
 Zpravodaj sboru CASD  16. 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 

10.00—11.00 Sobotní škola 

• Projekce a zvuk: br. Lukáš Hora

• Uvádí:  br. Luděk Veselý

• Diakon sálu: br. Václav Vondráček

• Společné písně

• Modlitba

• Studium Bible ve třídách

• Sbírka:

11.00—11.30 Přestávka

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

• Uvádí: s. Ilona Semrádová

• Diakon sálu: br. Jaroslav Hejra

• Společná píseň

• Modlitba

• Sbírka:

• Oznámení: s. Ilona Semrádová

• Příběh pro děti: br. Václav Vondrášek 

• Společná píseň

• Modlitba

• Čtení  z ČEP: Luk 8,4

• Tichá modlitba & ztišení

• Kázání br. Václav Vondrášek 
„PODOBENSTVÍ O HODINKÁCH“ 

• Společná píseň

• Závěrečná modlitba

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

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!

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ OD  
16.7. - 22. 7. 2022 SLAVÍ NAROZENINY 

 5.097 Kč

s. Jiřina Krejzová 

17.7. s. Emma Pavlánová
20.7. s. Vivian Maglangit
21.7  br. Luďek Svrček
22.7  br. Patrik Kantor

 br. Luděk Veselý 
neobsazeno

nekoná se 
s. Jiřina Krejzová 

 6.523 Kč

 1.426 Kč

https://spolecenskecentrum.cz/strom-prani-2021/
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OZNÁMENÍ SBORU
1. Dnešní sobotu bude sloužit Božím slovem 

bratr Václav Vondrášek.
2. Příští sobotu bude sloužit Božím slovem 

naše kazatelka Soňa Sílová.
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, 
myslíme zvlášť na sestru Martičku Veselou a 
bratra Vítka Horáka, kterému je již lépe a 
pozdravuje sbor.

5. Pokud si přejete získat materiály z 
"Ochutnávky kaučinku" od Jany 
Zachariášové a jejího hosta v elektronické 
podobě, obraťte se, prosím, na  br. 
Vondráška a dnes i na sestru Janu 
Zachariášovou.

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. Nezapomeňte si všimnout nabídky Adry na 
brigádu či zaměstnání v našem Zpravodaji.

Toto číslo zpravodaje sestavil: Richard Korbut ml.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

EPIŠTOLA BETHANSKÝM

ZJEVENÍ NA ČIERNÉM KAMENI…

Máme tady čas prázdnin, kdy se spolu ve sboru navzájem 
nepotkáváme tak často. Byl jsem a ještě budu na své rodinné 
dovolené, byl jsem už na mládežnické dovolené, těším se na 
Raspenavu na tábor s našimi sborovými dětmi a vedoucími, na 
sborovou dovolenou s KD 3 a pak s KD 1, budu jako duchovní 
poradce na UNITEDu (festival pro mladé ve Vsetíně).
Celý svůj život slýchávám od těch, kteří milují vandrování v 
přírodě a které potkávám v našich sborech, že byli na Čierném 
kameni na Velké Fatře u Ružomberoku na Slovensku, který 
vnímám jako takovou „Meku“ pořádného vandru… Před týdnem 
se mi splnil můj sen, kdy jsem se na toto přenádherné místo s 
pár kamarády dostal a prožil zde bez styku s civilizací krásné 3 
dny svého života.
Takovým přirozeným sítem, které brání tomu, aby se na Čierný 
kameň nedostal „jen tak někdo“ je nutnost vytáhnout si vše 
potřebné (krom vody) na svých zádech do cca 350 metrů 
výškového převýšení ve cca 3 hodinách cesty hodně do kopce… 
Byť jsem byl před tím dopředu velmi významně varován, když 
jsem konečně dorazil na chatu, měl jsem opravdu a vrchovatě 
„dost“. Když jsem se po nádherných třech dnech vracel nazpět 
dolů do nížiny, do reality života, byl jsem šokovaný z jednoho 
místa, které poskytovalo fascinující výhled do krajiny – 
šokovaný z toho, že když jsem lezl nahoru, naprosto jsem toto 
místo přehlédl a ničeho si nevšimnul… Proč se tak stalo? Tento 
krásný výhled byl totiž k mání chvilku před cílem cesty, kde už 
jsem „mlel z posledního“ a neměl ani sílu, ani náladu dívat se 
někam do krajiny. 
Životy mnohých z nás jsou podobně uhoněné, přetížené, hodně 
„do kopce“, takže úplně pomineme mimořádnou krásu 
některých lidí které potkáváme, mimořádnost okamžiků které 
prožíváme a vlastně i krásu mimořádného Boha, který nás 
životem provází. Čas prázdnin a dovolených je darem i v tom, 
že máme chvilku se zastavit a vychutnat nejen krásné výhledy 
do krajiny na svých výletech, ale  prožít nadhled i nad svým 
životem – kam jsem došel, kde dneska jsem a kudy dál. 
Vychutnat co je v mém životě krásného, úžasného a co někdy 
až příliš často přes rok díky propocenému tričku nevidím… Tak 
vám ze srdce přeji, aby váš život nebyl jen „krev, pot a slzy“, ale 
i taková zastavení, podobná těm, které jsem prožil cestou 
nazpět z Čierného kamene !
   
ten který už BYL NA ČIERNÉM KAMENI a 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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