
 Zpravodaj sboru CASD  29. 10.  2022 

KONTAKTY 
• Václav Vondrášek, kazatel,  775 080 809
• Soňa Sílová, kazatelka, 724 130 602
• Luděk Svrček, starší sboru a misie, 777 077 166
• Ilona Ctiborová, 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

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 
• Sbírka misie
• Sbírka ADRA
• Celkem  19.362 Kč

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ OD 
22. 10. - 28. 21. 2022 SLAVÍ NAROZENINY

Nikdo v tomto termínu narozeniny neslaví

 7.104 Kč

• 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

br. Luděk Svrček 
br. Luděk Veselý 

s. Adéla Gondolová
br. Jakub Pavlán

11.00—11.30 Přestávka

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

• Uvádí: br. Luděk Svrček

• Diakon sálu: s. Marie Brabcová

• Společná píseň

• Modlitba

• Sbírka

• Oznámení: br. Luděk Svrček

• Příběh pro děti: Karin Fuentesová

• Společná píseň

• Modlitba

• Čtení  z ČEP:

• Tichá modlitba & ztišení

• Kázání na verše Neh 4, 10-16
br. Patrik Nehyba
"Leadership"

• Společná píseň

• Závěrečná modlitba

br. Patrik Nehyba

 12.258 Kč

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 

10.00—11.00 Sobotní škola 

• Projekce a zvuk: br. Lukáš Hora

• Uvádí:  br. Luděk Veselý 

• Diakon sálu: př. David Sabuka

• Společné písně

• Modlitba

• Studium Bible ve třídách

• Sbírka:

OÁZA MODLITEBNÍHO TÝDNE NA OBZORU…
Po roce přichází největší svátek v roce pro všechny znovuzrozené 
adventisty – a sice MODLITEBNÍ TÝDEN, který proběhne v našem 
sboru 5.-12.listopadu. Pro někoho nová zkušenost, pro jiné už 
mnohokrát prožitá zkušenost s tím, že dle velikosti nádoby, kterou si 
přinesu – tzn. dle mé investice  a mého očekávání, mohu získat od 
Pána požehnání v mnoha barvách a podobách. V naší velmi složité a 
turbulentní době není nic podstatnějšího než duchovní kotva, která 
každého z nás kotví k Bohu, kotví ve společenství víry. Dle mé 
zkušenosti není nejpodstatnnější „jak“ budou napsané letošní 
modlitební přednášky – to je jen předehra k tomu nejpodstatnějšímu -  
ke společným modlitbám. Moc to společně v našem sboru neumíme 
(a proto možná ani neděláme) a je to velká škoda, dlouhodobě 
společnou modlitbu podceňujeme a díky tomu řešíme mnoho 
problémů, které by společná modlitba a souznění před Bohem mohla 
přirozeně v našem sboru vyřešit. A tak jak to prožijeme letos 
konkrétně? Rádi bychom dali prostor každému z vás, abyste mohli 
prožít společenství s lidskou tváří ve skupině v domácím prostředí – 
proto se prosím přihlašte u našeho staršího br.Svrčka, kdo byste byl 
ochotný na jeden večer otevřít svůj domov pro modlitební skupinku + 
navrhněte od kolika hodin by to u vás mohlo být (kdo s tím nemá 
zkušenost, rádi poradíme a zúčastníme se). A zároveň po možnosti 
osobního setkání v domácím prostředí bude každý večer pod vedením 
jednoho z kazatelů či vedení sboru od 20.hod.skupinka v online-
prostoru, aby nikdo v modlitebním týdnu nebyl odstrčený a sám. Už 
teď se modlíme, aby byl letošní MODLITEBNÍ TÝDEN týdnem 
naplněným a požehnaným…

Za vedení sboru Vaši kazatelé Soňa Sílová a Vašek Vondrášek

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



OZNÁMENÍ SBORU

1. Tuto sobotu, 29. října,  bude sloužit Božím slovem bratr
Patrik Nehyba. Příští sobotu bude zvěstovat Boží slovo
bratr Radim Passer senior.

2. Modlíme se za nemocné, pokud o někom víte, podejte
zprávu vedení sboru, abychom se mohli informovat a
myslet na sebe navzájem.

3. V tomto týdnu, tedy 1. listopadu, zahajujeme studium
Písma, které bude každý týden vždy v úterý, ve středu a
ve čtvrtek, a to od 8,30-9,00. Studovat budeme
společně evangelium podle Marka.

