
Zpravodaj sboru CASD               24. 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. Dan Dvořák 
• Třída v bočním sále - s. Lenka Kalivodová 

• Dětská školka 3 - 10 let - 

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ  
OD 24.7. - 30.7. SLAVÍ NAROZENINY 
24. 7. Tamara Svrčková 
25. 7. Richard Korbud, nejmladší 
26. 7. Filip Kubečka 

Přidáváme biblický text: 
Ty jsi přece má naděje, Panovníku Hospodine, v tebe už od 
mládí doufám.  (Žalm 71,5) 

SBOROVÝ VÝLET 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: br. Šimon Doležal 

 diakonka sálu: s. Alžběta Stará 

• Společné písně: s. Lenka Kalivodová 

• Modlitba 

• Studium Bible ve třídách 

• Sbírka                      

11.00—11.30 Přestávka 

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

  uvádí: br. Radek Špinka 

 diakon sálu: br. Luděk Veselý 

• Společná píseň: s. Lenka Kalivodová 

• Modlitba 

• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

• Oznámení: br. Radek Špinka 

• Příběh pro děti 

• Společná píseň: s. Lenka Kalivodová 

• Modlitba  

• Čtení z Bible 

• Ztišení 

• Kázání: br. Václav Vondrášek 

• Společná píseň: s. Lenka Kalivodová 

• 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. 

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 
• Sbírka na misijní projekty církve                    4 965,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru                    8 190,- Kč 
• Celkem                                                               13 155,- Kč 

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


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

Václav Vondrášek.  

2. Zítra v neděli 25.7. jste všichni zváni na sborový 
výlet. Pokud  se na společnou plavbu na lodích v 
nechystáte a přesto se chcete připojit ke 
sborovému výletu, sejdeme se ve 12:00 h v 
hostinci Za vodou v Sázavě. Po obědě se projdeme 
po městečku. (I. Semrádová) 

3. Dnes odpoledne od 13:30 hodin bude v našem 
sboru bohoslužba anglicky mluvící skupiny. Z 
Božího slova bude sloužit br. Kris Teaotea.  

4. Příští sobotu 31. 7. nám bude kázáním sloužit         
br. Ivo Řehák. 

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.

„KAZATELSKÁ EPIŠTOLA 
BETHANSKÝM – 55. KAPITOLA 

NADĚJE JE POTVORA 
Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 

v osobní zkušenosti, z doslechu a - zvlášť v poslední 
době - prostřednictvím zpráv se setkáváme s různými 
podobami ztrát. Přijít o blízkého člověka, domov, obživu 
či zdraví je strašný náraz, ale ani ty zdánlivě méně fatální 
ztráty ve své náročnosti za těmi prvně jmenovanými 
příliš nezaostávají. Ztráta představ o budoucnosti své či 
mých blízkých, ztráta iluzí o druhých, o sobě a občas i o 
Bohu je provázena podobnými pocity otřesu, zmatku a 
tíhy. 

Logicky by měla následovat beznaděj. Do beznaděje by 
se tak snadno dalo ponořit a snad i oprávněně by se v ní 
dalo a chtělo utápět…! Jenže Bůh - tak, jak se s ním 
potkáváme na stránkách Bible, v osobním vztahu i ve 
svědectví druhých lidí, trvá na jiné odpovědi. Když 
skupina Lucie před skoro třiceti lety nahrála skvělou 
píseň „Amerika”, zazněla v ní neskutečně trefná věta: „A 
bůh nám sebral beznaděj”. 

Je tu totiž jedna těžší, Ježíšovýma nohama prošlapaná 
cesta: Naděje. Mám moc ráda způsob, jakým to ještě v 
době totality vyjádřil Václav Havel: „Naděje není to 
přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má 
něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne.” 

Naděje je tak trochu potvora, protiřečí si s okolnostmi, 
zůstává a je živá navzdory realitě a pocitům, někdy si až 
zarputile a umíněně, skoro jakoby proti naší vůli, trvá na 
tom, že to dobré a nový život přichází. Že to dobré, co se 
ještě neprojevuje v plnosti a někdy zůstává skryto, je ta 
skutečná, pravá realita. 

Bůh prostřednictvím apoštola Pavla říká: „Ať se děje 
cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska 
vytrvá.” (1 K 13,7). Zdá se mi, že to ani není tak, že 
bychom my měli naději, ale že naděje má nás. A když 
naděje, tak i láska. A ty jsou obě tvořivé. Stopy Božího 
království a Kristova vítězství ve světě a svém životě 

nemusím jen pozorovat, vyhlížet, ale můžu je v naději a 
lásce vytvářet, vnášet je, být jimi.  

To bych moc přála sobě i vám. 

Naději, tvořivou lásku, požehnanou sobotu a požehnaný 
týden přeje, 

Soňa Sílová, vaše kazatelka 
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