
Zpravodaj sboru CASD               31. 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 - s. Pavlína Sojková 
• Třída v bočním sále - br. Radek Špinka 

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ  
OD 31.7. - 6.8. SLAVÍ NAROZENINY 
1. 8. Lucia Hroboňová 

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

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 

10.00—11.00 Sobotní škola 

 uvádí: s. Martina Špinková 

 diakon sálu:  br. Marián Semuf 

• Společné písně 

• Modlitba 

• Studium Bible ve třídách 

• Sbírka                      

11.00—11.30 Přestávka 

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

  uvádí: s. Martina Špinková 

 diakonka sálu:  s. Barbora Kosinová 

• Společná píseň 

• Modlitba 

• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

• Oznámení: s. Martina Špinková 

• Příběh pro děti: br. Ivo Řehák 

• Společná píseň 

• Modlitba  

• Čtení z Bible:  s. Marcela Řeháková 

• Ztišení 

• Kázání: br. Ivo Řehák 

• 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. 

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 
• Sbírka na misijní projekty církve                    3 222,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru                    6 954,- Kč 
• Celkem                                                               10 176,- Kč 



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

Řehák.  

2. Dnes odpoledne od 13:30 hodin bude v našem 
sboru bohoslužba anglicky mluvící skupiny. Z 
Božího slova bude sloužit br. Nasiru Stevens 

3. Příští sobotu 7. 8. nám bude kázáním sloužit         
br. Kamil Kreutziger. 

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 – 56. KAPITOLA 

RANNÍ ZBYTKY V POLEDNE VELKOU 
DOBROTOU…. 
Tak tentokrát vám Kazatelskou epištolu posílám přímo 
z  naší rodinné dovolené se smíchovským KD, kterou 
trávíme i se sestrou kazatelkou Soňou a s našimi 
rodinami  v  nádherných Rychlebských horách na chatě 
v Travné u Javorníku. 

Každý den jdeme nějakou túru po krásném okolí a k túře 
patří pokaždé krom cíle cesty i zlatý hřeb mise, což je 
svačina. Vždycky znovu jsem překvapený, jak mi chutná 
k svačině včerejší houska se sýrem, která mě při ranní 
snídani vůbec nezaujala. A když člověku vyhládne po pár 
kilometrech poctivého pochodu nejen po rovině, pak i to, 
co by jej jinak nezaujalo, vypadá rázem jako velká 
lahůdka.  

Něco podobného můžeme zažívat s duchovní potravou, 
která se každému z  nás čas od času „přejí“, protože 
přestaneme jako křesťané hledat Pána Boha, přestane 
nám jít o lidi kolem nás -  jak říká Boží slovo, naše srdce 
„obroste tukem“ a žijeme jenom sobecky sami pro sebe 
a své pohodlí… Pána Boha potřebují v životě jen ti, kteří 
„hledají nejprve Boží království“, protože ví, že to je 
základní životní smysl… A dobře ví - a  mají mnohokrát 
v životě prožito, že „vše ostatní jim bude přidáno“. Právě 
při takových hledáních Božího království můžeme stále 
znovu prožívat, jak moc potřebujeme Pána Boha a jeho 
posilu, vedení, směrování… Kéž by každý z  nás stále 
znovu prožíval – nejen o dovolené – jak moc „na túře 
života“ chutná obyčejná včerejší houska se sýrem…… 

Z krásných  Rychlebských hor váš kazatel Vašek 
Vondrášek 

   

           

    


