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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Robert Heczko 
Téma úkolu: „Zaslíbení“ 

 Společná píseň č. 187 „Radost mi vrátila Golgota“ 
 Modlitba 
 Studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
 Sbírka pro potřeby misie 
 Společná píseň č. 41 „Chci vždy Boha oslavovat" 
 Modlitba 

 

10,3o – 10,45 hodin  

Přestávka 

10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Alena Heczková 
 Přivítání, sborová oznámení  

 Společné chvály  
„Můj Bůh“, „Toužím“ 

 Modlitba 
 Sbírka pro potřeby sboru 
 Příběh pro děti – Jan Bezděkovský 
 Modlitba za Adru 

 

 Sborová píseň – „Tebe chválím“ - Smíchovský pěvecký sbor 
 Čtení textu Bible – Lukáš 15,1-7 – Václav Vondrášek jun. 
 Tichá modlitba   
 Kázání – Mikuláš Pavlík 

Téma: „Misia – radosť, alebo drina?“ 
 

 Chvíle ke ztišení – hudební přednes – Jan Hušek 
 Společná píseň č. 156 „S Ježíšem chci věrně“ 
 Modlitba – Mikuláš Pavlík 
 Společná píseň č. 283 „Pane, dej nám požehnání“  

 
 

 

 
 

 
  
 

 
 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

     21. květen 2022 



Oznámení 
 

 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

-Dnes, 21. 5., bude slovem sloužit bratr Mikuláš Pavlík.  
Součástí bohoslužby bude Modlitba za Adru spojená se sbírkou.  

 

-Příští sobotu, 28. 5., kázáním z Písma bude sloužit bratr Václav Vondrášek. 
  

-Tuto sobotu, 21. 5., jste zváni na setkání Klubu zdraví od 1400 hod 
na téma „Pokrmy čisté a nečisté“ se Soňou Sílovou. 

 

-V neděli, 22. 5., v podvečer od 2000 hod jste zváni na setkání Klubu zdraví  
„O nordic walkingu“ na Ladronce u rozhledny Šiška. 

 

-Pozvánka - první bonusový díl diskusního pořadu Achillovy paty evoluce s 
názvem „Evoluce a okultismus“ proběhne v sobotu 28. 5. od 1700 hod, na 

odkazu https://www.achillovypatyevoluce.cz/diskuze/ 
 

-V pátek, 10. 6., se náš sbor zúčastní akce „Noc kostelů 2022“ 
 

-V sobotu odpoledne, 25. 6., od 1400 hod jste zváni na „Dětské odpoledne“ 
(Více informací dále ve Zpravodaji) 

 

-Sborový výlet: Místo: ATI Sázava, Termín: 30. 9. - 2. 10. 2022.  
Potřebovali bychom vyjádřit váš zájem o účasti. (Více dále ve Zpravodaji) 

 

-Páteční Smíchovské foyer, s ohledem na aktivity sboru, v pátek od 2000 hod  

na linku https://meet.google.com/pmm-urpx-wnw 
 

-V měsíci květnu začala 1. etapa rekonstrukce pánského WC, výstavba 
bezbariérového WC a úložného místa pro úklid. Děkujeme za pochopení. 

 

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

 

-Připojte se k nám také v měsíci květnu a mysleme na svých 
modlitbách na: za klid a mír na světě. 

 

-Bankovní účet sboru: 5053339/0800, do textu jméno a účel. 
 

 

 
 

 
  

 
 

Pravidelné sborové sbírky 
Účel: sbírka misie 

Bankovní účet: 5053339/0800 
Variabilní symbol: 11106 

Částka: dle vašeho uvážení 
------------------------------------------ 

 

Účel: sbírka pro sbor 
Bankovní účet: 5053339/0800 

Variabilní symbol: 777 
Částka: dle vašeho uvážení 

V období 22.- 28.5.2022 oslaví narozeniny: 
 

Hronová Eva (22.5.); Dolejšová Veronika (25.5.); Mašek Stanislav (25.5.); 
Pačes Zbyněk (25.5.); Jetelinová Irena (26.5.); Skalická Lenka (27.5.)  

