
Zpravodaj sboru CASD               17. 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. Ivo Řehák 
• Třída v bočním sále - br. Luděk Veselý 

• Dětská školka 3 - 10 let - s. Maria Stevens 

SBÍRKA Z MINULÝCH SOBOT 
3.7.2021 
• Sbírka na misijní projekty církve                         1 341,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru                      7 117,- Kč 
• Celkem                                                                   8 458,- Kč 

10.7.2021 
• Sbírka na misijní projekty církve                         2 005,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru                      5 093,- Kč 
• Anglická skupina.                                                  3 544,- Kč 
• Celkem                                                                 10 642,- Kč

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ  
OD 17.7. - 23.7. SLAVÍ NAROZENINY 
17. 7. Emma Pavlánová 
20. 7.  Vivian Maglangit 
21. 7. Luděk Svrček 
22. 7. Patrik Kantor 

Přidáváme biblický text: 
Celým svým srdcem ti vzdávám chválu, přímo …. ti zpívám 
žalmy, klaním se ti před tvým svatým chrámem, tvému jménu 
vzdávám chválu za tvé milosrdenství a za tvou věrnost; svou 
řeč jsi vyvýšil nad každé své jméno.  
(Žalm 138,1.2) 

SBOROVÝ VALET V NEDĚLI 25.7. 
Moji milí sourozenci, 

ráda bych Vás pozvala na další sborový výlet v neděli 25. 7. 
2021. 

Výlet bude mít 2 části: 

1. Dopoledne plavba na lodích po řece Sázavě 
2. Odpoledne procházka po městě Sázavě 

1. část:  

Vlakem do Ledečka, kde si vyzvedneme lodě v Půjčovně lodí 
Samba. Lodě je nutné rezervovat včas. https://www.pujcovna-
lodi.cz/ 

Trasa Ledečko - Sázava 

Prosím, promyslete, zda raft nebo kánoe, kolik vest, pádel a 
barelů na jednu loď. Rezervace lodí a doprava není hromadně 
organizována. 

Sraz: 7,20 h na vlak. zast. Sázava zastávka. Odjezd do 
Ledečka v 7,41h. Na Sázavu můžete přijet vlakem, autobusem 
nebo autem. 

Z vlak. nádr. v Ledečku se pěšky přesuneme k řece, k 
půjčovně lodí. Poté společně sjedeme po řece do městečka 
Sázava, kde lodě odevzdáme.  

S sebou doporučuji plavky, opal. krém, sluneční brýle, 
repelent, pokrývku hlavy, také lehkou bundu, pláštěnku, 
svačinu a pití. Věci a doklady uložíme do barelu na lodi. 
Osobně doporučuji dát doklady ještě do zip sáčku. 

2.část: 

Možnost společného oběda v hostinci Za vodou a poté 
návštěva městečka. 

Pokud nechcete jet lodí, můžete se k nám přidat na oběd a 
vycházku.Velmi se těším na společně strávený čas.  

Přeji vám hodně Božího požehnání a odpočinku během léta. 

S láskou Ilona Semrádová 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 

10.00—11.00 Sobotní škola 

 uvádí: s. Tereza Nehonská 

 diakonka sálu: s. Liuba Chornokoz 

• Společné písně  

• Modlitba 

• Studium Bible ve třídách 

• Sbírka                      

11.00—11.30 Přestávka 

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

  uvádí: s. Ilona Semrádová 

 diakon sálu: s. Martina Špinková 

• Společná píseň 

• Modlitba 

• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

• Oznámení: s. Ilona Semrádová 

• Příběh pro děti 

• Společná píseň 

• Modlitba  

• Čtení z Bible 

• Ztišení 

• Kázání: s. Soňa Sílová 

• Společná píseň 

• Závěrečná modlitba

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://www.pujcovna-lodi.cz/
https://www.pujcovna-lodi.cz/


OZNÁMENÍ SBORU 
1. Dnes dopoledne nám bude kázáním sloužit s. 

Soňa Sílová.  

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

3. Příští sobotu 24. 7. nám bude kázáním sloužit         
br. Václav Vondrášek. 

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 – 55. KAPITOLA 

SMÍCHOVSKÝ VÝTAH DO NEBE… I NA 
BETHANY! 

Jako vše nové, tak i naše výtahová zdviž, kterou máme 
asi měsíc na Smíchově pro ty, které nepotěší bariéra 
schodů, budí tato novinka různé reakce. Někteří jásají 
nad tím, že podobná vymoženost tu měla být už dávno, 
jiní mají zase rezervovanější postoje – když to nebylo 
potřeba doteď, přece „by to nějak šlo“ i nadále… 

Když jsem v  sobotu na Smíchově, rád stávám u dveří, 
abych se přivítal se všemi příchozími, kteří se různě rojí 
v sobotním ránu. Velmi mě potěšily pohledy všech těch, 
kteří výtah už použili a kteří byli tak vděční, že byli 
ušetřeni schodů nebo ostrého nájezdu, který je ze zadní 
strany naší modlitebny. Když jsem shora skrze výtahový 
otvor zdravil na parkoviště milého smíchováka bratra 
Radka Zelenku, domluvili jsme se, že bychom to spolu 
mohli také zkusit. A přestože to chtěl Radek obejít po 
schodech, rád se vrátil a „jízdu do nebe“ jsme spolu 
velmi radostně absolvovali. 

Později jsem o tom přemýšlel, že je to krásný symbol 
nejen našeho bethanského sboru, ale i církve – a vlastně 
života každého z  nás. Náš smíchovský výtah pomáhá 
těm, kteří přijedou na parkoviště, aby se snáze dostali 
„výš“, do společenství sboru, do domu Božího. To je 
přece smysl našeho křesťanství, aby se lidé dostali blíž 
k našemu dobrému Bohu. A církev, sbor Bethany je zde 
hlavně kvůli tomu, aby byl Pán Bůh pro tento svět – i pro 
každého z nás – čitelnější, srozumitelnější a bližší nejen 
skrze církevní aktivity, ale hlavně skrze život každého 
z  nás. To je význam Ježíšových slov o tom, že jsme 
„solí“ a „světlem“ tohoto světa.  

Máme čas prázdnin, který je i v životě sboru tak trošku 
„okurkovou sezónou“ – sbory budou prázdnější, nebo 
někdy naopak nenadále plnější díky prázdninovým 
návštěvám. Přemýšlejme v čase prázdnin, jak snížit práh 
pro hledající, jak jim být blíž… Jak obrazně postavit 
v našem sboru i v našem osobním životě více „výtahů do 

nebe“. Přemýšlej o svém životě, jestli dnes a celý příští 
týden všichni, kdo tě potkají, prožijí díky Boží lásce 
v tobě – a někdy i tvým slovům – kus setkání s nebem 
ve svém životě… Ty vděčné oči těch starších mezi námi, 
kteří použili náš smíchovský „VÝTAH DO NEBE“, budu 
mít dlouho v paměti… 

Váš kazatel Vašek Vondrášek 

   

                     

    

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM PROTĚŽ 
SHÁNÍ PRÁZDNINOVÉ DOBROVOLNÍKY 
Díky prázdninovému času, kdy se většinou vylidňuje Praha se 
v  našem sboru ptala s. Tamara Svrčková, jestli by mezi námi 
nebyl někdo, kdo by mohl aspoň krátkodobě nastoupit jako 
dobrovolník do DC Protěž. Proto kdokoliv by měl tu možnost, tak 
se můžete přihlásit na e-mail: dc.protez@centrum.cz. 

mailto:dc.protez@centrum.cz

