
Zpravodaj sboru CASD                8. 5. 2021MODLITBA PRO ADRU 
S  vděčností za možnost pomáhat druhým zveme každého 
z  vás k  zapojení do každoroční celosvětové květnové sbírky 
Modlitba pro Adru 2021.  

Pro tuto událost jsme připravili video, které přibližuje motto 
mezinárodní humanitární organizace ADRA: spravedlnost, 
milosrdenství a láska. Naším přáním je, aby tyto Boží hodnoty 
byly pravou motivací pro naši ochotu darovat.  

Moc vám děkujeme! 

Video: https://www.youtube.com/
watch?v=egWDCRJ_Dy8&t=9s 

Darovat můžete: 

• převodem na účet (ČS 
2124349/0800 v.s. 22)  

• QR kódem 
• hotovost je možno předat 

pokladníkům přímo ve sboru 

Ať vás provází Boží požehnání.   
Radek Špinka, ADRA 

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ  
OD 8.5. - 14.5. SLAVÍ NAROZENINY 
  8. 5. Samuel Schánilec 
12. 5. Martina Špinková 

Přidáváme biblický text: 

Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme 
v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a 
Bůh v něm. (1.Janova 4,16) 

KONTAKTY 
• Václav Vondrášek, kazatel,  775 080 809 
• Soňa Sílová, kazatelka, 724 130 602 
• 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 
• Miroslav Starý, vedoucí sobotní školy, 739 345 678 
• 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

SPOLEČNÝ SBOROVÝ VÝLET, 
CYKLOVÝLET DO DOBŘICHOVIC 
Moji milí sourozenci v Kristu. 

Dovolte mi, abych Vás pozvala na společný výlet v  neděli     
23. 5. (v případě nepříznivého počasí bude termín na 30. 5.) 

Výlet je především cyklistický. Kdo však nechce/nemůže jet 
na kole, může se do cíle dopravit autem či vlakem. 
V  Dobřichovicích je možnost příjemných  procházek podél 
Berounky. Důležité je, že se v  Dobřichovicích potkáme a 
strávíme spolu čas. 

Start pro cyklisty: 13,00 hod. Loděnice ČVUT Malá Chuchle 

Cíl výletu: v 14,30 hod. La Fontana Dobřichovice – prodejna, 
kavárna 

Toto je nabídka, zcela svobodně se můžete rozhodnout, zda 
se k nám připojíte. Svojí účast potvrzovat nemusíte. 

V  případě dotazů mě prosím kontaktujte. Velmi se na Vás 
těším a věřím, že výlet bude požehnaný a radostný.  

S láskou Ilona Semrádová 

PS: podrobnější informace přidáme s blížícím se termínem

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 

10.00—11.00 Sobotní škola 

 uvádí br. Luděk Veselý 

 diakon sálu: br. Jaroslav Hejra 

• Společné písně: s. Žaneta Teaotea 

• Modlitba 

• Studium Bible společně - br. Luděk Veselý 

• Sbírka “Modlitba pro ADRU”                         

11.00—11.30 Přestávka 

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

  uvádí s. Ilona Semrádová 

 diakon sálu: br. Jan Řehák 

• Společná píseň: s. Žaneta Teaotea 

• Modlitba 

• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

• Oznámení: s. Ilona Semrádová 

• Společná píseň  

• Modlitba  

• Čtení z Bible 

• Ztišení 

• Kázání: s. Soňa Sílová 

• Společná píseň 

• Závěrečná modlitba

UČITELÉ SOBOTNÍ ŠKOLY 
• Třída v hlavním sále - br. Luděk Veselý 
• Třída v bočním sále - v anglickém jazyce 

SBÍRKA NA PODPORU FUNGOVÁNÍ 
NAŠEHO SBORU 
Na provozní náklady našeho sboru můžete přispět na účet: 

Bankovní účet sboru: FIO 28 01 45 51 27 / 20 10 

Na tento účet můžete také zaslat desátky s v.s.”10”. 



OZNÁMENÍ SBORU 
1. Dnes dopoledne nám kázáním bude sloužit            

s. Soňa Sílová. 

2. V pondělí 10.5. se v 17:30 hodin ke svému 
pravidelnému jednání setká výbor sboru.  

3. Ve středu 12.5. od 20:00 hodin pokračuje on-line 
modlitební setkání.  

4. Příští sobotu 15.5.2021 se setkáme opět v 
prostorách našeho sboru Bethany. Božím slovem 
bude sloužit br. Václav Vondrášek. 

5. 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.