 

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

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

QR Platba - Misie QR Platba - Sbor 

https://www.achillovypatyevoluce.cz/diskuze/
https://meet.google.com/pmm-urpx-wnw


VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

Zpráva z jednání výboru sboru 12.5.2022 
 

Jednání výboru sboru bylo zahájeno zamyšlením z Božího slova nad textem Kol 2,2, 
kterým posloužil bratr Václav Vondrášek, a modlitbou. 
 Proběhl pohovor se kandidátem křtu Jiřím Bezděkovským, kterého na 

cestě k rozhodování provázel kazatel br. Josef Dvořák. Jejich setkání s 
výborem bylo zakončeno Jiřího vyznáním víry ve formě křestního slibu a 
společnou modlitbou. Křest se uskuteční v polovině června v Měňanech. 
Přivítání do sborového společenství proběhne při Památce Večeře Páně. 

 Modlitba za ADRU, spojená s prezentací a sbírkou na podporu ADRY, 
která se měla v našem sboru uskutečnit v sobotu 14. 5., bude přesunuta 
na 21. 5. 2022. Důvodem je vzpomínková bohoslužba ke 30. výročí ADRY, 
která se koná ve sboru Praha 4-Bethany (na Brumlovce) v sobotu 14. 5. 
2022 a účastní se jí i zástupci ADRY z našeho sboru. 

 Do programu bohoslužby v sobotu 11. 6. 2022 bude zařazen krátký 
vstup o službě žen. 

 Na základě žádosti doporučil Výbor sboru bratra Antonína Hloucala k 
zapojení do kaplanské dobrovolnické služby. 

 Z fondu naléhavé pomoci byl poskytnut dar ve výši 10 tis. Kč jako 
sociální výpomoc. 

 Ze sborových prostředků byl poskytnut příspěvek na pomoc Ukrajině ve 
výši 3 200 Kč. Požadavek vznikl ze společného jednání pražských 
kazatelů a starších sboru k zapojení pražských sborů na pomoc Ukrajině, 
resp. uprchlíkům, o které se stará sbor v Praze 8 - Kobylisích. 

 Vzhledem k rozvoji elektronické komunikace se sníží počet vnitřních 
nástěnek. Pro mládež a Pathfinder bude k dispozici po domluvě 
s vedoucími těchto oddělení jedna společná nástěnka. Výbor se zabýval 
též obsahem prezentovaným na venkovních nástěnkách a novými 
tématy, která by mohla oslovit jejich čtenáře. 

 Probíhá rekonstrukce toalet v levé části foyer. Součástí je i vybudování 
nového bezbariérového WC v místě skladu úklidových prostředků. 
Bezbariérová toaleta je pro veřejné budovy nezbytná z hlediska 
aktuálních stavebních předpisů. Nový prostor pro úklidové prostředky 
bude situován v levé části šatny.  

Příští jednání výboru sboru se uskuteční 9. 6. 2022. 
Zapsala Anna Boušková 

 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 97. kapitola 
 

U NEBESKÉ BRÁNY S ING. KRÁLÍKEM… 

Jako mnohých z vás, i mě se nějak osobněji dotkl odchod jednoho z našich 
nejznámějších herců tento týden, protože tak nějak spoluvytvářel kolorit mého 
mládí a vlastně celého mého života. Brácha mi poslal na to konto upravený obrázek 
z komedie „Vrchní prchni“, která je jedinou komedií, kterou mám rád a kterou jsem 
už vícekrát viděl – kde se manžel jako Ing. Králík vrací domů a jeho manželka se jej 



naštvaně ptá: „Co je, ty nemáš 
klíče?“ V souvislosti s rok starým 
odchodem herečky, která 
ztvárňovala jeho manželku (a byla jí 
i v osobním životě) i odchodem 
jejího manžela tento týden má tento 
obrázek ještě hlubší rozměr… Ten 
obrázek, co mi bratr poslal, má 
název „U nebeské brány“. Vím, že 
teologicky je to mimo, ale velmi 
dobře může posloužit k užitečnému 
zastavení se každého z nás… 

