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 ročník 22/číslo 1131 
 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Daniel Kubečka 

Téma úkolu: „Vzpoura v dokonalém vesmíru“ 
•         Společná píseň č. 290 „Můj Bože, má jsi chvála“ 
•         Modlitba 

•         Studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 

•         Sbírka pro potřeby misie 

•         Společná píseň č. 243 „Hrad přepevný“ 
•         Modlitba 

  
10,3o – 10,45 hodin 

Přestávka 
10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Jaroslav Bartoš 

•         Přivítání, sborová oznámení 
•         Společné chvály 

„Jen v Tebe důvěru mám“; „Stvoř ve mně srdce čisté“ 
•         Modlitba 

•         Sbírka pro potřeby sboru  

• Příběh pro děti - „O cvrčkovi“ - Milan Müller 
•        Přímluvné modlitby 
 

•  sborová píseň - „Znát Tvou pravou tvář“ - Smíchovský pěvecký sbor 
•         Čtení textu Bible – Lukáš 5,1-6 – Barbora Bulejčíková 

•         Tichá modlitba  

•         Kázání – Jozef Bajusz 

Téma: „Jak Bůh mění naše NIC v NĚCO“ 
  

•         Chvíle ke ztišení – píseň „Můj Pán o mě ví" – skupina Chvály 
•         Společná píseň č. 95 "Bůh slíbil své požehnání" 
•         Modlitba – Jozef Bajusz 

•         Společná píseň č. 281 „Buď, mocný Bože, s námi“ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

          1. říjen 2022 



Oznámení 
 

 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

-Dnes, 1. 10., kázáním z Písma bude sloužit bratr Jozef Bajusz.  
 

-Příští sobotu, 8. 10., bude slovem z Písma sloužit bratr Josef Dvořák. 
 

-V sobotu. 15. 10. se uskuteční členské shromáždění po skončení bohoslužby 
 

-V sobotu, 15. 10., se uskuteční setkání žen a dívek cca po 14 hod v učebně. 
(více informací 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 

 

-Vysílání prvního bonusového dílu diskusního pořadu „Achillovy paty evoluce“ 

proběhne v sobotu 1. 10. od 1700 hod, sledovat jej můžete na odkazu 
https://www.achillovypatyevoluce.cz/diskuze/ 

 

-Probíhá 2.etapa rekonstrukce toalet pro ženy a oprava prostoru  
schodiště u hlavního vchodu. Děkujeme za to, že budete dodržovat pravidla 

užívání, dbát pokynů služby na chodbě a 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 říjnu a mysleme na svých 
modlitbách na: sestry, bratry a ostatní. 

 

-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 2. – 8.10.2022 oslaví narozeniny: 
 

Černá Michaela (2.10.); Kolorenčová Marcela (2.10.);  
Vytlačilová Marie (2.10.); Trněná Marie (3.10.); Pokorný Jiří (6.10.); 

Kameníková Helena (8.10.); Kubečka Pavel (8.10.) 
 

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://meet.google.com/pmm-urpx-wnw


VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 116. kapitola 
 

UMĚNÍ ODPOČÍVAT 
 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 
tak jsem zase jednou zalehla s pořádnou virózou. Nikdy jsem na sezónní nemoci 
netrpěla, ale od té doby, co naše děti chodí do školy – aktuálně ještě navíc každý do 
jiné, takže se má rozhodně co pokřížit – tak si občas na mě něco sedne. Když teď 
čtete tyto řádky, je mi už relativně dobře, ale o to víc zas přemýšlím. A teď co je lepší, 
že… 

Naše církev už od doby svého vzniku (1863) má ve svém vínku neodmyslitelně i to, 
co nazýváme „zdravotní reformou”, shrnuto výstižně do akronymu z anglických slov 
NEWSTART – tedy výživa, cvičení, voda, sluneční svit, střídmost, vzduch, odpočinek 
a důvěra. Jsem našemu smíchovskému společenství ohromně vděčná – Klub zdraví 
s Ivou Poldaufovou a Luďkem Bouškou spolu s dalšími mně a mnoha ostatním 
pomohli právě v oblasti jídla a dostatku vody a já se cítím po dlouhé době moc dobře 
a konečně svobodně. Od října také začínáme s výzvou 10 000 kroků, máme už dva 
týmy, pojďte se všichni zapojit! Takže pohyb je a bude. Ani s ostatními položkami 
Newstartu snad nemám problém. Až na jeden: A to je odpočinek. A zase: Jako církev 
máme dokonce hned ve svém názvu odkaz na sobotu, den odpočinku, odpočinutí. A 
já to neumím! Moje virózy mají společného jmenovatele, zaútočí na mě ve chvíli, kdy 
jsem unavená, nevyspalá, fyzicky či/a psychicky vyčerpaná. Jak to, že i v církvi jak 
sami na sebe, tak i vzájemně jeden na druhého vymýšlíme nové a nové povinnosti? 
A když něco ne zcela funguje, tak první, co nás napadne, je „Přidej”!? Neměli bychom 
jako církev být pro uhoněnou, unavenou společnost místem, kde se můžeme všichni  