4. Těšíme se z přednášek sestry Soni Sílové, které jsou
vždy v úterý v 18,30. Zahájili jsme již tento týden první
přednáškou. Témata jsou velmi zajímavá, a tak zveme
všechny členy sboru a prosíme, pozvěte také své
přátele, kteří mohou být obohaceni novým pohledem na
staré pravdy. Protože zveme všechny studující Písmo v
některém kurzu na tyto přednášky, během následujících
tří týdnů se samostatná studia nebudou konat.

5. Minulý pátek jsme se sešli k prvnímu chvalozpěvnému
a modlitebnímu setkání (v 18,30). Tato setkání chceme
nadále konat pravidelně jednou za měsíc, a tak se
společně modlit za náš sbor i všechny potřebné a
oslavovat Hospodina. Každý je srdečně zván. Další
setkání bude poslední pátek v listopadu (25.11.).

6. Protože od 5. do 12. listopadu bude probíhat
modlitební týden, prosíme ty z vás, kteří si přejí,
abychom se u nich sešli některý den k modlitbám (tak,
jak jsme to již oznamovali), aby se obrátili na Luďka
Svrčka, abychom se domluvili na podrobnostech.

Toto číslo zpravodaje sestavil: Richard Korbut ml.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

EPIŠTOLA BETHANSKÝM

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,

tohle okno - jedno z mnoha v sázavském klášteře - je tak trochu 
jako my. I my můžeme zavřít a žít ve světě vlastních myšlenek 
a vytvořit si nakonec vlastní realitu odtrženou od světa tam 
venku. A v této (pseudo)realitě se točit, pěstovat pohrdání, 
nenávist, rochnit se ve starých křivdách a zraněních skutečných 
i těch domnělých. Plivat a kopat kolem sebe, fňukat a 
zesměšňovat sebe i druhé.
Postaru se tomu říká “incurvatus in se”, být zatočený do sebe. 
Jestli v tom latinském zaslechneš poměrně drsné slovo 
používané jako nadávka, tak ano, je to tak.
Anebo lze pojmout život jako že mám otevřeno nebo alespoň 
pootevřeno. Být si pořád aspoň trochu nejistý/nejistá, jestli věci 
vidím správně. Vnímat druhé vstřícně, i když jim nerozumím 
nebo mě dokonce rozčilují, dráždí, prostě štvou. Je to směšné, 
naivní? Asi je. Asi tak stejně jako dát do moře šedi oprýskané 
omítky truhlík s muškáty, které mají jen pár květů.
Tomuhle se totiž říká naděje a životní postoj “navzdory”. Co 
uděláš dnes, když by měl zítra skončit svět? Zasadím jabloň. Co 
uděláš, když vidíš, že tvůj postoj máloco, ne-li vůbec nic, změní? 
Vytrvám, protože mi to dává smysl. Anebo “nech to koňovi, ten 
má větší hlavu”, no a Bůh ještě větší - jak říká jeden milý kolega 
kazatel.
S přáním otevřeného srdce a mysli vůči Bohu i lidem kolem nás 
nejen tuto sobotu, ale i po celý další týden a nejlépe po celý 
zbytek života

zdraví
Soňa Sílová, vaše kazatelka

Pozvání ke čtyřem podzimním setkáním
Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,
dovolte mi, abych vás a vaše známé pozvala na úterní setkání 
nad čtyřmi tématy: „Církev a peníze” (25.10.), „Když všichni 
neděli, tak my sobotu!” (1.11.), „Vepřové? To my ne!” (8.11.) a 
„Čekáme a čekáme (až se k nám Pán vrátí)” (15.11.), vždy od 
18:30 hod. Témata jsou zřejmá a zřejmé je i to, že jsem je chtěla 
poněkud „načechrat”, možná i vyostřit a proto jsem jim začala 
nejprve říkat „církevní bizáry”. Po diskuzi s naším milý bratrem 
Edou F. jsme je ale nazvali (Ne)bizáry. Protože to, co se možná 
mnohým lidem na nás jako věřících a církvi či třeba na Bibli může 
jevit jako bizár nijak nesouvisející se současností, tak po 
zamyšlení, sdílení se a diskuzi by mohl alespoň někdo objevit, že 
se jedná naopak o něco velmi praktického a dobrého i pro 
současného člověka. To je mým přáním a prosím vás tímto, 
abyste mi pomohli oslovit ty, které by mohl tento koncept 
zaujmout. I pro ty, kteří v církvi už nějaký čas jsou, se mohou tyto 
námi vyznávané „pravdy” vyjevit v jasnějším, přístupnějším 
světle. Za to se modlím a doufám v Boží přiznání a děkuji vám 
předem za modlitby, podporu a spolupráci. 
Soňa, vaše kazatelka
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