
Zpravodaj sboru CASD               10. 7. 2021

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

UČITELÉ SOBOTNÍ ŠKOLY 
• Třída v hlavním sále - br. Jakub Pavlán 
• Třída v bočním sále - br. Luděk Svrček 

• Dětská školka 3 - 10 let - s. Zuzana Pavlánová 

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 
• Sbírka na misijní projekty církve                       ,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru                    ,- Kč 
• Celkem                                                                 ,- Kč 

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ  
OD 10.7. - 16.7. SLAVÍ NAROZENINY 
13. 7. Daniel Matouš Hejra 

Přidáváme biblický text: 

Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim 
dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky 
nevyrve.(Jan 10, 27.28) 

NOVÉ STRÁNKY CÍRKVE 
Milé sestry a milí bratři, 

Minulý týden jsme zveřejnili nové internetové stránky Česko-
Slovenské unie. Struktura stránek je více přizpůsobena té 
kategorii lidí, která se chce o církvi více dozvědět. Korporátní 
vzhled koresponduje se stránkami celosvětové církve. 
Praktické informace o kontaktech na pracovníky v 
duchovenské službě a adresy sborů jsou k dispozici. Obsah 
stránek bude nadále doplňován a aktualizován.  

S přáním požehnané soboty  

Peter Čík vedoucí oddělení komunikace 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 

10.00—11.00 Sobotní škola 

 uvádí: br. Jiří Stejskal 

 diakonka sálu: s. Pavlína Sojková 

• Společné písně s. Žaneta Teaotea 

• Modlitba 

• Studium Bible ve třídách 

• Sbírka                      

11.00—11.30 Přestávka 

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

  uvádí: br. Ivo Řehák 

 diakon sálu: br. Jaroslav Gondola 

• Společná píseň s. Žaneta Teaotea 

• Modlitba 

• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

• Oznámení: br. Ivo Řehák 

• Společná píseň s. Žaneta Teaotea 

• Modlitba  

• Čtení z Bible 

• Ztišení 

• Kázání: br. Kris Teaotea 

• Společná píseň s. Žaneta Teaotea 

• Závěrečná modlitba

BIBLICKÝ TÝDEN S OLDŘICHEM 
SVOBODOU 
V prvním srpnovém týdnu se již tradičně nabízí možnost sejít 
se v konferenčním centru Immanuel na Vysočině a věnovat se 
studiu Bible, kterým letos bude provázet Oldřich Svoboda, 
kazatel Církve adventistů sedmého dne, učitel a zástupce 
ředitele ATI – adventistického teologického institutu. 
Tématem jeho přednášek bude Tajemství Ježíše z Nazareta: 
Evangelium v epištolách Efezským a Koloským. 

Kromě dopoledního studia bude čas i na různé rukodělné či 
vzdělávací workshopy, výlety do okolí či sport. Večery pak 
oživí rozhovory se zajímavými hosty a dostatek prostoru a 
času bude vyčleněn i modlitbám a duchovnímu ztišení. 

Na tuto akci je nutno se předem přihlásit, on-line registrace 
bude spuštěna v pondělí 17. května v 16 hodin zde. 

Areál – včetně informací o typech ubytování a cenách – si 
můžete prohlédnout na www.immanuel.cz. 

INFORMACE O PLATBÁCH DESÁTKU 
NA ÚČET SBORU BETHANY.  

Vážené sestry, vážení bratři, při platbě desátků uvádějte 
prosím vždy variabilní symbol: 10 a dále v poznámce jméno 
dárce. Pokud nebude uveden variabilní symbol: 10, budeme platbu 
považovat za dar pro náš sbor. Děkuji vám jménem naší církve 
a sboru za vaši spolupráci. Zdeněk Dušek – pokladník sboru. 

https://ceskesdruzeni.cz/organizace/dulezite-akce/biblicky-tyden/registrace/
http://www.immanuel.cz/


OZNÁMENÍ SBORU 
1. Dnes dopoledne nám bude kázáním sloužit br. Kris 

Teaotea.  