Když odejde někdo z mých více či méně blízkých nebo někdo ze sborového, 
společenského či veřejného života, pokaždé si říkám, kdy asi budu na řadě já… 
Významnou měrou můžeme ovlivnit životním stylem či opatrností dobu, kdy se to 
stane, ale nikdy ne zaručeně, protože žijeme na planetě nespravedlnosti a hříchu. 
„Ing. Králík“ v již zmíněné komedii klíče ode dveří neměl (a celá ta souvislost byla, 
jak víte, ještě trošku jinak), ale v souvislosti s „nebeskou branou“ má klíče od 
našeho Pána nabídnuté každý z nás… (Zj 1,18) 

Přemýšlíme tuto sobotu v tématu kázání na pokračování o sdílení své víry, která 
má díky Boží milosti obsah naděje, jež není jenom pro tento život. Velmi bych nám 
přál, aby byl každý z nás díky této Pánem Bohem darované naději tím, kdo se z této 
naděje raduje a jehož radostí a smyslem života je se o tuto naději celým stylem 
svého života dělit – někdy i slovy…. 

Váš „kazatel v naději“ Vašek Vondrášek 
 

SOBOTNÍ ŠKOLA – příští týden 
 

Lekce 9: Uchvatitel Jákob 
Texty: Genesis 25, 27 - 30 
Téma 2. čtvrtletí 2022: Genesis  
 

V rámci deváté lekce se budeme věnovat první části Jákobovy 
životní zkušenosti – od jeho narození, přes složité rodinné 
peripetie, až po jeho „návrat“ domů s celou početnou rodinou. Na 
příběhu jeho selhání, ale i nových povstání, budeme moci 
sledovat nejen lidskou slabost, ale také Boží lásku a milost. 
 

• Gn 25,27–34: Jákob a Ezau (neděle) 
• Gn 28,12–18: Jákobův žebřík (pondělí) 
• Gn 29,18–25: Oklamaný podvodník (úterý) 
• Gn 29,31–30,22: Požehnání rodiny (středa) 
• Gn 30,25–32: Jákobův odchod (čtvrtek) 
 

PDF lekce: https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/09.pdf 
Audio lekce:  
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured 

https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/09.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured


Bible pro dnešek s kazatelem Pavlem Moudrým - pořad HopeTV inspirován 
tématem lekcí sobotní školy 
 https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek     
Mobilní aplikace Sobotní škola v češtině. 
 
 
 

V App Store vyhledat Sabbath School, v Google Play vyhledat Sobotní škola nebo 
Sabbath School. 

Daniel Kubečka 

O škole, školácích i učitelích 
Jana Krynská 
 

Vzdělávat se patří mezi základní 
lidská práva (Všeobecná deklarace 
lidských práv, 1948). Školní léta 
jsou synony-mem pro dobu mládí, 
učení a rozvoje. Povinná školní 
docházka je u nás uzákoněna od 
roku 1869 a na rozdíl třeba od Keni 
je také dodržována, což má svůj 
dopad na celou společnost. 

 

Klasická představa školy je chytrý pan 
učitel, který dříve rákoskou, nyní 
známkováním kázní své žáky a vede je 
k tomu, aby se do jejich hlaviček 
dostaly potřebné vědomosti. Ale časy 
se mění a právě nyní u nás ve 
společnosti probíhá o výuce velká 
debata. Je snaha její obsah i způsob 
změnit, aby se u žáků a studentů více 
rozvíjelo potřebné kritické a tvořivé 
myšlení. 
Výraz sobotní škola neznamená dál-
kové studium k doplnění vzdělání, ale 
zřízení typické pro adventisty, rodinné 

