
Zpravodaj sboru CASD               15. 5. 2021MODLITEBNÍ SETKÁNÍ VE STŘEDY 
Po dohodě s kazatelem Václavem Vondráškem z důvodu 
nízké účasti na středeční v modlitbách, pravděpodobně  
zapřičiněné prodloužení doby s denním světlem a možností 
se v sobotu scházet v modlitebně, dočasně přerušujeme tyto 
modlitby. Modlitby budou opět zahájeny během letošního 
podzimu. O této skutečnosti budete včas informování. 

Bratr Vít Horák 

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ  
OD 15.5. - 21.5. SLAVÍ NAROZENINY 
15. 5. Vladimír Dražka 

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

GLOBAL CAMP MEETING 
CELOSVĚTOVÉ SETKÁNÍ 
Milé sestry a milí bratři, 

Generální konference naší církve připravila širokou nabídku 
programů, seminářů a výstav ve virtuální podobě v angličtině. 
V mailu najdete bližší informace. 

Po odložení zasedání GC z 2021 na 2022 se organizátoři 
Virtual Exposition Experience rozhodli vytvořit speciální 
virtuální akci, kde se mohou všichni členové CASD na celém 
světě účastnit seminářům, sledovat videa a získávat 
informace o odděleních, institucích atd. Název této virtuální 
události je Global Camp Meeting, což je vzpomínka na dřívější 
Camp Meeting v době sestry Whiteové, pořádané na 
anglofonních územích. 

Global Camp Meeting se bude konat od 19. do 23. května 
2021. Chcete-li získat více informací, zde je odkaz: https://
www.campmeeting.com/. 

Pokud byste měli zájem, můžete se zaregistrovat na: 
campmeeting.com 

S přáním Božího požehnání 
Peter Čík 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 

10.00—11.00 Sobotní škola 

 uvádí br. Jan Řehák 

 diakon sálu: br. Liuba Chornokoz 

• Společné písně:  Slamkovi 

• Modlitba 

• Studium Bible společně - br. Luděk Veselý 

• Sbírka                      

11.00—11.30 Přestávka 

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

  uvádí br. Václav Vondrášek 

 diakon sálu: br. Marián Semuf 

• Společná píseň:  Slamkovi 

• Modlitba 

• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

• Oznámení: br. Václav Vondrášek 

• Společná píseň: Slamkovi  

• Modlitba  

• Čtení z Bible 

• Ztišení 

• Kázání: br. Ivo Řehák 

• Společná píseň: Slamkovi 

• Závěrečná modlitba

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

• Online na skype: https://join.skype.com/aca12D9WzehC 

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 
• Sbírka na podporu organizace ADRA             14 335,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru                     8 292,- Kč 
• Celkem                                                                22 627,- Kč 

ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ V SOBOTU 
29. 5.  
Díky uvolňující pandemické situaci vám s radostí a vděčností 
oznamujeme, že se bude konat ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ 
členů našeho sboru Bethany 29.května po dopolední 
bohoslužbě. Krom jiných záležitostí bychom vás rádi 
seznámili s průběhem nových sborových voleb.  

Za VS vaši kazatelé Soňa Sílová a Vašek Vondrášek  

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


OZNÁMENÍ SBORU 
1. Dnes dopoledne nám kázáním bude sloužit            

br. Ivo Řehák. 

2. Příští sobotu 22.5.2021 se setkáme opět v 
prostorách našeho sboru Bethany. Božím slovem 
bude sloužit s. Soňa Sílová. 

3. 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.

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA 
BETHANSKÝM – 45. KAPITOLA 
VZKAZ OD ZDENDY K. 
S. SOŇA SÍLOVÁ 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 
dnes kazatelskou epištolu napsal můj spolužák ze 
základky Zdenda. Obyčejně neobyčejný či neobyčejně 
obyčejný kluk, kterého jsem asi dvacet let neviděla. Před 
pár dny jsem se dověděla, že je vážně nemocný a že je 
na rehabilitačním pobytu vlastně kousíček od domu 
mých rodičů. Když jsem minulou neděli za ním šla, 
netušila jsem, že bude na vozíku, se zavedenou 
výživovou sondou, že má za sebou dva a půl roku v 
nemocnicích, těžké operace srdce a mozku a další 
zákroky a přidružená onemocnění… Přesto jsem byla 
obdarovaná více než dvěma hodinami rozhovoru, při 
kterém nechyběly vtipy, spousta smíchu i vážných témat. 
Se Zdendovým souhlasem se s vámi sdílím s jeho 
úvahami a výzvou: 
„I když jsem mezi postiženými vyrůstal a bral jsem to 
jako normální věc, byl jsem v myšlenkách k těmto lidem 
často skeptický. Že jsou zbytečný, vždyť do společnosti 
už nic nepřinesou, co je kolem nich starostí atd. 
Teď když si to zkouším na vlastní kůži, tak vám říkám, že 
jsem svoje postoje úplně přehodnotil. Ty lidi za to často 
vůbec nemůžou, svůj osud si nevybrali a tenhle los padl 
na ně, nevím, třeba v kostkách.  
Vy zdravý, važte si toho a nebrečte při takových těch 
malichernostech, jako bolí mě tady nebo tady, dneska 
mám teplotu, škrábe mě v krku a tak. Lidé dennodenně 
sváděj větší bitvy, jaké si ani nedovedete představit, 
někdo má štěstí a svoji bitvu vyhraje, někdo - a že jsem 
jich znal dost - to štěstí neměli, někteří to vzdali a někteří 
se zaťatými zuby bojovali, i když věděli, že tam někde za 
rohem ta bitva končí. Tímto bych Vám milí přátelé a 
známí chtěl vyjádřit neskutečný obdiv a nikdy na Vás 
nezapomenu. Jinak vzdávám hold lidem, kteří se o naše 
postižené spoluobčany starají a snaží se jim v jejich 
každodenních bojích ulehčit. A tito všelijak postižení lidé 

si taky zaslouží úctu a už vůbec není pravda, že nám 
nemají co dát. Naopak - někteří lidé by se se od nich 
měli naučit aspoň trochu té pokory a toho smíření, ne jen 
furt kafrat a stěžovat si na blbosti, které jsou většinou 
úplně hloupé a zbytečné. 

Lidi uvědomte si, že jste zdraví a važte si toho. Není to 
samozřejmost jak to většinou berete a buďte k lidem, co 
nemůžou, ohleduplní, nikdy nevíte, jestli to nepostihne 
vás jako mě. Buďte ohleduplný k sobě. 
Važte si každého blbého kroku co můžete udělat a 
nebrblejte, mně se nechce, je to buď daleko nebo do 
kopce. Může přijít čas, kdy budete vděčný za každý 
krok.” 
Prosím vás o modlitby za Zdendu, za jeho obětavou 
manželku, za jejich zápasy, starosti a obavy. A buďme 
jako Zdenda vděční. Vděční Bohu, jako je i on navzdory 
všemu těžkému. 
Požehnanou sobotu, požehnaný týden, přijměme 
Hospodinovo požehnání a staňme se požehnáním pro 
druhé. 
Srdečně Soňa Sílová, vaše kazatelka 

    


