
PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 

11.00—12.30 

• Přivítání: s. I. Semrádová a br. I. Řehák 

• Společná píseň: s. Žaneta Teaotea 

• Modlitba 

• Společné studium Bible: br. Ivo Řehák 

• Sbírka pro misijní projekty CASD  a pro účely 
sboru:  br. Zdeněk Dušek 

• Oznámení: s. Ilona Semrádová 

• Společná píseň: s. Žaneta Teaotea 

• Modlitba 

• Čtení z Bible                       

• Ztišení 

• Kázání: br. Radim Passer 

• Sólová píseň: s. Žaneta Teaotea 

• Společná píseň: s. Žaneta Teaotea 

• Závěrečná modlitba 

• Rozloučení

KORONA ÚČET 
Pro účely pomoci postiženým v  souvislosti s  koronavirem, 
dává sbor k  dispozici účet: 2300973938 / 2010. Jedna 
polovina výtěžku, bude použita na podporu našim členům, 
druhá polovina výtěžku bude poukázána na organizaci ADRA 
Česká republika. 

Sborový účet na běžné příspěvky a dary je nezměněn a je 
uveden pod touto zprávou.

KONTAKTY 
• Pavel Šimek, kazatel, 731 113 252 - Studium Bible a 

příprava ke křtu 
• Ivo Řehák, starší sboru, 734 354 173 - Členství ve 

společenství sboru Bethany 
• Radomír Špinka, starší sboru, 737 077 482 
• Ilona Semrádová, vedoucí sboru, 606 823 780 
• Lenka Kalivodová, tajemnice, 603 503 037,  
• Eva Zrnová, diakonka, 732  380 116 
• 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 

Zpravodaj sboru CASD                6. 6. 2020SOBOTNÍ ŠKOLA ONLINE  
OD 10:00 HOD. 
SKYPE  - UČITEL BR. MICHAL STARÝ 

Odkaz na připojení:  
https://join.skype.com/aca12D9WzehC 

V TÝDNU OD 6.6. - 12.6. NIKDO  
NESLAVÍ NAROZENINY SBOROVÝ VÝLET 14.6. 

Zveme Vás na společný sborový trek 14.6.2020 v lesích 
Křivoklátska v okolí hrádku Jenčov. 
Délka trasy 12 km. 
Sraz v 8:00 hodin na parkovišti u MÚ Běleč. 
Pozvěte i své přátele. Těšíme se na Vás. 

SBOROVÝ DEN VE ŠTĚTKOVICÍCH U 
RODINY PASSEROVÝCH 
Všichni jste srdečně zváni rodinou Passerových 21.6.2020 
na sborový den      do Štětkovic. Během dne bude příležitost 
využít různé aktivity včetně sportovních a také tam bude 
připraven catering.  

ČÍSLO SBOROVÉHO ÚČTU 
FIO BANKA -  2801455127 / 2010 

https://join.skype.com/aca12D9WzehC
https://join.skype.com/aca12D9WzehC


OZNÁMENÍ SBORU 
1. Dnes dopoledne nám kázáním poslouž í                 

br. Radim Passer. 

2. Ranní modlitební setkávání probíhají 
úterý     10. 3. od 8.30 ve sboru 
středa   11. 3. od 8.30 ve sboru 
čtvrtek  12. 3. od 8.30 ve sboru 

3. Příští sobotu 13.6. proběhne další společná 
bohoslužba, která začne v 11:00 hodin společným 
studiem Bible a následně budeme pokračovat 
kázáním. 

4. V neděli 14.6. jste všichni zváni na společný 
sborový výlet na výšlap do lesů Křivoklátska a 
okolí hrádku Jenčov. Sraz v 8:00 na parkovišti u 
MÚ Běleč. 

5. V neděli 21.6 proběhne sborové setkání u manželů 
Passerových ve Štětkovicích, pro ty z Vás, kteří se v 
květnu přihlásili s. Lence Kalivodové. 

6. Mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry, 
kteří jsou nemocní nebo prožívají různé těžké 
životní situace. 

7. 6. června Internetová televize HopeTV pokračuje 
ve společném trávení soboty na Youtube a 
Facebooku. 

Vysílání začíná v 9.15 pořadem Bible pro dnešek a 
bude pokračovat on-line sobotní školou s vedoucím 
Oddělení sobotní školy Oldřichem Svobodou.  

Od 10.30 je připraven program pro děti s písničkou 
Jindry Černohorského a v 10.45 začne bohoslužba 
ze sboru Bratislava s kázáním br. Samuela 
Ondrušky.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

Prosíme všechny 
o zachování klidu během bohoslužby.