stříbro, které nám mnozí jiní závidí. Ale 
jako stříbro se také musí udržovat, 
jinak je zašedlé a nezáří, tak je třeba 
pečovat i o tuto součást bohoslužby. 
Sobotní škola není o tom, že je chytrý 
pan učitel, který zkouší své žáky (ač to 
tak někdy, žel, vypadá), ale má být 
společnou diskusí, přemýšlením a 
hledáním významu Božího slova pro 
praktický život. „Víra ze slyšení a 
slyšení skrze slovo Boží“ neznamená 
jen poslech kázání, ale díky umění číst 
a možnosti vlastnit Bibli znamená i 
osobní zahloubání se do jejího textu. 
Studujeme Bibli, nikoli úkoly. Mám 
dojem, že se to ztrácí – zapomínáme, že 
čtvrtletně vydávané materiály sobotní 
školy nejsou systémem otázek a 
odpovědí, tedy „úkolem“. Mají označení 
„Průvodce studiem Bible“, jsou tedy 
odborným vedením, doplňují hlavní 
téma o další texty, historické a kulturní 
souvislosti. Jsou pomocí k osobnímu 
studiu. Obávám se, že praxe je jiná. 
Otevřu si stránky „úkolku“, přečtu si 
vypsaný text, možná i k tomu uvedený 
komentář – a mám dojem, že jsem na 
diskusi v sobotní škole připravena. Ta 
pak podle toho vypadá! Látku nemám 
promyšlenou, a tak se diskuse vůbec 
neúčastním nebo mluvím, co mne 
momentálně napadne, a to je často od 
věci samotné dost vzdálené. To ostatní 
posluchače moc neobohatí, naopak 
vyvolává určitou averzi. 

https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek


Tím základním předpokladem dobré 
sobotní školy je, že se chci učit, každý 
den chci poznávat Boží slovo, chci 
slyšet názory druhých a tříbit i svoje 
myšlení na dané téma. 
A pak je tu role učitele. I když ne každý 
má dar učit, na jeho přípravě velmi 
záleží. Podle mého mínění má být spíše 
moderátorem diskuse. Jak to ale dělat, 
když hlavy posluchačů jsou svěšené a v 
sále je velké mlčení? Není dobře, když 
slyšíme jen dvě nebo tři osoby. Lze 
vyvolat i ty, kteří se nehlásí? Neděje se 
to, že místo tázání je kázání? Otázky 
přece neslouží k ověřování znalostí 
toho, co víme a co nevíme, ale mají být 
podnětem k ujasnění významu slov a 
textu jako takového. Úkolem vedoucího 
je pak odpovědi shrnout a formovat 
závěr probíraného tématu.  

Přemýšlím i o tom, že moderátory 
diskuse sobotní školy by mohli být také 
mladí, kteří mají nové pohledy a 
v souvislosti se společenskými změ-
nami ve školství i nové zkušenosti s 
tímto přístupem. 
Předpokládá to ale dát studiu Bible 
takový význam, jaký mu náleží. 
V minulém čtvrtletí jsme studovali list 
Židům. Název je „S pohledem upřeným 
na Ježíše“ a musím říci, že jsem dík 
tomu pochopila mnohé souvislosti 
mezi Novým a Starým zákonem, které 
by mne osobně nenapadly. Porozuměla 
jsem i textům, které se mi samy od 
sebe zdály podivné. A navíc se mi Pán 
Ježíš ukázal zcela nově a aktuálně. 
Sobotní škola má svoji hodnotu. Važme 
si jí a užívejme k osobnímu a sboro-
vému prospěchu. 

 
 

ADRA V ČESKU OSLAVILA 30. NAROZENINY  
 

Milí podporovatelé a příznivci klidu, míru a pomoci druhým lidem, ve čtvrtek 12. 
května jsme ve Společenském centru Bethany Praha – Michle oslavili 30. výročí 
ADRA Česká republika a doprovodili ji bohoslužbou vděčnosti v sobotu 14. května.  
K účasti on-line jsme na našich stránkách a sítích zvali předem všechny naše dárce 
a dárkyně, příznivce, dobrovolníky a dobrovolnice – vás všechny, kdo nás 
podporujete a vidíte v naší práci smysl.  