 

zastavit? Význam slova sobota je vlastně: „A dost!” Zastav, stopni ten koloběh, chaos 
a blázinec. Pak je tu ale ještě další rozměr: Abychom totiž mohli odpočinout, musíme 
si práci a povinnosti rozdělit. Když každý vezme zodpovědnost alespoň za něco 
malého, nikdo nebude padat pod příliš mnoha břemeny. Zkusíme to? 



Neumím odpočívat, neumím si práci příliš dobře rozvrhnout, ale učím se to. A mám 
moudré tělo, které když už toho na něj naskládám hodně, tak mi prostě řekne A dost! 

Přiznávám, že si s tím nevím moc rady. Ale vím, že Bůh nás má rád a že nás v tom 
nenechá. A až budu vědět, dám vám vědět. 

„Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a 
bez výčitek, a bude mu dána.” (Jakubova epištola 1,5) 
Radostnou a klidnou sobotu, stejně jako celý týden s vyrovnanou bilancí práce a 
odpočinku přeje a srdečně zdraví 

Soňa Sílová, vaše kazatelka 
 

SOBOTNÍ ŠKOLA – příští týden 
 

Lekce 2: Smrt v hříšném světe 
Texty: Gn 3 
Téma 4.čtvrtletí 2022: VĚČNÝ ŽIVOT Umírání, smrt a naděje na vzkříšení 
 

Tento týden budeme uvažovat o pádu Adama a Evy, o tom, jak 
hřích a smrt ovládly náš svět, a o tom, jak už v zahradě Eden 
Bůh zasadil pro lidstvo semínko naděje. 
 

• Gn 3,1–4: Komu se dá věřit? (neděle) 
• Gn 3,1–7: Hadova lež (pondělí) 
• Gn 3,4: Jistě nezemřete! (úterý) 
• Gn 3,16–19: Smrt jako následek hříchu (středa) 
• Gn 3,15.21: První zaslíbení evangelia (čtvrtek) 

 

PDF lekce: 
https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/2.pdf 
Audio lekce: https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-
isg/featured. Bible pro dnešek s teologem Martinem Turčanem - 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 Scholl. 

Daniel Kubečka 

M-třída (studium Bible jinak) 
 

Mládež má vlastní formát biblického studia. Pravidelná setkávání probíhají každou 
sobotu od 9:30, nyní nově v malém sálu modlitebny. Tématem diskusí je Markovo 
evangelium, které v dalších týdnech vystřídá starozákonní kniha Soudců. Pozvánky 
k jednotlivým tématům najdete na instagramovém profilu @m_tridaa. 

Předpokládáme, že mladí zpravodaj příliš nečtou, a proto tuto informaci sdílejte ve 
svých rodinách ☺.  

Bližší informace u Jana Bezděkovského (jan.bezdekovsky@seznam.cz). 
 

https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/2.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured
https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek
https://www.instagram.com/m_tridaa/
mailto:jan.bezdekovsky@seznam.cz


NOVOROČNÍ PROGRAM V MLZE… 

Nezdá se to možné, ale zase je tu podzim, konec roku a jednání o tom, že bude 
NOVOROČNÍ PROGRAM. Asi každý z nás, kdo vyrůstal v církvi, tak zažil velké přípravy na 
velké, do posledního puntíku nacvičené programy, na které jsme zvali „přátele pravdy“ 
a které vyvrcholily rozdáváním novoročních veršíků. Mockrát v našem sboru slýchávám 
povzdech, že dřív byla „jiná doba“ – a co nerozbila „jiná doba“, tak rozboural covid a vše 
kolem něho. 

