
KONTAKTY 
• Václav Vondrášek, kazatel,  775 080 809 
• Soňa Sílová, kazatelka, 724 130 602 
• Ivo Řehák, starší sboru, 734 354 173 
• Radomír Špinka, starší sboru, 737 077 482 
• Ilona Semrádová, vedoucí sboru, 606 823 780 
• Lenka Kalivodová, tajemnice, 603 503 037  
• Luděk Svrček, oddělení misie, 777 077 166 
• Jan Řehák, vedoucí sobotní školy, 776 100 010 
• 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            10. 10. 2020

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 
• Sbírka na misijní projekty církve                     2 277,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru                     5 006,- Kč 
• Celkem                                                                  7 283,- Kč 

NABÍDKA MODLITEBNÍHO ONLINE 
SETKÁNÍ 
Jako Boží děti žijeme z  toho, že se můžeme každý zvlášť, i 
jako společenství modlit k  našemu Pánu. Ne vždycky si 
tohoto požehnání z  nebes vážíme a využíváme ho tak, jak 
bychom mohli, jak nám Pán nabízí… Díky tomu, jakou dobou 
jako jednotlivci, rodiny i jako sbor procházíme + díky tomu, že 
se blíží přednášky JEŽÍŠ – TVÁ NADĚJE, na kterých nám 
jako sboru VELMI záleží, protože je to pozvání pro naše – 
zatím nevěřící – přátele – chceme Vás všechny pozvat 
k modlitebnímu on-line setkání ve středu 14. října od 21. hod. 
Naše setkání začneme krátkým slovem z Písma a pak bude 
prostor se společně modlit. Budu se na Vás všechny, kteří se 
připojíte spolu s mojí milou kolegyní sestrou Soňou ve středu 
večer těšit, do středy Vám všem pošleme link, na který se pak 
večer můžete přihlásit. Samozřejmě budeme vděční, když ten 
kdo se nemůže připojit online, bude s námi kdekoliv jinde „na 
jedné vlně“ – vždyť víme, že modlitba má „velikou moc…“ 

Vaši kazatelé Soňa Sílová a Vašek Vondrášek 

UČITELÉ SOBOTNÍ ŠKOLY 
• Třída v hlavním sále - br. Jan Řehák 
• Třída v bočním sále - br. Luděk Svrček 
• Třida v angličtině v sále vpředu  

• Mimiškolka 0 - 3 roky - zajišťují rodiče  
• Dětská školka 3,5 - 7 let - s. Adéla Gondolová 
• Dětská škola 12 - 18 let - s. Martina Špinková 

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ  
OD 10.10. - 16.10. SLAVÍ 
NAROZENINY 
11. 10. Marcela Řeháková 
14. 10. Jana Vaňková 

Přidáváme biblický text: 

Ty jsi přece má naděje, Panovníku Hospodine, v tebe už od 
mládí doufám. (Žalm 71,5) 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 

10.00—11.00 Sobotní škola 

 uvádí br. Jan Řehák 

 diakoni sálu: manželé Dvořákovi 

• Uvítání 

• Čtení textu Bible Luk 1.26-38, s. N. Kubečková 

• Studium Bible ve skupinkách 

• Sbírka pro misijní projekty CASD                            

11.00—11.30 Přestávka 

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

  uvádí br. Radek Špinka 

 diakon sálu: s. Liuba Chomokoz 

• Přivítání  

• Oznámení 

• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

• Příběh pro dětí: br. Václav Vondrášek 

• Chvály:  s. Nicola Kubečková 

• Modlitba  

• Čtení z Bible 

• Ztišení 

• Kázání: br. Václav Vondrášek 

• Reprodukovaná píseň 

• Závěrečná modlitba

PŘÍŠTÍ DVĚ SOBOTY VE SBORU 
ZRUŠENY 
Moji milí, jak jistě víte, z nařízení Vlády ČR jsou od pondělí  
12.10.2020 zrušeny všechny akce ve vnitřních prostorách nad 
10 účastníků. Můžeme si o tom myslet své, ale je správné, 
zodpovědné a křesťanské toto nařízení respektovat. Proto 
bude následující dvě soboty 17. a 24. října náš sbor uzavřen. 
Jak si vzpomínáte na letošní jaro, bude možnost se připojit 
v  sobotu dopoledne online na probrání sobotní školy (bližší 
informace Vám sdělí vedoucí sob. školy br. Jan Řehák) + pak 
bude možnost shlédnout a prožít kázání, které se bude 

standardně předtáčet tak, aby bylo v  sobotu dopoledne 
k dispozici. Prožíváme společně nestandardní časy, tak se o 
to více držme Pána a  přimkněme se jeden k  druhému – 
spolu to zvládneme… 

Za VS Vašek Vondrášek



OZNÁMENÍ SBORU 
1. Dnes dopoledne nám kázáním poslouží br. Václav 

Vondrášek. 

2. Po dopolední bohoslužbě se v přední části sálu 
sejdeme ke společným modlitbám. 

3. Ve středu 14.10. se kdykoli mezi 21:00 až 22:00 
chceme modlitebně spojit v prosbách za lidi kolem 
nás a za plánované misijní přednášky. 