 

Společně se všemi přítomnými předchozími řediteli, současnými i bývalými 
zaměstnanci, podporovateli z církevních institucí, státních úřadů i dárci jsme si 
připomněli významné milníky třicetileté cesty, která měla a má stále stejný cíl: 



pomáhat lidem v nouzi doma i v zahraničí.  Řada vystupujících sdílela své osobní 
zkušenosti s Adrou, které přesahují formální vztahy a posouvají spolupráci s naší 
organizací na zcela jinou, hlubší úroveň.  

 
 

Vážili jsme si osobní účasti prezidenta ADRA International 
Michaela Krugera. Pociťovali jsme vděčnost za zprávu, že 
celosvětová ADRA se během své pomoci v roce 2021 dotkla 
odhadem 34 milionů životů potřebných lidí. Dojal nás také 
nelehký soukromý životní příběh Michaela Krugera, který 
zazněl během jeho sobotního vstupu.  
Vše k oslavám, videa, informace k putovní výstavě k30. výročí i 
historii organizace ADRA najdete souhrnně také na 30let.adra.cz 
 

*Sbírka ČS - č. účtu: 2124349/0800 v.s. 22 nebo QR Platba 
 

HUBNEME ZDRAVĚ! 
 

sešli jsme se  v úterý večer na skupince v jídelně sboru na Peroutkově 57. Tentokráte 
přišli i někteří z kurzu, který začal 1.5. Podělili jsme se vzájemně o zkušenosti s 
hubnutím v kurzu. Myslím, že to bylo zajímavé! Mohli jsme vidět, jak to vypadá měsíc 
po skončení kurzu a pro nové účastníky po 14 dnech a mohli se tak vzájemně 
povzbudit. Také jsme se vzájemně pohostili zdravými hranolky z celeru a brambor 
spolu se zeleninou. Zdravé pokrmy se můžeme naučit připravovat zdravě, pro naše 
zdraví :) 
 

Na žádost několika lidí o nordic walking se mimořádně sejdeme v neděli 22. 5. ve 
20:00 hod na Ladronce, praha 6 Břevnov u rozhledny Šiška na tomto místě. Parkovat se 
dá o víkendu zdarma na Tomanové ulici. Budeme mít připravené hůlky pro 
nordic walking. Pokud nějaké hůlky máte, vezměte je s sebou. Chůze s hůlkami nám 
pomůže se hýbat intenzivněji. změní se chůze v intenzivní. Hlavně se ale zapojí při chůzi 
i horní část těla. A když se to naučíte dobře, tak se rozpohybuje i střed těla, kde máme 
uloženy ty největší zásoby přebytečného tuku. Střed těla je základem pro správné 
zdraví. 
 

https://mapy.cz/zakladni?x=14.3569487&y=50.0791213&z=17&q=rozhledna%20%C5%A1i%C5%A1ka&source=base&id=2325820&ds=1


Nový kurz Hubneme Zdravě začne v polovině června. Kdo byste měli zájem, ozvěte se 
mi osobně nebo na email ludek@bouska.info nebo na 777243007. 

Luděk Bouška 
 

Síla ostýchavé modlitby 

Když si kladeš otázku, jestli na tvých modlitbách vůbec záleží 

Toto zamyšlení není pro „nadzvuková trysková letadla“, ale pro „ letadla 
práškovací“. 

Někteří z vás se modlíte jako velká dopravní nadzvuková letadla – uhlazeně, 
spořádaně, vznešeně a mocně. Vaše slova se vznášejí mezi mraky a nesou se 
ozvěnou celým nebem. Jestli se takto modlíte, vzdávám vám hold. Jestli ne, plně to 
chápu.  

