
KONTAKTY 
• Václav Vondrášek, kazatel,  775 080 809 
• Soňa Sílová, kazatelka, 724 130 602 
• 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  
• Luděk Svrček, oddělení misie, 777 077 166 
• 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               3. 10. 2020

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 
• Sbírka na misijní projekty církve                     6 449,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru                     8 295,- Kč 
• Celkem                                                                14 744,- Kč 

POZVÁNÍ NA VÍKEND PRO 
MANŽELSKÉ PÁRY I JEDNOTLIVCE
V rámci aktivit KD jsme pro vás připravili další setkání s 
programem nejen pro manželské páry, ale i pro jednotlivce. 

SÍLA BIBLICKÝCH PŘÍBĚHŮ – 02  
TÉMA: “STUD A VINA” 
Setkání proběhne v termínu 6. – 8. listopadu 2020. Během 
programu budeme jako obvykle čerpat z psychologie i 
teologie - nevšedním způsobem vstoupíme do biblických 
příběhů, aby biblické příběhy mohly vstoupit svojí léčivou 
silou do našeho života a do našich vztahů.  

Sejdeme se v nádherném prostředí Krkonoš v Penzionu 
Hájenka na Rezku (http://krkonose-rezek.cz/index.php/cs/). 
Příjezd je v pátek od 17 hodin k registraci a ubytování, večeře 
od 18 hodin. Program začíná společným zahájením v 19,20. 
Ukončení plánujeme nedělním obědem.  

Prosíme o včasný příjezd na zahájení. Z řady důvodů chceme 
vaši přihlášku podmínit účastí na celém programu již od jeho 
začátku až do samého konce.  

Cena za seminář, ubytování a plnou penzi je 600,- Kč/os/den. 
Po dohodě lze využít dotovanou cenu pro rodiny s nižšími 
příjmy 450,- Kč/os/den (dotace se nevztahuje na děti). Tuto 
možnost následně uveďte do přihlášky.  

Dále chceme doporučit: 
▪  abyste přijeli bez dětí (pokud to však nebude možné, 
zavolejte včas pro individuální dohodu kvůli hlídání) ▪  abyste 
si přivezli vlastní přezůvky, ručníky a povlečení (případně lze 
povlečení zapůjčit za 60 Kč/os) 
▪ abyste si přivezli papír a tužku  

Získat informace a stáhnout pozvánku můžete na adrese: 
http://ceskesdruzeni.cz/krestansky-domov/manzelsky-
vikend/. Na těchto stránkách si stáhněte k vyplnění i 
přihlášku.  

Prosíme, hlaste se v případě zájmu ihned (kapacita je 
omezená), nejpozději však do konce října na e-mailové adrese 
j.ejem@seznam.cz.  

Jsme plni naděje, že se tento víkend opravdu uskuteční a 
bude mít přínos pro každého, a proto se těšíme se na setkání 
s vámi.  

Jan & Olga Ejemovi 

UČITELÉ SOBOTNÍ ŠKOLY 
• Třída v hlavním sále - br. Jaroslav Semerák 
• Třída v bočním sále - s. Ilona Semrádová 
• Třida v angličtině v sále vpředu  

• Mimiškolka 0 - 3 roky - zajišťují rodiče  
• Dětská školka 3,5 - 7 let - s. Zuzana Pavlánová 
• Dětská škola 12 - 18 let - br. Stano Slamka 

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ  
OD 3.10. - 9.10. SLAVÍ NAROZENINY 
4. 10. Aneta Gondolová  
7. 10. Nathanael Joachym Hejra  
8. 10. Ilona Semrádová  

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. Jaroslav Semerák 

 diakonka sálu: s. Mária Slamková 

• Společné písně: s. Žaneta Teaotea 

• Modlitba 

• Studium Bible ve skupinkách 

• Sbírka pro misijní projekty CASD                            

11.00—11.30 Přestávka 

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

  uvádí s. Ilona Semrádová 

 diakonka sálu: s. Renata Dražková 

• Společná píseň: s. Žaneta Teaotea 

• Modlitba 

• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

• Oznámení: s. Ilona Semrádová 

• Společná píseň  

• Modlitba  

• Čtení z Bible 

• Ztišení 

• Kázání: br. Luděk Veselý 

• Společná píseň 

• Závěrečná modlitba



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

Veselý. 

