
Zpravodaj sboru CASD               3. 7. 2021

KONTAKTY 
• Václav Vondrášek, kazatel,  775 080 809 
• Soňa Sílová, kazatelka, 724 130 602 
• Radomír Špinka, starší sboru, 737 077 482 
• Ilona Semrádová, vedoucí sboru, 606 823 780 
• Lenka Kalivodová, tajemnice, 603 503 037  
• Luděk Svrček, oddělení misie, 777 077 166 
• Miroslav Starý, vedoucí sobotní školy, 739 345 678 
• David Sabuka, prodej duchovní literatury, 727 885 395 
• Zdeněk Dušek, pokladník, 731 492 672 
• Bankovní účet sboru: FIO 28 01 45 51 27 / 20 10

UČITELÉ SOBOTNÍ ŠKOLY 
• Třída v hlavním sále - br. Jiří Stejskal 
• Třída v bočním sále - br. Eda Forejt 
• Třída v anglickém jazyce na balkóně 

• Dětská školka 3 - 10 let - s. Adála Gondolová 

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 
• Sbírka na misijní projekty církve                          1 921 ,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru                        8 720 ,- Kč 
• Celkem                                                                   10 641,- Kč 

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ  
OD 3.7. - 9.7. SLAVÍ NAROZENINY 
3. 7. Lukáš Hora 
6. 7. Renata Dražková 
7. 7. Daniel Atieno 
9. 7. Filip Mlynarčík 

Přidáváme biblický text: 

Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim 
dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky 
nevyrve.(Jan 10, 27.28) 

ADRA REAGUJE NA MIMOŘÁDNOU 
UDÁLOST V ČR 
Humanitární organizace ADRA  krátce po události vypsala 
veřejnou sbírku na pomoc lidem postižených tornádem. 
Darovat můžete snadno přes: 

Darujme -  SOS Tornádo v ČR  nebo na číslo účtu 
66888866/0300, variabilní symbol 390. 

Pro další informace, vývoj situace a možnosti zapojení 
sledujte naše www.adra.cz a sociální sítě ADRA.  

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 

10.00—11.00 Sobotní škola 

 uvádí: s. Veselá Marta 

 diakonka sálu: s. Barbora Kosinová 

• Společné písně 

• Modlitba 

• Studium Bible ve třídách 

• Sbírka                      

11.00—11.30 Přestávka 

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

  uvádí: br. Jaroslav Hejra 

 diakonka sálu: s. Renata Dražková 

• Společná píseň 

• Modlitba 

• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

• Oznámení: br. Jaroslav Hejra 

• Společná píseň 

• Modlitba  

• Čtení z Bible 

• Ztišení 

• Kázání: br. Luděk Svrček 

• Společná píseň 

• Závěrečná modlitba

BIBLICKÝ TÝDEN S OLDŘICHEM 
SVOBODOU 
V prvním srpnovém týdnu se již tradičně nabízí možnost sejít 
se v konferenčním centru Immanuel na Vysočině a věnovat se 
studiu Bible, kterým letos bude provázet Oldřich Svoboda, 
kazatel Církve adventistů sedmého dne, učitel a zástupce 
ředitele ATI – adventistického teologického institutu. 
Tématem jeho přednášek bude Tajemství Ježíše z Nazareta: 
Evangelium v epištolách Efezským a Koloským. 

Kromě dopoledního studia bude čas i na různé rukodělné či 
vzdělávací workshopy, výlety do okolí či sport. Večery pak 
oživí rozhovory se zajímavými hosty a dostatek prostoru a 
času bude vyčleněn i modlitbám a duchovnímu ztišení. 

Na tuto akci je nutno se předem přihlásit, on-line registrace 
bude spuštěna v pondělí 17. května v 16 hodin zde. 

Areál – včetně informací o typech ubytování a cenách – si 
můžete prohlédnout na www.immanuel.cz. 

INFORMACE O PLATBÁCH DESÁTKU 
NA ÚČET SBORU BETHANY.  

Vážené sestry, vážení bratři, při platbě desátků uvádějte 
prosím vždy variabilní symbol: 10 a dále v poznámce jméno 
dárce. Pokud nebude uveden variabilní symbol: 10, budeme platbu 
považovat za dar pro náš sbor. Děkuji vám jménem naší církve 
a sboru za vaši spolupráci. Zdeněk Dušek – pokladník sboru. 

https://www.darujme.cz/projekt/1480%22%20%5Co%20%22https://www.darujme.cz/projekt/1480
http://www.adra.cz
https://ceskesdruzeni.cz/organizace/dulezite-akce/biblicky-tyden/registrace/
http://www.immanuel.cz/


OZNÁMENÍ SBORU 
1. Dnes dopoledne nám bude kázáním sloužit br. 