2. Dnes odpoledne od 13:30 hodin bude v našem 
sboru bohoslužba anglicky mluvící skupiny.  

3. Příští sobotu 17. 7. nám bude kázáním sloužit         
s. Soňa Sílová. 

4. 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 – 53. KAPITOLA 
POZDRAVY Z DOVOLENÉ 
Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 

prvních čtrnáct červencových dnů mám dovolenou a i když je 
to konečně prostor udělat si pořádek na pracovním stole a 
všude, kam až se po bytě rozlezly knihy a papíry, podařilo se 
nám s manželem Radkem taky po nevím po jak dlouhé době 
vyrazit sami jen ve dvou na výlet na kolech. Už to bylo samo o 
sobě krásné. Ale opravdový zážitek se z výletu stal, když jsme 
v Proseči jeli kolem evangelického kostela, za nímž stojí mně 
velmi známý domek, ve kterém prožila poslední čtyři roky 
svého života spisovatelka Teréza Nováková. Zastavili jsme, 
protože u domku byla nová moderní přístavba, kterou jsme 
obdivně prohlíželi a v tom z domku vyšel mladý muž a jestli 
nám prý může nějak pomoci. Tak jsem se vytasila svým letitým 
obdivem k Teréze a on jestli se chceme jít podívat dovnitř na 
dvě zachovalé místnosti - spisovatelčinu pracovnu a pokoj její 
dcery Lily. Moje nadšení neznalo mezí! Ty dvě místnosti 
dokonale vystihovaly tuto neskutečně zajímavou ženu: mnoho 
knih, pracovní stůl, obrazy a fotografie rodinné i mnoha 
významných osobností té doby - doklad vzdělanosti, sečtělosti, 
setkávání a korespondence s nejzajímavějšími lidmi začátku 
20. století. A za dveřmi pokoj, ve kterém zemřelo další z dětí 
manželů Novákových… 

Proč vám to píšu? Teréza Nováková ve svých románech, 
povídkách i odborných pracích věnovala velkou pozornost 
náboženskému životu na východočeském venkově v okolí 
Litomyšle. Sama byla a zůstala celý život katoličkou, přitom 
měla velké sympatie k evangelíkům čili helvétům, z nichž 
mnozí pocházeli ze starých rodů, kde se od pobělohorské doby 
tajně udržovala bratrská víra. Z jednoho takového rodu pochází 
i můj muž. Ještě větší zájem v ní vzbuzovaly tzv. blouznivci - 
lidé hledající pravdu na vlastní pěst či pod vedením všelijakých 
písmáků, kteří sami četli a vykládali Bibli, ale mnozí z nich také 
přidávali všelijaká v té době populární proroctví. Nováková také 
zachytila začátky pronikání nových zámořských misií - 
svobodné reformované církve, dnes Církve bratrské, ale také 
adventistů, vždyť v nedaleké Luži vznikl sbor naší církve v roce 
1908, ještě za jejího života. 

Toto vše je možná zajímavé, ale čeho si na Teréze Novákové 
cením asi nejvíce, je to, že nedělala rozdíly mezi náboženskou 
příslušností, ale vždy jen mezi tím, zda se jedná o člověka 

laskavého, moudrého, tolerantního a ochotného pomoci nebo 
zda jde o člověka prosazujícího jen svou pravdu a své chápání 
náboženství, často pak pomlouvačného a uštěpačného. 
Dokonce popisuje situaci, kdy kvůli věnu se nezřídka střídala 
církevní příslušnost jako kabát. 

A o toto jde. Pravda se nešíří výkřiky, přemlouváním ani 
strašením, ale jedině životem nesoucím ovoce Ducha. Co je 
platná správná věrouka, když chybí laskavost?  

„Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém 
národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé.” 
(Sk 10,34.35) - říká Petr, když je svědkem toho, že Bůh 
promlouvá i k těm, které měl Petr donedávna za nečisté, 
nehodné. 

Buďme i v létě, na dovolené a při odpočinku Bohu milí, věřme a 
čiňme, co je spravedlivé! 

Požehnanou sobotu a požehnaný týden přeje Soňa Sílová 

   

                      


