
 Zpravodaj sboru CASD  30. 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. Terezie Nehonská 

• Diakon sálu: p. David Sabuka

• Společné písně

• Modlitba

• Studium Bible ve třídách

• Sbírka:

11.00—11.30 Přestávka

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

• Uvádí: br. Zdeněk Dušek

• Diakon sálu: s. Marta Veselá

• Společná píseň

• Modlitba

• Sbírka:

• Oznámení: br. Zdeněk Dušek

• Příběh pro děti: neobsazeno

• Společná píseň

• Modlitba

• Čtení  z ČEP: Ř 8,28

• Tichá modlitba & ztišení

• Kázání: br. Radek Špinka
„PROČ JSME VŮBEC TADY?“ 

• Společná píseň

• Závěrečná modlitba

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

Sobotní setkání sboru Bethany v Průhonicích

20.8. plánujeme venkovní bohoslužbu v Dendrologické 
zahradě. Sbor bude z technických
důvodů uzavřen.
Sraz: 10:15 - 10:30 hod. u vstupu do Dendrologické zahrady 
www.dendrologickazahrada.cz
(Pozor! Je to zahrada na opačné straně dálnice než 
Průhonický park!)
Parkování je možné před vstupem a je bezplatné.
V 10:30 hod. koupíme společnou vstupenku (hromadná 
bude uhrazena sborem).
Kdo přijde později, zakoupí si vstupenku sám.
S sebou: deku, svačinu, pití, úkol sobotní školy.
Chceme být spolu a sdílet své zkušenosti na cestě s Pánem 
Bohem.
Při nepříznivém počasí se setkání v Dendrologické zahradě 
nekoná, můžete navštívit jiný sbor
v Praze.
Těší se na vás Martina a Radek Špinkovi
Informace na tel. 773652152.

 3.868 Kč

neobsazeno

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ OD  
30.7. - 5. 8. 2022 SLAVÍ NAROZENINY 

1.8. s. Lucia Hroboňová
5.8. br. Pavel Trník

br. Luděk Veselý
s. Terezie Nehonská

neobsazeno

neobsazeno

 5.025 Kč

 1.157 Kč

https://spolecenskecentrum.cz/strom-prani-2021/
richa
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www.dendrologickazahrada.cz


OZNÁMENÍ SBORU

1. Dnešní sobotu bude sloužit Božím 
slovem bratr Radek Špinka.

2. Příští sobotu bude sloužit Božím slovem 
bratr Jakub Pavlán.

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 pozdravuje sbor a je mu poněkud 
lépe.

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 oznámí 
sestra Martina Špinková.

Toto číslo zpravodaje sestavil: Richard Korbut ml.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

EPIŠTOLA BETHANSKÝM

SLASTNÁ CHVÍLE, KDYŽ BYLO DOBOJOVÁNO…

Tak jsem se vrátil z dětského tábora na Raspenavě, kde byly i 
děti z našeho sboru. Čím jsem starší, tím více si vážím 
přednosti mít podíl na tom nějak pozitivně směrovat naše děti – 
a letní tábor je k tomu ideální příležitostí…
Rád bych se s vámi podělil o jednu nádhernou fotku, kterou 
jsem udělal v sobotu odpoledne v závěru tábora. K základním 
předpokladům toho, aby byl podařený tábor, patří dobrá 
táborová kuchyně.
Hluboce se skláním před uměním všech našich kuchařek v čele 
s úžasnou Lenkou Říhovou, která v bojových podmínkách 
dokáže pro cca 65 strávníků se svým týmem přímo zázraky. Je 
to ale dřina, od brzkých ranních hodin až do do večeře… Proto 
nebylo divu, že jedna z kuchařek si v sobotu odpoledne konečně 
zdřímla v hamace, hlídána svým psíkem Maxíkem. Moc bych 
přál každému z vás, abyste prožili o letošních prázdninách více 
či méně z úžasné atmosféry této fotky, protože jak říká jeden 
aforismus: LENOCH NEVĚŘÍ BOHU A WORKOHOLIK DUCHU 
SVATÉMU. A jen poctivý odpočinek
je předpokladem svěžího těla i ducha…

S přáním plnotučného (nejen sobotního) odpočinku váš kazatel 
Vašek Vondrášek

PS. Dlouho jsem váhal, jak tu krásnou hamakovou momentku 
nazvat, budu vděčný za vaše typy, které
mi prosím pošlete na vv@quick.cz nebo na mob. 775 080809 – 
děkuji!

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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