BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ OD
9.7. - 15. 7. 2022 SLAVÍ NAROZENINY

Zpravodaj sboru CASD 9. 7. 2022

09.7. br. Filip Mlynarčík
13.7. Daniel Hejra

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY
10.00—11.00 Sobotní škola
• Projekce a zvuk: br. Jakub Pavlán
• Třída v hlavním sále dospělí
• Třída v bočním sále dospělí

• Uvádí: br. Luděk Veselý

br. Luděk Veselý
br. Ivo Řehák

• Třída mládeže v kanceláři

nekoná se

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

nekoná se
nekoná se

• Diakon sálu: br. David Sabuka
• Společné písně
• Modlitba
• Studium Bible ve třídách
• Sbírka:

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

• Uvádí: br. Luděk Svrček
• Diakon sálu: br. Richard Semuf
• Společná píseň

6.466 Kč

• Modlitba
• Sbírka:

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

ADRA nabízí prázdninovou brigádu i
dlouhodobé pozice
Hledáte využití pro volné prázdninové dny? Chcete pomoci
dobré věci a zároveň si přivydělat?
Hledáme na prázdniny pomoc s administrativou v rozsahu
2-3h denně (možnost home office), nabízíme DPP a nástup
možný ihned :-)
Více informací poskytne Bára Bezděkovská na tel: 739 605
899 či mailu barbora.bezdekovska@adra.cz.
Dlouhodobě hledáme posily i do ekonomického oddělení a
oddělení globálního rozvojového vzdělávání. Vše najdete na
stránkách www.adra.cz.
Přidejte se k nám do týmu!

• Oznámení: br. Luděk Svrček
• Příběh pro děti: br. Ivo Řehák
• Společná píseň
• Modlitba
• Čtení z Bible: s. Marcela Řeháková
• Čtení z parafráze: Žalm 112
• Tichá modlitba & ztišení
• Kázání na verše: Jan 1,12-13
br. Ivo Řehák „ZMĚNILY SVŮJ OSUD“
• Společná píseň
• Závěrečná modlitba

EPIŠTOLA BETHANSKÝM
1. Dnešní sobotu bude sloužit Božím slovem bratr
Ivo Řehák.
2. Příští sobotu bude sloužit Božím slovem náš
kazatel bratr Václav Vondrášek.
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. Pokud si přejete získat materiály z "Ochutnávky
kaučinku" od Jany Zachariášové a jejího hosta v
elektronické podobě, obraťte se, prosím, na br.
Vondráška.
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. Dopředu oznamujeme, že v sobotu 20. srpna
zde nebude z provozních důvodů shromáždění
a zveme všechny k setkání v dendrologické
zahradě. Bližší včas oznámíme.
8. Protože zahajujeme studium nového tématu
sobotní školy, nezapomeňte si zakoupit nové
úkoly.
9. Nezapomeňte si všimnout nabídky Adry na
brigádu či zaměstnání v našem Zpravodaji.

Toto číslo zpravodaje sestavil: Richard Korbut ml.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

Lítost, obava nebo vděk?

Afiša - kongres rusky/ukrajinsky hovořící mládeže

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,

Milé sestry, milí bratři

potkala jsem tuto báseň od Andrey Gibson:
„Lítost je strojem času do minulosti.
Obava je strojem času do budoucnosti.
Vděk je strojem času do přítomnosti…”
Ta báseň pokračuje dál tím, že si můžeme vybrat. Tak já si
tedy vybrala ten vděk a dnes to bude o poděkování.
Předminulou sobotu celý den lilo jako z konve. Cožpak o to,
déšť byl potřeba a ani bohoslužbě s Večeří Páně to nijak
nevadilo. Ale ten den bylo plánováno a připraveno Dětské
odpoledne. S tím, že se využije schodiště smíchovské
modlitebny a přilehlé venkovní prostory. Tohle padlo. A mohlo
to padnout celé, kdyby si všichni řekli, že déšť nám to zkazil.
Ale opak byl pravdou. Ačkoli jsme zůstali uvnitř, atmosféra
byla skvělá, protože se každý rozhodl si ten společný čas
určený hlavně pro děti užít bez ohledu na okolnosti. A tak se
hrálo, dívalo na dvě divadélka, objevovalo (jako já třeba skvělé
hry na procvičení hlavy), povídalo, jedlo a pilo výborné
občerstvení, přišlo i několik rodinek zvenčí včetně sousedovic
od správce židovského hřbitova, který nás svým svérázným
humorem vytrvale bavil a bylo to všechno dohromady krásné.
Díky Pánu Bohu a v tomto případě také skvělému týmu skvěle
vedenému Alkou Heczkovou. Takže díky, díky, díky!
Minulou sobotu jsem zase mohla - a nejen já - užívat
netradičně, ale velmi inspirativně na bohoslužbě v podání
organizačního týmu kolem Jakuba Slamky a Michala Jurečky.
Tématem „Ideál” provedl velmi otevřenou, osobní a inspirující
promluvou Patrik Nehyba, uznání patří i muzikantům a
zpěvákům. Bylo moc hezké vidět plný bethanský sál s mnoha
mladými lidmi z blízka i daleka a zároveň domácí bethanské
pospolu, jak si všichni nadšeně užívají společenství s Pánem
Bohem i spolu navzájem. I za to díky, díky, díky!
A tak tedy:
„Ať ve vašem srdci nakonec vždy zvítězí Kristův pokoj, jak to
má být u těch, které on spojil. A nezapomeňte na
vděčnost.” (Ko 3,15)
„V modlitbách buďte vytrvalí a v děkování Bohu neúnavní.” (Ko
4,2)
„Za všech okolností děkujte Bohu, neboť to očekává ode všech,
kdo patří Ježíši Kristu.” (1Te 5,18)
Radostnou, vděčností naplněnou a požehnanou sobotu stejně
jako celý týden přeje a srdečně zdraví

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

Soňa Sílová,
vaše kazatelka

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

