. Doba, ve které žijeme je náročná. 
Profesor Heller, můj učitel z teologické fakulty, dlouhá léta vlékl na svých zádech 
kříž těžké nemoci. Znělo proto věrohodně, když říkával, že „kříž je něco, co nás 
tajemně a podivuhodně sbližuje s Kristem a co nás staví na jeho cestu“. Nikdy 
nezapomenu, jak zdůrazňoval, že odmítané utrpení ničí, ale přijímané proměňuje a 
vede vzhůru. Celý život prosil Boha, aby jako astmatik nemusel zemřít smrtí 
udušením. Jeho modlitba nebyla vyslyšena. Svým příkladem mně však, stejně jako 
Kristus, naučil, že „víra křesťana kříže nezbavuje, ale pomáhá mu jej nést a dodává 
mu naději“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Církev adventistů se připojuje k minutě ticha za oběti pandemie 
V pondělí 22. března se ve 12:00 hodin po celé České republice bude držet minuta ticha 

za oběti pandemie COVID-19. S výzvou přichází občanská iniciativa „Minuta ticha“, 

která tímto připomíná výročí prvního dokumentovaného úmrtí na nákazu novým 

koronavirem v České republice. Během uplynulého roku zemřelo na následky tohoto 

onemocnění více než 24 000 našich spoluobčanů (včetně několika členů naší církve). 
 

Církev adventistů sedmého dne se spolu s ostatními církvemi v České republice připojuje 

k této iniciativě a všude tam, kde to je možné prosí své kazatele a věřící, aby i takovým 

způsobem uctili památku všech obětí pandemie a vyjádřili tak podporu a účast 

pozůstalým. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

   
www.zivotazdravi.cz                         Praha Smíchov              

 

FAKTA O ZDRAVÍ 

VITAMÍN D 
Milí přátelé, 

Sluníčko zatím vykukuje jenom sporadicky.  
Jak jste na tom se zásobením vitamínem D?  

Je mikronutrientem, jehož má většina z nás chronický nedostatek (tím spíše 
právě teď, na sklonku zimy). Přitom dobré zásobení vitamínem D může přispět 

– mimo řady dalších prokázaných souvislostí – také k lepší odolnosti a 
prognóze i při současné epidemii. 

 

Viz: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQKsFWG-
uHLtMTNavsI9L_TasWs0ieALB. 

 

P. S. Pokud se vám video automaticky nespustí s českými titulky, klikněte 
prosím na ikonku “Titulky” (první zleva vpravo dole na liště videa). 

 
Ing. ROBERT ŽIŽKA, MSc 

Prameny zdraví, z. s. 
Roztocká 5/44, 160 00 Praha 6 - Sedlec 

M: +420 737 303 796 
zizka@pramenyzdravi.cz 

www.pramenyzdravi.cz, https://faktaozdravi.cz  
 
 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQKsFWG-uHLtMTNavsI9L_TasWs0ieALB
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQKsFWG-uHLtMTNavsI9L_TasWs0ieALB
mailto:zizka@pramenyzdravi.cz
http://www.pramenyzdravi.cz/
https://faktaozdravi.cz/


       Turistický Oddíl Malvazinky TOM 
 

Výlet  TOMu 1.Q a 2.Q 2021 
“I nadále z vlastní vůle” 

 

 

Sraz: podle vašeho uvážení Cíl: dle vlastní vůle 
 

 

Trasa: 
V měsících 1 a 2.Q2021 z důvodu proti epidemiologických opatření pro boj  

s covidem 19 jsme standartní formu výletu TOMů zrušili. Ale v závislosti na tom, že 
pohyb na čerstvém vzduchu v přírodě je zdraví prospěšný vám nabízíme možnost,  
dle vašeho uvážení v povoleném počtu a s požadovanými ochrannými prostředky, 

naplánovat a realizovat vlastní výlet. Termín leden kdykoli. 
Jako důkaz, že jste výlet absolvovali pošlete fotografii, nejlépe selfíčko, 

a počet ušlých/ujetých kilometrů. Pokud přidáte krátký popis trasy budeme rádi.  
 

Důkazy posílejte na email: zelenka.radek@gmail.com; polyconsulting@volny.cz 
 

prosíme, dodržujte nařízení vlády pro bezpečí své i vašeho okolí 

Délka trasy /dle uvážení/ km 
 

Na lepší časy v roce 2021 se s vámi těší  
Radek Zelenka & spol. 

Design ® Jaroslav Bartoš 
 
 

? 

mailto:polyconsulting@volny.cz


 
 
 

VELIKONOCE 2021 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

online ze SMÍCHOVA 

26.3. PÁ  

o 10:00 hod  Výtvarný workshop pro rodiny s dětmi, Sedlec, Rybička 
o 19:00 hod  SEDM ZASTAVENÍ PŘEDVELIKONOČNÍHO ROZJÍMÁNÍ 

27.3. SO 
o 10:45 hod Kázání: PŮST, KTERÝ NEBUDEŠ CHTÍT, ABY SKONČIL  

28.3. NE  text: Exodus 12,1-14 

o 20:00 hod  Večerní modlitební on-line setkání  

29.3. PO text: Exodus 14,15-15,3 

o   6:15 hod  Ranní modlitební on-line setkání  
o 19:00 hod  rozhovor z Bethany s br. Luďkem Svrčkem  
   na téma: CO JSTE NEVĚDĚLI O VELIKONOCÍCH   
o 20:00 hod  Večerní modlitební on-line setkání 

30.3. ÚT  text: Jan 1,14-37 

o   6:15 hod  Ranní modlitební on-line setkání 
o 20:00 hod  Večerní modlitební on-line setkání 

31.3. ST  text: Jan 17,1-21 

o   6:15 hod  Ranní modlitební on-line setkání  
o 10:00 hod  Dětská velikonoční besídka – Sedlec, Rybička   
o 19:00 hod  rozhovor z Bethany se Stanislavem Slamkou  
   na téma: JAK PROŽÍT VELIKONOCE SRDCEM 
o 20:00. hod  Večerní modlitební on-line setkání 

1.4. ČT  text: Jan 18,1-15.33-40 

o   6:15 hod  Ranní modlitební on-line setkání 
o                         Rodinná velikonoční večeře (viz inspirace ve Zpravodaji) 

2.4. PÁ  text: Jan 19,1-20.30.38-42 

o   6:15 hod  Ranní modlitební on-line setkání  
o 20:00 hod  Velkopáteční čtení Bible s varhanní hudbou 

3.4. SO   

o 10:45 hod  Kázání: S KŘÍŽEM POD KŘÍŽEM 

4.4. NE      

o   6:33 hod Ranní modlitební on-line setkání při východu slunce  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pátek 26. březen 2021 

19:00 hodin 

Václav Vondrášek 
SEDM ZASTAVENÍ  

PŘEDVELIKONOČNÍHO 

ROZJÍMÁNÍ 

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

  

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


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/