Luděk Svrček.  

2. Dnes odpoledne od 13:30 hodin bude v našem 
sboru bohoslužba anglicky mluvící skupiny. 
Kázáním bude sloužit br. Augustine Yeboah 

3. Příští sobotu 10. 7. nám bude kázáním sloužit         
br. Kris Teaotea. 

4. Mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry, 
kteří jsou nemocní nebo prožívají různé těžké 
životní situace. 

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

Prosíme všechny 
o zachování klidu během bohoslužby.

„KAZATELSKÁ EPIŠTOLA 
BETHANSKÝM – 52. KAPITOLA 
SUNDEJ MASKU – ASPOŇ O 
PRÁZDNINÁCH!! 

Právě jsem byl před chvílí na druhé dávce vakcíny, 
cestou jsem si koupil v  TESCU nějakou zeleninu a 
obtěžkán taškami se vracel autobusem domů. Sednul 
jsem si spokojeně na zadní sedačku autobusu, když 
tu nastoupila velmi hezká mladá dívka v  letních 
šatech a jak mě spatřila, spontánně mi hezky 
zamávala… Tím, že jsem byl na zadní sedačce, bylo 
mi jasné, že to není na nikoho „za mnou“, tak jsem 
nesměle zamával nazpět, byť jsem vůbec netušil o 
koho jde… Ona byla mnohem pohotovější než já, 
sundala na sekundu masku, abych viděl usmívající se 
obličej a mně obratem došlo, o koho jde. 

Když tak o tom setkání doma přemýšlím, docela se mi 
hodí pro mou dnešní Epištolu bethanským. Nastává 
nám čas prázdnin, byť většina čtenářů našeho 
Zpravodaje už dávno není školou povinná, tzn. 
prázdniny se jich přímo netýkají. Ale to platí jen 
zdánlivě – určitě si všimneme, že se nám na léto 
vyprázdní naše sbory a přivítáme mezi námi nejednu 
milou návštěvu, která si do naší krásné Prahy udělala 
výlet. Změní se nejspíše rytmus našich rodin (ať už 
jsme v  režimu rodičů či prarodičů), protože mají 
prázdniny ti, kteří mají v  žilách naší krev a o kterých 
tak rádi přemýšlíme, na které se tak rádi díváme… 

A vlastně Boží plán pro náš život je už od ráje cyklus 
6+1, a je to velký dar. Podobným darem je vnímám 
cyklus 10+2, kdy jsme každý z nás 10 měsíců ve škole 
života a 2 měsíce máme nárok na prázdniny. Buďme 
v  tom kreativní, jak si ty „své“ prázdniny udělat, 
abychom prožili chvíle „bez masky“ a mohli znovu 

objevit, co je „pod maskou“ – jací jsme opravdově 
uvnitř hluboko v nás, o co nám v životě jde, kdo jsou 
naši nejmilejší, nebo z čeho máme strach či upřímnou 
radost při pohledu do budoucnosti… 

Pravděpodobně nás na podzim čeká další vlna 
pandemie (jako probíhá už jinde ve světě). Věřím, že 
každý z  nás v  rámci svých možností pomáháme 
s  naší milovanou ADROU tam, kde řádilo nedávno 
tornádo, které nám připomnělo, jak je život i všechny 
jeho dary křehčí než se nám zdá… V  mnohých 
zkouškách „školy života“ jsme v tom těžkém minulém 
školním roce propadli, někde to mohlo být lepší, 
někde jsme byli mile překvapeni… Tak či tak, 
prázdniny jsou mimořádným časem , kdy vše, co bylo 
i co bude, můžeme svěřit Boží milosti a v  Jeho 
laskavé blízkosti promyslet, co je pod tou mojí osobní 
maskou… U mě to nebudou zdaleka jenom úsměvy, 
ale také to nebudou jenom slzy, vždyť sami víte co 
život každému z nás přinesl a přináší… Tak Vám všem 
moji milí bethanští přeji v  tomto duchu požehnané 
prázdniny a  v září se těším PO PRÁZDNINÁCH znovu 
na viděnou v naší životní  „škole života“. 

Váš neustále propadající spolužák Vašek Vondrášek 