EPIŠTOLA BETHANSKÝM – „ZASE 
OTEVÍRÁME…“ 
BR. VÁCLAV VONDRÁŠEK 

Tak tu máme opět, už napodruhé, otevření našeho sboru 
– cca po více než půl roce. Mnozí víte, jak jsme těžce 
jako výbor sboru „rodili“ toto rozhodnutí – naplnit touhu 
těch, kteří se touží vrátit na osobní bohoslužbu, a 
zároveň vyslyšet hlasy všech, kteří vnímají silný apel 
zodpovědnosti. I o tom je církev, abychom se společně 
připravili na nekonečno v nebi – třeba i tím, že budeme 
hledat společná řešení a konsenzy. 
Byť se v naši první sobotu budeme scházet v  souladu 
s  pandemickými opatřeními (respirátory, desinfekce 
rukou, dvoumetrové odstupy mezi nerodinnými 
příslušníky), přesto je to pro Bethany mimořádný 
okamžik, který si zaslouží rituál, který by měl hodnotu, 
účel i emoci. Když jsme spolu s  mou milou nejbližší 
spolupracovnicí, sestrou Soňou hledali text Písma, přišel 
nám velmi příhodný Žalm 136 v podobě responzivního 
čtení. 
O tomto Žalmu 136 se dle staré židovské Gemary 
(součást Talmudu) mluvilo jako o tzv. „velkém Halelu“, 
který se každoročně zpíval nebo recitoval při hodu 
velikonočního beránka. 
Když jej budete pozorně číst, neujde vám, že autor vždy 
v  první části každého verše popíše všechny klíčové 
okamžiky dějin spásy, dějin Božího lidu. Podobně jako 
v modlitbě Otče náš se začíná vyznáním a chválou, tak i 
zde to nejpodstatnější je na začátku – a sice chvála 
Hospodinu. A pak se pokračuje u začátku všeho – u 
stvoření světa. Pokračujeme přes vyvedení z  Egypta 
(které je úžasným symbolem záchrany člověka) na 
poušť a přes všechna pouštní dobrodružství. Končí 
vyznáním toho, že „veškerému tvorstvu dává pokrm“ – 
tzn., ať jsou jeho děti kdekoliv, tak je neopustí a 
spolehlivě dovede do zaslíbené země, která má v dnešní 
době pro nás podobu Božího království v nebi. 
Nedávno byl v televizi rozhovor s prof. Horáčkem o tom, 
že za posledních 20 let jsou lidé traumatizováni 
celosvětově a celospolečensky událostmi, které nás 

všechny přirozeně znejišťují. Máme za sebou 
celosvětovou krizi po 11. září, krizi oteplování, migrační 
krizi, kaskády ekonomické krize 2008 – a posledním 
hitem je kauza „pandemie covidu“. Kdyby psal autor 
Žalm 136 dnes, předpokládám, že by všechny tyto krize 
určitě zmínil, protože jsme jimi všemi prošli – a zdaleka 
možná nejsou za námi, ale do této chvíle nás Hospodin 
jako jednotlivce, rodiny i církev provedl „pouští“ tohoto 
světa.  
Záměrně jsem nazval dnešní Epištolu „Zase otvíráme“, 
protože nikde nemáme záruku toho, že zanedlouho 
nebudeme zase zavírat… Ale i kdyby, jednu jistotu mám 
– že na základě Žalmu 136 se i v tuto chvíli nad každým 
z nás i nad naším sborem, nad Bethany – ať otevřeným, 
nebo zavřeným – klene Boží milosrdenství.  
Už odpradávna se recitoval či zpíval Žalm 136 tak, že 
jeden zpěvák (či recitátor) přednesl první část a sbor mu 
odpovídal pravidelným refrénem „jeho milosrdenství je 
věčné“. Proto chceme dát každému z  vás prostor 
k  tomu, abyste vyznali svou osobní víru v  to, že nad 
každým z vás a nade vším se klene Boží milosrdenství, 
které nás bude laskavě provázet až do druhého 
příchodu, či vlastně na celou věčnost. Jsem vděčný 
dobrému Hospodinu, že můžeme vyznávat něco, čím 
nás tak laskavě obdaroval – Jeho milosrdenství, které 
dává tomu všemu, co žijeme, smysl. 
Proto věřím, že se k nám přidáte nejenom dnes ve sboru, 
ale i doma u svých obrazovek… Společně vzdáme 
„chválu Bohu nebes, jeho milosrdenství je věčné“ (v. 26.). 

    


