
 Zpravodaj sboru CASD  6. 8.  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. Eduard Forejt

• Společné písně

• Modlitba

• Studium Bible ve třídách

• Sbírka:

11.00—11.30 Přestávka

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

• Uvádí: br. Ivo Řehák

• Diakon sálu: s.  Marie Brabcová

• Společná píseň

• Modlitba

• Sbírka:

• Oznámení: br. Ivo Řehák

• Příběh pro děti: 

• Společná píseň

• Modlitba

• Čtení  z ČEP: Mt. 8,19-22 a Mt. 10,34-37

• Tichá modlitba & ztišení

• Kázání: br. K. Bezděkovský
„Ježíšova rodina může být i mojí rodinou“

• 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.

 12.106 Kč

neobsazeno

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ OD  
6.8. - 12. 8. 2022 SLAVÍ NAROZENINY 

8.8. br. Václav Vondrášek
11.8. br. Viktor Symochko sen.

br. Luděk Veselý 
br. Ivo Řehák

neobsazeno

neobsazeno

 13.196 Kč

 1.090 Kč

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

www.dendrologickazahrada.cz


OZNÁMENÍ SBORU

1. Dnešní sobotu bude sloužit Božím slovem 
bratr K. Bezděkovský.

2. Příští sobotu bude sloužit Božím slovem 
bratr Vítek Vurst.

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, 
bratru Horákovi je lépe a pozdravuje sbor.
Nemocný je také br. Jakub Pavlán

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 oznámení je 
uveřejněno ve Zpravodaji od sestry Martiny 
Špinkové.

Toto číslo zpravodaje sestavil: Richard Korbut ml.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

EPIŠTOLA BETHANSKÝM

Skryté poklady u cest

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,

předminulý týden jsme s manželem a mladším synem strávili krásný 
týden s několika rodinami z našeho smíchovského sborového 
společenství. Už počtvrté jsem takto byla na několik dní na Šumavě, po 
letech navštívila známá místa a přidala se i mnohá místa neznámá. Milí 
lidé, stále ještě krásná příroda, malebné památky na historii, která ale 
bývala mnohdy tak strašně krutá - tedy někteří lidé tehdy byli schopni 
neuvěřitelně zlých činů… Tak si říkám, jakpak bych za stejných okolností 
obstála já?
Pominu několik veselých příhod, které velmi pobavily děti i dospělé 
(třeba jak vaše kazatelka lezla do zamčené chalupy dvěma okny, o 
sršních a hasičích, jak přijeli posledně jmenovaní na dvakrát, protože si 
vaše kazatelka spletla číslo pokoje a další), možná někdy příště se s 
vámi ještě podělím o výsledky své roztržitosti.
Dnes bych vám ráda napsala o objevech podél cest. V pátek jsem 
zůstala sama v celé chalupě, ostatní odjeli za krásami Březníku a 
Luzného a já se nakonec vydala po Prášilech a pak po zelené Vintířovou 
stezkou, prastarou, určitě více než tisíciletí používanou cestou. Ta měla 
ten pátek pro mě tu výhodu, že po ní nikdo krom nějakého tatínka s 
malým synkem nikdo nešel. Ono to je někdy moc potřeba a moc dobré 
strávit chvíli sám/sama se sebou, zvlášť má-li člověk pak mít co říct 
(když tedy Pán Bůh dá). Kolem cesty rostlo množství malin a borůvek, 
opravdu tam mnoho lidí asi neprošlo, protože jsem si dopřávala plné 
dlaně červenomodrých dobrot, které jsem tam prostě nemohla jen tak 
nechat, ne? Pak mi ale padla do oka celkem nenápadná rostlinka s 
typickými listy a uspořádáním květů - orchidej! A najednou vidím, kolik 
jich všude je. Podél obyčejné nijak zvlášť frekventované cesty zdánlivě 
obyčejné rostlinky. Ale když se člověk zastaví, skloní, přidřepne nebo 
klekne a podívá se lépe, uvidí sice drobné, ale krásné, přímo exotické 
květy. Ano, nejsou křiklavě velké, barevné jako ty tropické nebo z 
květinářství, ale úplně stejně krásné. Jen je objevit. A když už si člověk 
začne všímat, dívat se, otevře oči pro to, co není v obvyklém běhu čas 
ani prostor a najednou je toho kolem tolik zajímavého! Po chvíli jsem 
potkala další druh orchideje, tentokrát ve vlhku a stínu u drobného 
pramínku vody. Možná bych i tu přehlédla, kdybych se dívala jen po 
malinách a borůvkách.
Chytrá mobilní aplikace mi řekla, že jsem se takto seznámila s 
kruštíkem širokolistým a prstnatcem Fuchsovým. A já vím, že takhle 
aspoň občas můžu otevřít oči všude, kde jsem a vidět to, co bývá v běhu 
života a všedního dne skryté: květiny, oblohu, domy, krajinu, ale hlavně 
lidi. Lidi, kteří mohou být zdánlivě obyčejní a nenápadní, ale při bližším 
setkání to jsou skryté poklady - poklady, které obohatí mě a já zase je.

Radostnou a požehnanou sobotu, stejně jako celý týden s alespoň 
jedním milým setkáním 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
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