
 Zpravodaj sboru CASD  3. 9.  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. Jakub Pavlán

• Uvádí:  br. Jaroslav Hejra

• Diakon sálu: s. Terezie Nehonská

• Společné písně

• Modlitba

• Studium Bible ve třídách

• Sbírka:

11.00—11.30 Přestávka

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

• Uvádí: br. Luděk Svrček

• Diakon sálu: s. Jana Zachariášová

• Společná píseň

• Modlitba

• Sbírka

• Oznámení: br. Luděk Svrček

• Příběh pro děti: s. Soňa Sílová

• Společná píseň

• Modlitba

• Čtení  z ČEP: Ž 25, 4-10

• Tichá modlitba & ztišení

• Kázání na verše Mt 5 - 7
s. Soňa Sílová
„Církev jako škola, škola jako
církev“

• Společná píseň

• Závěrečná modlitba

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

 12.588 Kč

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ OD
3. 9. - 9. 9. 2022 SLAVÍ NAROZENINY

9.9. s. Alice Gondolová (dítě)

br. Jakub Pavlán
 br. Ivo Řehák

 15.543 Kč

 2.955 Kč

s. Soňa Sílová

s. Jindřiška Nejedlíková
s. Adéla Gondolová

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

sestra Soňa Sílová.
2. Příští sobotu bude sloužit zvěstí z Božího

slova br. Vašek Vondrášek.
3. V následujícím týdnu začínáme se studiem

Písma v úterý, v obvyklý čas, tedy v 18,00.
4. Modlíme se za nemocné, pokud o někom víte,

podejte zprávu vedení sboru, abychom se
mohli informovat a myslet na sebe navzájem.

5. Jak jsme již oznamovali, od září se chceme
pravidelně každou druhou sobotu v měsíci
setkávat k agapé a k případnému rozhovoru
nad tím, co nás trápí nebo zajímá jako sbor.
Organizaci tohoto prvního setkání přijala s.
Hejrová.

6. I nadále připomínáme, že je možné se přihlásit
ke studiu pro sborové činovníky. Bližší
informace u kazatelů a vedení sboru i v tomto
Zpravodaji.

7. Sestra Nicol Kubečková nás požádala o
zveřejnění následující informace: Zveme Vás
na setkání rodin s dětmi v neděli 4.9. od 14h ve
Vestci na louce za rybníkem. Více info na FB
události nebo u Nicoly Kubečkové
(603858816).

8. Dopředu chceme oznámit, že od 7. do 9. října
chceme strávit společně víkend na Sázavě,
tedy druhou sobotu v měsíci říjnu zde nebude
shromáždění, ale prožijeme společnou sobotu
na Sázavě.

Toto číslo zpravodaje sestavil: Richard Korbut ml.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

EPIŠTOLA BETHANSKÝM

Asi jsem normální

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,
už od raného dětství dost těžce nesu konec léta. Možná to 
znáte a máte nějak takhle taky. Citelné zkracování dne s brzkým 
stmíváním oproti začátku léta, jiné světlo, vegetace poněkud 
vyžilá a pomalu žloutnoucí. Ačkoli se to zdá tak přirozené a 
každý rok se opakující, nedokážu to za přirozené přijmout, asi je 
za tím nějaký pocit pomalu odcházejícího života, na který si 
nejsem schopna zvyknout. No a pak je tu samozřejmě efekt 
konce prázdnin a poněkud jiného fungování i v době, kdy už 
sama do školy dávno nechodím. Prožívám s vlastními i jinými 
dětmi a mladými většinou hodně intenzivní nechuť k návratu do 
školních lavic, o kterémžto fenoménu by se taky dalo dlouze 
uvažovat. Mnohým z vás známá a pro mě velmi inspirativní 
psychoterapeutka Ráchel Bícová sdílela v rámci svého projektu 
„Mezi řečí” obrázek s ikonografikou, která mi ukázala, že jsem 
asi celkem normální a že podobné pocity prožívají i mnozí 
ostatní. Pro mě je z toho zásadní onen smutek, že léto končí a 
přes své děti obavy z nového školního roku, zvlášť letos, kdy náš 
starší syn mění školu. Z čeho mám naopak radost, je to, že to 
ostatní u mě neplatí - letošní léto pro mě bylo jak pracovně, tak 
aktivně odpočinkově plné setkání, objevů a dokonce pozitivních 
překvapení týkajících se toho, co všechno jsem schopná ještě 
zvládnout. Takže zmiňovanou nervózní touhou užít si z léta to, 
co zbývá, také netrpím. Co se týče nechuti vrátit se naplno do 
pracovního procesu, tam nejspíš úplně zbytečně pociťuju 
nervozitu ze všech nových úkolů, které jsou přede mnou. Ale 
zkušenost s Boží mocí a pomocí mi pomáhá jít do toho všeho s 
důvěrou. 
První kniha Mojžíšova (28,15) píše o snu, který měl Jákob, 
prchající do neznáma před hněvem vlastního bratra, kterého 
hanebně podvedl. Ve snu tomuto podvodníkovi, který ale touží 
po Boží blízkosti a změně svého života k lepšímu, Bůh říká toto: 
„Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš, … Nikdy 
tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil.” A na tohle se 
můžeme spolehnout každý z nás, nejen na konci léta.

Radostnou a požehnanou sobotu, stejně jako celý týden s 
odvahou a důvěrou v Boží pomoc přeje a srdečně zdraví

Soňa Sílová, vaše kazatelka
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