Když jsme na posledním výboru sboru projednávali bod programu NOVOROČNÍ 
BOHOSLUŽBA, nastalo ticho a jeden jsme koukali na druhého, kdo dostane toho 
„Černého Petra“, aby tento program namyslel, nacvičil a odprezentoval s partou 
spolupracovníků. Každý, kdo to někdy zkoušel ví, jak to není z mnoha důvodů 
jednoduché a hluboce se skláním před všemi, kteří to někdy zkusili. Na druhou stranu si 
velmi dobře pamatuji na radost z toho, když se takový program povedl a mohli jsme tak 
společně jako sbor nastartovat nový občanský rok. 

A tak se chci zeptat vás všech smíchováků, jestli by někdo z vás měl chuť dát NOVOROČNÍ 
PROGRAM dohromady. V tuto chvíli počítáme s Novoroční bohoslužbou na 7.1.2023 – 
budeme přítomni oba kazatelé a už hledáme nějaké společné téma na kázání „ve dvou“.  
Prosím přihlaste se někomu z vedení sboru, pokud byste na NOVOROČNÍ PROGRAM měli 
nápad a chuť – podoba a forma by pak byla (po konzultaci s vedením sboru) na vás – 
jestli by to bylo více retro, nebo mládežnicky fresch – čerstvý nový vítr dokáže osvěžit i 
inspirovat. Tak se těšíme na vaše reakce… 

    Za vedení sboru váš kazatel Vašek Vondrášek 
 

Pozvánka na setkání žen a dívek Smíchovského sboru 15. 10. 2022 
 

Milé sestry, 
srdečně Vás zvu na setkání žen a dívek Smíchovského sboru v sobotu 15. října 2022 cca 
po 14 hodině v učebně. Tématem setkání budou vzpomínky ve fotografiích. Prosím, 
přineste si na setkání jednu oblíbenou fotografii a něco dobrého na společný stůl. Těším 
se na společné chvíle. 

Jitka Michalcová odd. Služby žen 

Achillovy paty evoluce  
diskusní pořad pro všechny, kteří si kladou otázky 

Také sledujete změny, ke kterým dnes dochází na všech úrovních společnosti? Ještě 
donedávna nemyslitelné změny, se stále více stávají naší žitou realitou. Například 
světové ekonomické fórum v r. 2015 oznámilo začátek 4. průmyslové (r)evoluce, jejímž 
cílem je úplná digitalizace společnosti, dokončená do r. 2030. Ať už takovým zprávám 
věříme nebo ne, pravdou je, že většina mladých lidí miluje technologické vymoženosti 
digitálního věku, jeho rychlost, sofistikovanost a téměř okamžitou odezvu. Je příjemné 
platit mobilem nebo hodinkami, nechat umělou inteligenci vydělávat po nocích na 
kryptoměnách nebo sklidit pšenici klimatizovaným kombajnem vybaveným satelitní 
navigací s autopilotem. Kdo by před nemnoha lety předvídal mobilní telefony 
s dotykovou obrazovkou, nebo internetové bankovnictví v mobilu? 



Jako každá velká změna, i tato přináší novou prosperitu, ale jen pro ty, kteří jí pomáhají 
a využívají nových příležitostí, ostatním však většinou přinese prudký pád dolů, ztrátu 
nebo dokonce zánik. Myšlenky darwinovské evoluce – tedy přežití nejlépe 
přizpůsobených a zánik nepřizpůsobených – se tak znovu dostávají do povědomí široké 
veřejnosti a vyznívají nadmíru rozumně a logicky, jako přírodní zákon, kterému je nutné 
se podřídit. Kdo se nepřizpůsobí, jednoduše zahyne, propadne přes evoluční síto, a tím 
vyloučí sám sebe z práva na život. 

Výkonová společnost s vlastními pravidly, ve které jedinec neznamená nic a ve kterém 
je život jen nástrojem k produkování ekonomicky měřitelných hodnot a jejich 
konzumace, se tak v očích většinové společnosti opět stává tou nejrozumnější cestou. 
Kdosi řekl, že věci začínají vždycky stejně. Myšlenky darwinovské evoluce vedly v historii 
ve 100 % případů k nezměrnému krveprolití, nastolování diktatur a k likvidaci základních 
lidských práv a svobod. Je tedy takový způsob uvažování vůbec správný? Pokud je dnes 
prosazuje evoluční logika postavená na urputné likvidaci všeho starého a osvědčeného, 
a pokud je často výchozím předpokladem všech klíčových rozhodnutí a vztahů, máme 
vážné důvody se obávat, že se temná historie může brzy znovu opakovat. 