PETICE ZA DOSTUPNOST VZDĚLÁNÍ 
PRO VŠECHNY DĚTI 
Milí přátelé a příznivci Adry, 

obracím se na Vás s prosbou o připojení Vašeho hlasu 
ve prospěch dobré věci!  

Jedná se o společnou petici Generální konfe-
rence  CASD a ADRA International týkající se záměru 
podpořit výrazněji hlas naší církve na národní i 
nadnárodní úrovni ve prospěch dosažitelnosti 
vzdělávání pro všechny děti na světě. Vzdělávání se 
naše církev celosvětově historicky věnuje a rovněž 
organizace ADRA zajišťuje v řadě zemí dostupnost 
vzdělání pro ty nejchudší.  Video, čísla  (která Vás 
možná překvapí) a proklik na petici nalenete podrobně 
zde: 

https://adra.cz/o-nas/petice-adra 

Jak jistě víte, dostupnost vzdělání pro děti je v řadě 
z e m í  d l o u h o d o b ě  n e u s p o k o j i v á   a n a v í c 
hrozí  potenciální  aktuální  zhoršení  situace:   i děti ve 
školách budou muset školy v mnoha případech opustit 
a jít pomáhat rodičům vydělávat na živobytí, další ani 
nyní na vzdělání nedosáhnou vůbec. 

Petici mohou podepsat dospělí a děti nad 14 let.  

Stejně tak prosím i Vás, aby jste se Vy osobně i Vaši 
rodinní příslušníci zapojili. 

Cílem je získat celosvětově 1 mil. podpisů, za ČR 
chceme přispět 5000 podpisy. 

Budeme Vám vděčni, pokud jeden podpis bude i ten 
Váš! :) 

Moc Vám děkujeme. 

Za organizaci ADRA 

Martina Špinková 
Koordinátorka ADRA aktivit a PR komunikace v CASD

INFORMACE K BIBLICKÉMU TÝDNU 
2020 
Vážení a milí, 

jak jsme slíbili, posíláme aktuální informace k letošnímu 
Biblickému týdnu.  

Biblický týden proběhne v termínu od 9. do 16. srpna ve 
středisku Immanuel, s hostem Jánem Barnou (u kterého 
doufáme v nekomplikovanou účast vzhledem k faktu, že žije 
ve Velké Británii). 

Bude ovšem nutno dodržovat podmínky, které vycházejí ze 
současné situace a momentálních vládních opatření, které 
se v průběhu měsíců mohou ještě měnit, a to oběma směry. 
Z toho plyne, že podmínky konání BT se mohou jednak 
uvolnit, takže se více přiblížíme běžnému průběhu, na který 
jsme zvyklí, ale také se mohou opět zpřísnit, což by 
navzdory všem snahám vedlo ke zrušení akce. 

Podmínky konání BT zahrnují dodržování rozestupů (to se 
týče především stanu a jídelny), povinnosti mít roušku všude 
tam, kde je blízký kontakt, desinfekce atp. dle stále platných 
pravidel. Abychom zejména rozestupy mohli dodržet, je 
nutno pro tuto chvíli omezit počet účastníků, a to na 160 
osob včetně dětí. (Pokud by došlo k rozvolnění opatření, 
může být počet účastníků navýšen.) Zároveň jsme stanovili 
minimální počet účastníků, a to na 100 osob. 

V pátek 12. června v 16 hodin tedy spustíme elektronické 
přihlašování na www.biblickytyden.cz, záložka registrace. 
Registrace bude ukončena buď bezprostředně po naplnění 
kapacity, tzn. 160 osob, nebo ve čtvrtek 25. června. S 
přihlašováním tedy nečekejte, potřebujeme mít přehled o 
počtu účastníků, abychom v krátké době mohli zorganizovat 
vše potřebné. Po ukončení registrace přijde všem 
účastníkům jako obvykle mail s údaji k platbě. Došlo-li by ke 
zrušení akce, všechny platby Vám budou samozřejmě 
vráceny. 

Těšíme se na Vás a prosíme Boha o jeho požehnání a 
doprovod v této době.  

Tým Českého sdružení

https://adra.cz/o-nas/petice-adra
https://www.youtube.com/watch?v=pk0NMPfZi5o&feature=youtu.be
https://adra.cz/o-nas/petice-adra
https://www.youtube.com/watch?v=pk0NMPfZi5o&feature=youtu.be