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

3. V pondělí 5.10. v 17:30 hodin se ke svému 
pravidelnému jednání setká výbor sboru. 

4. Příští sobotu 10.10. v našem sboru bude mít 
kázání br. Václav Vondrášek. 

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  
S. SOŇA SÍLOVÁ 

Milí sourozenci v Kristu z Bethany, 

je mi ctí vás takto poprvé oslovit. V první řadě jsem vděčná za 
vás všechny, za vaši službu našemu sborovému společenství 
a lidem ve vašem okolí. Žijeme právě v dost napínavé době a 
jsem ráda, že ani aktuální vládní ustanovení nebrání nadále se 
shromažďovat k bohoslužbám. Prosím vás tímto o trpělivost a 
zodpovědnost v dodržování hygienických opatření.
Současné události vyvolávají v mnoha lidech kolem nás otázky 
po smyslu života, touhu po nadějném výhledu a pokoji v 
neklidné době. Věřím, že se Bůh „mnohokrát a mnohými 
(někdy i těmi nejroztodivnějšími) způsoby“, snaží oslovit 
každého člověka a jedním z těchto způsobů oslovení mohou 
být přednášky bratra Radima Passera, které se - dá-li Bůh - 
uskuteční v našem sboru od 8. do 26. listopadu tohoto 
roku. Všechno naše lidské usilování chceme dát k dispozici 
našemu mocnému, dobrému a moudrému Bohu a proto bych 
vás jménem misijního týmu chtěla požádat o spolupráci. 
Nejprve při modlitbách: Každou sobotu hned po skončení 
bohoslužby se v přední části sálu sejdeme ke společným 
modlitbám. Ze zkušenosti ze sedleckého sboru vím, že 
takovéto několikaminutové modlitební společenství má 
ohromnou sílu a srdečně vás k němu zvu. O další společné 
modlitby vás prosíme každou středu kdykoli mezi 21:00 až 
22:00, kdy se alespoň v čase spojíme v prosbách za lidi kolem 
nás. Dále vás prosíme o spolupráci při přednáškách k 
zajištění jejich hladkého průběhu - prosím hlaste se buď br. 
Luďkovi Svrčkovi, br. Matěji Loudovi nebo nám kazatelům. 
Předem velmi děkujeme.
Naším mottem ve službě druhým ať je :„Co jsme viděli a 
slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na 
společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem 
Kristem… A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji 
oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy.“ (1 
J 1,3.5) Ať vás Bůh vede, chrání a žehná vám. Požehnanou 
sobotu!
Srdečně vaše kazatelka Soňa Sílová

PŘEDSEDA ČESKO-SLOVENSKÉ UNIE K 
AKTUÁLNÍ PANDEMICKÉ SITUACI V 
ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE 

Dopis předsedy Česko-Slovenské unie k aktuální 
pandemické situaci v České a Slovenské republice. 

Milé sestry a bratia, 
málokto čakal, že v tomto jesennom období budeme opäť čeliť 
vlne pandémie, ktorá rastie s ešte väčšou intenzitou, než sme 
to zažili na jej začiatku v jari tohto roku. Zdalo sa, že sa 
postupne vraciame do normálneho občianskeho, pracovného 
a cirkevného života, ale štatistiky o šírení koronavírusu ukazujú 
opak. Najbližšie týždne a mesiace budú poznamenané novými 
obmedzeniami, ktoré sa  pravdepodobne dotknú aj našich 
zborových spoločenstiev a naplánovaných jesenných 
cirkevných akcií. Zachovajme si rozvahu, ducha solidarity 
a spolupatričnosti a správajme sa jeden k druhému 
zodpovedne a ohľaduplne, aby sme aj toto obdobie spoločne 
zvládli podobne ako v predchádzajúcich mesiacoch. 
Rešpektujme nariadenia autorít pokiaľ ide o opatrenia na 
obmedzenie šírenia nákazy a nepridávajme sa k tým, ktorí ich 
spochybňujú. Buďme opatrní aj v tom, s akými mediálnymi 
zdrojmi pracujeme. Nedajme sa oklamať lacnými 
a pochybnými informáciami, ktoré zľahčujú súčasnú situáciu, 
no na druhej strane nepodľahnime strachu a úzkosti z neistej 
budúcnosti. Všetko to pozitívne, dobré a funkčné, čo sme sa 
naučili a praktizovali v prvých mesiacoch pandémie, uplatnime 
aj teraz. Využime všetky príležitosti na službu tým, ktorí nás 
najviac v tomto období potrebujú. Združenia, únia a naše 
oddelenia a inštitúcie sú pripravené pomôcť vám, sestrám 
a bratom, vašim zborom tak, aby sme aj nastavajúce obdobie 
zvládli bez oslabenia našich zborových väzieb, vzájomných 
vzťahov a dôvery v Božie vedenie a moc. „Viem, komu som 
uveril,“ napísal apoštol Pavol. Táto istota a nádej nech nás 
sprevádza a ako spoločenstvo navzájom spája.