Přesně těmito a podobnými otázkami jsme se zabývali v diskusním pořadu Achillovy paty 
evoluce, který v 8 dílech postupně představil největší omyly evolučního světonázoru, 
jeho historické pozadí, duchovní a morální příčiny i východiska. Připomenutí si 
zapomenuté pravdy a historických skutečností, nám může pomoci lépe se orientovat 
v dnešní krizové a nepřehledné době. 

Zveme vás k bonusovým dílům, věnovaných otázce 

- okultismu a duchovnímu pozadí evoluční teorie (1. 10. 2022 v 17:00) 

- a problematice tzv. teistické evoluce (22. 10. 2022 od 17:00). 

Sledujte nás na www.achillovypatyevoluce.cz nebo na FB profilu @genesisera.cz nebo 
přímo na odkazu https://youtu.be/9pM8-j0OZVg 

Těším se na setkání prostřednictvím přenosu 
Honza Libotovský 

POTULNÝ PES 
 

Víte, co se stane, když pes přeruší koncert? Pro odpověď pojďte se mnou do Lawrence 
v Kansasu.  

Je krásný jarní večer a usedáme v hledišti tamního koncertního sálu, abychom si 
poslechli nejstarší orchestr na světě – Lipský Gewandhaus. Největší světoví skladatelé 
a dirigenti s tímto orchestrem pracovali a řídili ho. Hrál už v době, kdy působil velký 
Beethoven. (Pochopitelně, že od té doby se hudebníci vyměnili.) 

Díváte se, jak na podium přicházejí důstojně oblečení hudebníci a usazují se na svá 
místa. Sledujete, jak tito profesionálové pečlivě ladí své nástroje. Bubeník se sklání nad 
svůj kotel a s uchem přiloženým k němu jej dolaďuje. Houslista na nylonových strunách 
vybrnkává pizzicato. Klarinetista rutinně olizuje v náhubku vložený rákosový plátek. 
A vy vzpřímeně sedíte a čekáte, až zhasnou světla, abyste se trochu uvolnili a 
v pohodlných sedadlech se soustředili na krásný hudební zážitek.   

http://www.achillovypatyevoluce.cz/


Dirigent oblečený ve fraku přichází svižným krokem na podium, ladně vystoupí na 
dirigentský stupínek a gestem vyzývá orchestr, aby povstal. Vy spolu se dvěma tisíci 
návštěvníky v sále tleskáte. Hudebníci usedají, maestro zaujme svoji pozici a vy se 
zatajeným dechem očekáváte první tóny.    

Vteřina ticha mezi zábleskem a zahřměním. Vteřina mezi zvednutím ruky s taktovkou 
a výbuchem hudby. Pak už se otevře nebe a z něho se na vás line rozkošná sprška 
Beethovenovy třetí symfonie. 

Přesně tak to bylo v kansaském Lawrencu onoho jarního večera. A musím zdůraznit, 
že to byl horký jarní večer, což byl důvod k tomu, aby u sálu zůstaly otevřené dveře. 
Budova, ve které je tato koncertní síň, je historická. Sál není klimatizovaný. Vezmete-li 
v úvahu, že nad jevištěm svítily silné reflektory, hudebníci měli na sobě nezbytné 
společenské oblečení a k tomu bouřlivá hudba, pak pochopíte, proč byly na každé 
straně podia dveře dokořán. Průvan přinášel účinkujícím alespoň trochu osvěžení. 

A teď si představte, že najednou z pravé strany podia přichází mezi hudebníky pes. Ne 
nějaký obyčejný pes, ale velký hnědý kansaský pes. A ještě musím dodat, že to byl pes 
zvědavý a všetečný. Prošel mezi basisty, zastavil se u violoncellistů, a pak zamířil 
k houslistům. Jeho ocas se vrtěl v rytmu hudby. Nemusím zdůrazňovat, že když 
procházel mezi hudebníky, zaujal jejich pozornost. Dívali se po něm a také jeden na 
druhého, a přitom se snažili udržovat tempo hudby.  

Pozornost psa zaujal zvláště jeden cellista, 
zřejmě se mu zalíbily pohyby smyčce ve výši 
jeho očí. Ať už měl k tomu jakýkoli důvod, 
stál a pozoroval ho. Cellista nevěděl, co má 
dělat. Jistě nikdy předtím neměl psího 
posluchače, a co bylo asi nejhorší; pes stál 
v jeho těsné blízkosti a slintal mu na 
nástroj. 

