
 Zpravodaj sboru CASD     2. 7.  2022      

KONTAKTY 
• Václav Vondrášek, kazatel,  775 080 809
• Soňa Sílová, kazatelka, 724 130 602
• Luděk Svrček, starší sboru a misie, 777 077 166
• Ilona Semrádová, vedoucí sboru a diakonie, 606 823 780
• Martina Špinková, tajemnice, 773 652 152
• Luděk Veselý, vedoucí sobotní školy, 603 410 453
• 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 dospělí
• Třída v bočním sále dospělí

• Třída mládeže v kanceláři

• Dětská školka - mladší 3 - 6 let
• Dětská školka - starší  7 - 10 let

PROGRAM SOBOTNÍ 
BOHOSLUŽBY 

9.30—11.00 Sobotní škola 

• Uvádí:  mládež

• Společné písně

• Modlitba

• Studium Bible

• Sbírka:

11.00—11.30 Přestávka

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

• Uvádí: mládež

• Společná píseň

• Modlitba

• Sbírka:

• Oznámení: mládež

• Příběh pro děti

• Společná píseň

• Modlitba

• Čtení z Bible

• Tichá modlitba & Ztišení

• Kázání br. Patrik Nehyba

• Společná píseň

• Závěrečná modlitba

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 
• Sbírka pro misiji
• Sbírka pro potřeby našeho sboru
• Celkem

Mimořádná sbírka pro Ukrajinu

S radostí vám chci oznámit, že se ve spolupráci s naším 
sborem podařilo zpřístupnit bydlení již dvěma rodinám z 
Ukrajiny, další dvě mladé ženy se stěhují v těchto dnech, a 
tak je byt, jenž byl nabídnut uprchlíkům, už plně využit. Chtěl 
poděkovat všem, co přispěli na sbírku, a i když jsme ji zatím 
využili pouze minimálně pro zajištění nutného vybavení a 
mnoho věcí se podařilo zajistit přímo od dárců. Znova díky 
všem, co se na pomoci podíleli – bez vaší pomoci by se 
nezrealizovalo. Pomoc bude ale i nadále potřeba, (zejména 
s energiemi v zimních měsících) a tak, kdo by chtěl další 
informace či navýšit sbírku, nechť se obrátí na kohokoliv z 
vedení sboru. 

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ OD 
2.7. - 8.7. 2022 SLAVÍ NAROZENINY 

 1.983 Kč
 6.742 Kč
 8.725 Kč

3.7 br. Lukáš Hora
4.7 s. Lindiwe Chafesuka Dube 
6.7 s. Renata Dražková 
7.7 br. Daniel Atieno

 povede mládež 

https://spolecenskecentrum.cz/strom-prani-2021/
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OZNÁMENÍ SBORU

1. Dnešní sobota bude celá zaměřena na mládež,
která ji také povede a sloužit kázáním bude
bratr Patrik Nehyba.

2. Příští sobotu bude sloužit Božím slovem bratr
Ivo Řehák.

3. Studium Bible pro dospělé i mládež během
prázdnin nebude probíhat.

4. Modlíme se za nemocné a trpící, pokud o
někom víte, podejte nám prosím zprávu.

5. Věnujte prosím pozornost letáčku o
příměstském táboru pro děti od 6 do 12 let na
nástěnce.

6. Situace na Ukrajině je nadále zlá a mnozí trpí.
Modlíme se za tyto lidi a mír pro Ukrajinu a
chceme i nadále pomáhat potřebným
ukrajinským občanům.

7. Sborová slavnost, na kterou zve bratr Passer do
Štětkovic, bude 17. 7. Nezapomeňte se přihlásit
do 6. července.

8. Dopředu oznamujeme, že v sobotu 20. srpna
zde nebude z provozních důvodů shromáždění
a zveme všechny k setkání v dendrologické
zahradě. Bližší včas oznámíme.

9. Dnes zahajujeme studium nového tématu
sobotní školy, nezapomeňte si zakoupit nové
úkoly.

Toto číslo zpravodaje sestavil: Richard Korbut ml.
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EPIŠTOLA BETHANSKÝM

ČOKOLÁDA MÍSTO KVĚTIN???

Tak máme zase konec školního roku a já potkávám na 
Smíchově zástupy dětí, které nesou paním učitelkám květiny. 
Připomíná mi to vždy znovu sobotu, která následovala po 
konci školního roku v plzeňském sboru, když jedna naše 
sestra, která byla učitelkou na základní škole vždycky přinesla 
do sboru k rozebrání pro ostatní „děvčata“ kýble květin, které 
od dětí dostala a o které se chtěla podělit, protože už to doma 
nebylo kam dát. Jednou jsem se jí ptal, jestli by nechtěla radši 
něco jiného než kytku a s úsměvem vzpomínám na to, jak na 
první dobrou řekla že určitě „čokoládu“, protože z té by měla 
větší a delší užitek než z květin, které vzápětí zvadnou…
Je mi jasné, že květiny patří k „dobrým zvykům“ a „tradicím“ 
ukončení školního roku, ale určitě také platí, že „dárek je pro 
člověka, ne člověk pro dárek“. Psychologové tomu říkají „jazyky 
lásky“. A tak dejme si v čase prázdnin za „domácí úkol“ nově 
promyslet, jestli způsoby, jak projevujeme lásku svým 
nejbližším, mají odpověď, se kterou naši nejmilejší souzní… 
Jestli způsoby, jak dáváme znát lásku a obdiv našemu Bohu 
mají pořád obsah a je v nich náš autentický život… Málokterá 
odpověď je  tak důležitá jako odpovědi na tyto otázky, 
abychom žili s našimi nejmilejšími i s naším Pánem nejen 
„vedle sebe“, ale hlavně „spolu“.
PS: pro všechny učitelky – z čokolád které byste dostaly na 
konec roku místo květin by se určitě netloustlo. 

Požehnaný čas prázdnin přeje 
Váš kazatel Vašek Vondrášek

Afiša - kongres rusky/ukrajinsky hovořící mládeže

Milé sestry, milí bratři

jako kazatelé pro rusky/ukrajinsky hovořící komunitu 
plánujeme o těchto prázdninách uspořádat Kongres 
rusky/ukrajinsky hovořící mládeže z celé Česko-
Slovenské unie. 

Potřebujeme vaši pomoc, za kterou předem 
děkujeme. Prosím předejte tuto informaci mladým 
rusky/ukrajinsky mluvícím mladým lidem, které máte 
ve svém společenství, okolí.

S přáním Božího vedení

Evgenij Čeban a Avetik Darbinjan - kazatelé sboru 
Praha - Kobylisy a skupiny Praha - Anděl
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