
PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 

11.00—12.30 

• Přivítání: s. Ilona Semrádová 

• Společná píseň: s. Lenka Kalivodová 

• Modlitba 

• Společné studium Bible br. Luděk Veselý 

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

• Oznámení: s. Ilona Semrádová 

• Společná píseň. s. Lenka Kalivodová 

• Modlitba 

• Čtení z Bible: s. Gabriela Hejrová                       

• Ztišení 

• Kázání: br. Kris Teaotea 

• Společná píseň: s. Žaneta Teaotea 

• Závěrečná modlitba 

• Rozloučení

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               20. 6. 2020

SOBOTNÍ ŠKOLA ONLINE  
OD 10:00 HOD. 
SKYPE  - UČITEL BR. MICHAL STARÝ 

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

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.  

TENTO TÝDEN NIKDO NESLAVÍ 
NAROZENINY 

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 
• Sbírka na misijní projekty církve                     3 052,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru                     2 165,- Kč 
• Celkem                                                                  5 217,- Kč 

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 naleznete 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, s. Martina Špinková 

ČÍSLO SBOROVÉHO ÚČTU 
FIO BANKA -  2801455127 / 2010 

https://join.skype.com/aca12D9WzehC
https://join.skype.com/aca12D9WzehC
https://adra.cz/o-nas/petice-adra
https://adra.cz/o-nas/petice-adra


OZNÁMENÍ SBORU 
1. Dnes dopoledne nám kázáním poslouž í                 

br. Kris Teaotea. 

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

3. V pátek 26.6. od 18:00 jste všichni zváni na 
slavnostní událost křtu Moniky Ptáčníkové 

4. V sobotu 27.6. proběhne společná bohoslužba, 
která začne opět v 11:00 hodin společným studiem 
Bible a následně budeme pokračovat kázáním 
bratra Pavla Šimka a slavností Večeře Páně. 

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

6. 20. 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 a v 10.45 
začne bohoslužba ze sboru ………………

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

Prosíme všechny 
o zachování klidu během bohoslužby.

SOBOTNÍ DOPIS  
BR. PAVEL EDER 

Válku ne, raději Knihu! 
    Mojžíš zemřel a Jozue má dovést Boží lid k cíli. Ještě než se 
však začnou drolit hradby Jericha, a Kenaán tak začne pomalu 
patřit egyptským uprchlíkům, promlouvá Hospodin. Tak 
začíná kniha Jozue; Hospodin nejprve Jozua instruuje na další 
cestu: 

„Mojžíš, můj služebník, zemřel. Nyní tedy vstaň a přejdi s 
veškerým Omto lidem přes tento Jordán do země, kterou 
dávám Izraelcům. Dal jsem vám každé místo, na které vaše 
noha šlápne, jak jsem přislíbil Mojžíšovi. Vaše pomezí 
povede od stepi a tohoto Libanónu až k veliké řece, řece 
Eufratu, podél celé země Chetejců až k Velkému moři, kde 
zapadá slunce. Po všechny dny tvého života se proY tobě 
nikdo nepostaví. Jako jsem byl s Mojžíšem, budu i s tebou. 
Nenechám tě klesnout a neopusOm tě. Buď rozhodný a 
udatný, neboť ty rozdělíš tomuto lidu zemi v dědictví, jak 
jsem se přísežně zavázal jejich otcům, že jim ji dám. Jen 
buď rozhodný a velmi udatný, bedlivě plň vše, co je v 
zákoně, který Y přikázal Mojžíš, můj služebník. Neodchyluj 
se od něho napravo ani nalevo; tak budeš jednat prozíravě 
všude, kam půjdeš. Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od 
tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl 
bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na 
tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě. 
Nepřikázal jsem Y snad: Buď rozhodný a udatný, neměj 
strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou 
všude, kam půjdeš?“ (Joz 1,2–9) 

   Hospodin zde Jozuovi předává překvapivě málo válečných 
pokynů, přitom je Jozue pověřen násilím obsadit tak obrovské 
území! A to území je skutečně až nápadně olbřímí, přitom ve 
zbytku knihy jeho hranice končí západně od Jordánu. Ani 
historicky zřejmě tak velké území Izraeli nikdy nepatřilo. Co 
tedy s Om? 

Předně je zde nápadná podobnost hranic s územím 
neobabylónské diaspory. Judejci byli tehdy v  6. stol. př. n. l. 
násilně vyhnáni z domovů a rozeseY po dalekém okolí cizího 
království. V takovémto případě na začátku knihy Jozue 
Hospodin ve své promluvě pamatuje i na ně – sice jsou daleko 
od svého domova, ale Bůh na ně nezapomíná. 

Starší vrstva našeho textu zřejmě byla více militantní, 
avšak v dochovaném biblickém znění Jozue nedostává mnoho 
pokynů, jak zajmout zajatce a bořit hradby. Ale dostává zde 
namísto toho spousty pokynů náboženských: Hlavně držet se 
Tóry! To je důležité poselství pro judské vysídlence, ale nejen 
pro ně. Rozvažování nad Mojžíšovým učením vede 
Hospodinova následovníka správným směrem: po cestě, na 
níž jej doprovází Hospodin, kamkoli jde. Uvažujeme-li o tom, 
kam nás Hospodin svým učením směřuje a rozvažujeme-li nad 
Om dnem i nocí, teprve tehdy začnou všechny ty daleké země, 
v nichž žijeme, skutečně patřit Božímu lidu. 

Obsazení území tak dostává zvláštní duchovní nádech: 
nikoli výzva k chopení se zbraně, ale povzbuzení k upřímnému 
písmáctví. A pak všude tam, kde je Hospodinův lid – a stává se 
jeho lidem připomínáním si jeho učení –, je Hospodin s ním. 
Tam vzniká a rozmáhá se jako klíčící hořčičné semínko Boží 
království. To přemáhá veškeré nepravosY světa, když Boží lid 
projevuje solidaritu s člověkem v nouzi. Nedobývá Boží území 
nenávistnou válkou, ale podporuje druhého a miluje jej 
navzdory všemu, v čem jiní spatřují nepřekonatelnou 
překážku: navzdory barvě pleY, náboženskému vyznání i 
sexuální orientaci. Tak se šíří území této Zaslíbené země. Tak 
se šíří Boží království, které vyvěrá z Hospodinovy solidarity s 
člověkem nejjasněji popsané v příběhu Ježíše z Nazareta. To je 
poselství, které zde Hospodin svými ústy čtenáři odhaluje. To 
je to skutečně pravdivé, co v Bibli zaznívá zas a znovu: 
Hospodinovo „Budu s tebou.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=pk0NMPfZi5o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pk0NMPfZi5o&feature=youtu.be