4. Příští dvě soboty 17.10. a 24.10. nebudou 
bohoslužby v našem sboru probíhat díky 
epidemiologické situaci v naší zemi.  

5. Na podzim, během listopadu a prosince opět v 
našem sboru budou probíhat misijní přednášky   
br. Radima Passera. Prosíme, abyste ve svých 
plánech s tím počítali a zveme vás k zapojení a 
spolupráci. 

6. Chceme respektovat nařízení naší vlády platné pro 
shromáždění v uzavřených prostorech. Prosíme 
vás proto o používání roušek a hygienu rukou. 

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

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

Prosíme všechny 
o zachování klidu během bohoslužby.

SOBOTNÍ DOPIS  
BR. JAN ŘEHÁK 

Slovo Kristovo ať ve vás přebývá v hojnosti. Navzájem se 
vší moudrostí vyučujte a napomínejte… 
Ko 3:16 
Milí bratři a sestry, přátelé, 
věřím, že všichni společně milujeme Ježíše, našeho 
Boha. A že žijeme naše životy s touhou se s ním jednou 
setkat na věčnosti… 
Bůh je láska, je dokonalý a čím více jej poznáváme, tím 
více jej milujeme. Ano, správně, abychom mohli milovat, 
musíme nejdříve poznat…  
Jsem vděčný naší církvi, že máme možnost studovat 
Písmo v  sobotní škole, společně se sdílet a diskutovat 
nad úkoly sobotní školy a tím lépe poznávat Boha, 
abychom jej mohli ještě více milovat. 
Ne všichni jsme ale schopni osobně docházet v  této 
těžké, koronavirové době do sboru na bohoslužby. 
Sobotní kázání si můžeme poslechnout na YouTube 
k a n á l u : h t t p s : // w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCQpLiLvsPxab76KcHAOg8-g, kde jej pravidelně 
uveřejňujeme. 
Rádi bychom Vám také nabídli, v  případě zájmu, 
možnost setkávat se online nad úkoly sobotní školy. 
Prosím, pokud máte zájem o tuto možnost účasti na 
sobotní škole, sdělte mi zájem na kontakt uvedený pod 
textem.  
Rád bych také vyzval Vás, kteří byste se chtěli zapojit do 
bohulibé služebnosti učitele sobotní školy, abyste se 
mně ozvali. 
Přeju Vám Boží ochranu a pokoj v srdci 
Každý, kdo nezůstává v  Kristově učení, ale opouští je, 
ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. 
2 Jan 1:9 
Jan Řehák, vedoucí sobotní školy 
776 100 010, rehak@parfemland.cz 

INFORMACE Z JEDNÁNÍ VÝBORU 
SBORU 
Boží slovo s námi otevřela na začátku s. Soňa Sílová u Mat. 22, 
37-40 s myšlenkou “Největší přikázání” a následně proběhla 
modlitební chvíle.  

Misie 
od 8 do 20. listopadu jsou plánované misijní přednášky br. 
Radima Passera. Modlitební chvíle na podporu této akce 
budou ve středu večer a po bohoslužbě. Oslovit lidí, aby se 
zapojili službou. Apelovat na členy, aby oslovili své přátelé. 
Návrh na dobrovolný půst. Před přednáškou bude krátké 
okénko osobního svědectví a hudební přednes. Propagaci 
realizuje Maranatha. Po přednáškách připravit setkání, koncert, 
půlnoční a v lednu sobotu vděčnosti.  

Administrativa 
Souhlas se žádostí na poskytnutí grantu z ČS na dobročinné 
aktivity organizace Protěž. Sestra Nejedlíková požádala o 
převod do našeho sboru. Přivítat nové členy našeho sboru. 
Prosba o setkání k nastavení spolupráce sbor - škola - školka - 
Maranatha. 

Bohoslužby 
Žádost AWR natočit kousek naší bohoslužby do pořadu pro 
neslyšící. Návrh na online vysílání. Zatím zůstane vyvěšení na 
web po natočení. Zjistit co je potřeba pro online vysílání. Návrh 
na online sobotní školu v pátek večer pro zájemce. Výbor 
sboru projedná a domluví formu jak proběhne příští PVP. 
Nutnost předem komunikovat členům. Příště přítomen alespoň 
jeden starší sboru nebo vedoucí. Pro obřad mytí nohou najít 
příště řešení. Br. Vondrášek bude osobně mluvit s těmi, kteří 
zaslali výboru sboru dopis.  

Služebnosti 
Vyzvat lidí k možnosti se zapojit. Napsat seznam a dát lidem 
aby se vyjádřili kde se zapojí. Jednání o návrzích na diakony 
pro PVP a křest. Funkci hlavního diakona budou zastupovat 
starší sboru a vedoucí sboru do příštích voleb.  

Finance 
Udělat do 14 dnů finanční kontrolu sborového účetnictví s 
kazately a vedením sboru. Návrh na získání financí z ČS na 
misijní aktivity. Připravit návrh. 

https://www.youtube.com/channel/UCQpLiLvsPxab76KcHAOg8-g
https://www.youtube.com/channel/UCQpLiLvsPxab76KcHAOg8-g
https://www.youtube.com/channel/UCQpLiLvsPxab76KcHAOg8-g
mailto:rehak@parfemland.cz