Možná jste jako já, spíš takové práškovací letadlo. Nejste okázalí, letíte při zemi, 
máte pocit, jako kdybyste se stále pohybovali nad stejnou krajinou, a dokonce je 
někdy ráno obtížné váš starý motor nastartovat.  

Taková bude asi většina z nás. Potřebovali bychom svůj modlitební život trošku 
vyladit. Modlitby mnohých z nás postrádají důslednost, nejsou ani pouští, ani 
oázou.  

Naše modlitby nesou stopy prázdnoty, jsou naučené a ustrnulé. Je v nich víc 
liturgie než života. A třebaže mají v našem životě pravidelné místo, jsou prázdné a 
jednotvárné. 

A ještě je zde jeden nedostatek: postrádají upřímnost. Někdy si klademe otázku, 
jestli jsou naše modlitby vůbec k něčemu. Proč by Bůh v nebi chtěl mluvit právě se 
mnou? Jestliže Bůh všechno ví, jestliže ví, kdo jsem, proč bych mu měl něco 
povídat? Jestli Bůh všechno řídí, kdo jsem já, abych se do toho míchal? 

Máte-li problémy s modlitbou, mám tady někoho právě pro vás. Nebojte se, není to 
nikdo svatý z kláštera. Není to žádný apoštol s mozoly na kolenou. Ani to není 
prorok, který vystupuje pod jménem Meditace. Není to žádná svatými slovy 
formulovaná připomínka toho, jak velký kus cesty ještě musíte na cestě modlitby 
urazit. Představím vám někoho úplně jiného. Je to ten, kdo se podobá onomu 
práškovacímu letadlu. Je to otec s nemocným synem, který potřebuje zázrak. 
Uvidíte, že modlitba otce neznamená mnoho, zatímco odpověď na ni ano. A při 
našem setkání s ním se dozvíme, že „síla není v modlitbě, ale je v tom, který ji slyší.“  
Přečtěte si příběh z evang. Marka 9,14-29. 

Možná jsou naše modlitby nemotorné. Naše pokusy mohou být chabé. Ale protože 
síla modlitby nespočívá v tom, kdo ji pronáší, ale v tom, který ji slyší, mají 
naše modlitby význam a svoji hodnotu. 
 

(Podle knihy Maxe Lucada pro Zpravodaj zpracovala Mája Drejnarová) 

mailto:ludek@bouska.info


 



 



 

první bonusový díl 

https://www.achillovypatyevoluce.cz/diskuze/ 





 



 

INFORMACE K BIBLICKÉMU TÝDNU 2022 



 



 
 

 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA  

MODLITEBNY 
 

19:00 - 22:00 HODIN 

WWW.NOCKOSTELU.CZ 



 



 

 

 

 

  POHYB 

      

NORDIC WALKING  
K čemu je to dobré? 

 

neděle 22. 5. 2022 od 20:00 hod.  
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Těším se na vás 
RNDr. Luděk Bouška 

+420 777243007 
 

Na Ladronce, Praha 6 - Břevnov  
u rozhledny Šiška 

 
  
 

 

 

        Klub zdraví CASD Smíchov 

 

A ZDRAVÍ 

Parkovat o víkendu zdarma je možné 
v ulici Tomanová 



 

 

 

  POKRMY 

              
 

POKRMY  
ČISTÉ A NEČISTÉ  

 K čemu je to dobré?
 

sobota 21. 5. 2022 od 14:00 hod.  
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Těším se na vás 
Iva Poldaufová tel.: 606 226 443 

Přednášející: Mgr. Soňa Sílová 
 

Peroutkova 57, sbor CASD Smíchov 
 
 

  

        Klub zdraví CASD Smíchov 

Spojení: bus č. 137, zastávka Urbanova, 

vstup bočním vchodem 

 

A ZDRAVÍ 



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 infrmace naleznete na internetových stránkách sboru – www.casdsmichov.cz  
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