Možná, kdyby byl pes jen prošel mezi hudebníky a pak orchestr opustil, mohl koncert 
pokračovat. Kdyby mezi nimi jen proběhl, tak by si toho možná většina návštěvníků ani 
nevšimla. On však nemínil odejít. Zalíbilo se 
mu tam. Chvíli také zavítal mezi hráče na 
dechové nástroje, a nakonec se postavil 
vedle dirigenta. To však znamenalo, že se ze 
třetí Beethovenovy symfonie stala symfonie 
„nedokončená“. 

Hudebníci se dali do smíchu a pochopitelně 
se rozesmálo i hlediště. Pes se díval na 
dirigenta a funěl. Dirigent svěsil ruce a 
hudba dozněla. 

Nejslavnější historický orchestr světa. Jedna z nejproslulejších symfonií, jaká kdy byla 
napsána. Večer nakročený ke slávě. To všechno zmařil toulavý a svérázný pes. 



Smích ustal, když se dirigent otočil k obecenstvu. Uhlazený německý dirigent pohlédl 
na lidi, pak na psa, a nakonec mu nezbylo než udělat gesto, které by udělal každý – 
pokrčil bezradně rameny. 

Všichni se znovu rozesmáli. 

Dirigent sestoupil ze svého stupínku, sklonil se ke psu a škrábal ho za ušima. Ten začal 
znovu radostně vrtět ocasem. Maestro se s ním začal bavit, a přestože mluvil německy, 
zdálo se, že mu pes rozumí. Nakonec jej vzal za obojek a odvedl ho z pódia. Snad ani 
Pavarotti by neměl takový potlesk, jako měl tento pes, když se s ním lidé loučili. 
Dirigent se vrátil, hudba znovu začala, a bylo jasné, že i přes tuto zkušenost Beethoven 
byl perfektní. 

Max Lucado 
 

 

Nacházíte se v tomto příběhu? Cítíte se taky někdy jako opuštěný potulný pes? 
Pokud ano, nezapomeňte na Maestra, který vámi neopovrhuje, a těšte se, že se 
jednou postavíte po jeho boku a můžete si být jisti, že On vás nikdy nevyvede ven. 
Bude znít hudba, jakou jste nikdy neslyšeli. Budete se pohybovat mezi anděly a 
budete naslouchat jejich zpěvu. Prožijete to, co lidské oko nikdy nevidělo, ani 
žádné ucho neslyšelo, co člověka ani ve snu nenapadlo. 
 

Vážení příznivci tábornictví a přírody, 
 

chtěl bych Vás pozvat na potáborové setkání navazující na Letní tábor Trpík pro starší 
děti, které proběhne 4. až 6. listopadu 2022 na základě Ligy lesní moudrosti v 
Michalových Horách na pomezí Plzeňského a Karlovarského kraje. Akce je určena pro 
děti a mladé lidi od 12 let. Informace včetně odkazu na přihlašovadlo najdete na našem 
webu https://www.petrklice.cz/akce-a-tabory/.  
V případě potřeby pište na mail jakub.fraj@petrklice.cz. 
 

 

Pokud Vás zajímají i naše další plánované akce, které organizujeme ve spolupráci s 
oddílem Penguins, uvádíme jejich data: 

• 4. - 6. listopadu 2022 - potáborovka (Fara Michalovy Hory) 

• 19. - 21. května 2023 - předtáborovka (Tortuga Nymburk) 

• 9. - 18. srpna 2023 - letní tábor (Tábořiště Trpík) 
 

Těším se na viděnou! 
Za Táborovou osadu Petrklíč Jakub Fraj. 

https://www.petrklice.cz/akce-a-tabory/
mailto:jakub.fraj@petrklice.cz


SPOLEČNÉ CHVÁLY 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

SOBOTA 15. 10. 2022 
po skončení nácviku sborového zpěvu 

 
 
 
 

S FOTOGRAFIÍ 
setkání žen a dívek Smíchovského sboru, 

sejdeme se v učebně 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
Program: 

duchovní zamyšlení, modlitba,  
vzpomínky ve fotografiích Jany Voleské, fotografování... 

 
 

 
kontakt: Jitka Michalcová, email: hj@cmail.cz 

ODPOLEDNE 

mailto:hj@cmail.cz


 



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  

http://www.casdsmichov.cz/

