
 Zpravodaj sboru CASD  23. 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:  s. Martina Špinková

• Diakon sálu: s. Jana Zachariášová

• Společné písně

• Modlitba

• Studium Bible ve třídách

• Sbírka:

11.00—11.30 Přestávka

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

• Uvádí: br. Radomír Špinka

• Diakon sálu: s. Ilona Semrádová

• Společná píseň

• Modlitba

• Sbírka:

• Oznámení: br. Radomír Špinka

• Příběh pro děti: s. Soňa Sílová

• Společná píseň

• Modlitba

• Čtení  z ČEP: Ř 8,28.31.32.35.37-39

• Tichá modlitba & ztišení

• Kázání na verše Abk 3,16-19
s. Soňa Sílová
„ČAS NOVÉHO VZDORU“

• 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!

 3.819 Kč

neobsazeno

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ OD  
23.7. - 29. 7. 2022 SLAVÍ NAROZENINY 

18.7. novorozenec - Abigail Ludvíková
24.7. s. Tamara Svrčková (životní jubileum)
25.7  d. Richard Korbut junior
26.7  d. Filip Kubečka

neobsazeno
s. Soňa Sílová

s. Martina Špinková
neobsazeno

 5.874 Kč

 2.055 Kč

https://spolecenskecentrum.cz/strom-prani-2021/
richa
Cross-Out



OZNÁMENÍ SBORU

1. Dnešní sobotu bude sloužit Božím slovem 
sestra Soňa Sílová..

2. Příští sobotu bude sloužit Božím slovem 
bratr Radek Špinka.

3. Studium Bible pro dospělé i mládež během 
prázdnin neprobíhá.

4. Modlíme se za nemocné a trpící, pokud o 
někom víte, podejte nám prosím zprávu, 
myslíme zvlášť na   bratra Vítka Horáka, 
který má znovu zápal plic. I dnes chceme 
udělat po skončení bohoslužby v kanceláři 
kazatelů modlitební chvíli za něj i za další, 
kteří potřebují naši pomoc.

5. 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.

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

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

Toto číslo zpravodaje sestavil: Richard Korbut ml.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

EPIŠTOLA BETHANSKÝM

Naučit se žít, odpustit a zapomenout

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,
minulou sobotu jsem v rámci své dovolené navštívila 
bohoslužbu v lužské synagoze. Na tom by možná nebylo nic 
zas až tak zvláštního, nebýt toho faktu, že to byla první sobotní 
bohoslužba na tomto místě na den možná přesně po celých 
osmdesáti letech. Od července 1942 totiž na lužské občany 
židovského původu čekaly chladnokrevně dokonale 
organizované transporty do neznáma a k nepředstavitelnému 
utrpení a pro většinu z transportovaných nakonec k smrti. Ta 
bohoslužba minulé soboty tak byla o to silnější, že se jí 
účastnilo několik generací potomků přeživších, které osud 
rozvál do nejrůznějších koutů světa jako jsou Anglie, Izrael, 
Kolumbie, Spojené státy americké… Mráz běhal po zádech, 
když jeden z nich předčítal chvalozpěv nazývaný kadiš. A bylo
vůbec pozoruhodné a krásné, ale také zahanbující, kolikrát se 
během bohoslužby ozývalo „Baruch ata Adonaj…” neboli 
„Požehnán buď Hospodin…” a děkovalo se především za Tóru, 
za Písmo, za pravdu, za věčný život a Bohu se vůbec neustále 
vzdávala čest. Na druhý den bylo připraveno už třetí pokládání 
stolperseinů neboli kamenů zmizelých se jmény a daty 
narození, deportace, úmrtí či osvobození před domy, z nichž 
byli jejich obyvatelé vyhnáni. A před jedním z domů promluvil 
člověk, který se ještě v Luži těsně po válce narodil rodičům 
přeživším koncentrační tábory, kteří ale s ním jakožto malým 
chlapcem odešli po komunistickém puči poté, co bylo jasné, že 
jim bude zabaven jejich podnik, do Izraele. A tam řekl něco, co 
se mě hluboce dotklo: Rodiče se museli naučit žít v Izraeli, stát 
se Izraelci a museli se naučit odpustit a zapomenout.
Čeho si nesmírně vážím, byla atmosféra smíření a radosti z 
alespoň chvilkového návratu tam, kde jsou jejich kořeny. Tak si 
říkám, že ti, kdo toto setkání umožnili, jsou těmi, o kterých 
mluví Bůh prostřednictvím proroka Izajáše: „Budou tě nazývat 
stavitelem zbořenin a obnovitelem cest, aby se dalo žít.” (Iz 
58,12) Tohle totiž můžeme dělat každý: stavět mosty přes 
nedorozumění mezi lidmi, být těmi, kdo umožňují smíření a 
vnáší pokoj a radost. Často to ani nic nestojí a není většího 
požehnání než umožnit, aby bezpráví nevládlo navěky, ale aby 
se šířilo Boží království spravedlnosti, naděje a lásky. K tomu 
nám Bůh požehnej a dopomáhej!
Radostnou a požehnanou sobotu stejně jako celý týden přeje a 
srdečně zdraví 
Soňa Sílová, vaše kazatelka

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

richa
Cross-Out




