
   Zpravodaj sboru CASD           7. 8. 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. Luděk Veselý 
• Třída v bočním sále - br. Ivo Řehák 

• Dětská školka 3 - 10 let - br. Eda Forejt 

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ  
OD 7.8. - 13.8. SLAVÍ NAROZENINY 
  8. 8. Václav Vondrášek 
11. 8. Victor Symochko sen. 

Přidáváme biblický text:  
"Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže 
se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo, v Kristu 
Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které 
nám Bůh připravil.” (Efeským 2,9-10) PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 

10.00—11.00 Sobotní škola 

 uvádí: s. Marta Veselá 

 diakon sálu: 

• Společné písně: s. Nicola Kubečková 

• Modlitba 

• Studium Bible ve třídách 

• Sbírka                      

11.00—11.30 Přestávka 

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

  uvádí: br. Ivo Řehák 

 diakon sálu:  

• Společná píseň: s. Nicola Kubečková 

• Modlitba 

• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

• Oznámení: br. Ivo Řehák 

• Příběh pro děti:…….. 

• Společná píseň: s. Nicola Kubečková 

• Modlitba  

• Čtení z Bible: br. Ivo Řehák 

• Ztišení 

• Kázání: br. Robert Žižka 

• Společná píseň: s. Nicola Kubečková 

• 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                    2 516,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru                    4 370,- Kč 
• Celkem                                                                 6 886,- Kč 

TÉMĚŘ DVĚ STOVKY LIDÍ SE SEŠLY NA 
BIBLICKÉM TÝDNU  
Tajemství Ježíše z Nazareta, aneb evangelium v epištolách 
Efezským a Koloským, je tématem probíhajícího Biblického 
týdne Českého sdružení CASD. Hostem a řečníkem je teolog 
Oldřich Svoboda, který po nedělním večerním úvodu odkrývá 
každé dopoledne posluchačům poselství ukryté v textech 
zmíněných dopisů. Nemáte-li možnost být u toho, můžete si 
poslechnout alespoň záznam. 

https://www.youtube.com/user/studioAWR/videos?
view=0&sort=dd&shelf_id=0 

Hned po probuzení je k dispozici ranní duchovní slovo, které 
pro účastníky připravuje kazatel Pavel Eder. Opět i toto lze 
slyšet ze záznamu. 

Společný čas je dochucen večery s hosty, odpoledními 
workshopy, službou ve věznici nebo v domově pro seniory. Je 
zde možné sportovat, nakoupit křesťanskou literaturu či trávit 
společný čas s dalšími křesťany. Pro děti je v době přednášek 
připraven pestrý program přizpůsobený jejich věku. 

Příjemný čas na tradičním místě spolu tráví téměř 170 
dospělých a dětí. Věříme, že je to čas Bohem požehnaný, čas, 
který účastníky obohatí o nové setkání s Hospodinem a jeho 
slovem. Čas, ve kterém budeme spolu. Čas, který nám 
nabídne inspiraci, ale i prostor k novým rozhodnutím. 

https://www.youtube.com/user/studioAWR/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
https://www.youtube.com/user/studioAWR/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0


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

Robert Žižka.  

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

3. Příští sobotu 14. 8. 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 – 57. KAPITOLA 

MILOSTIVÉ LÉTO 
Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 

teď, když píšu tento text, je zataženo, vytrvale prší a dalo 
by se slovy klasika říct: „Tento způsob léta zdá se mi 
poněkud nešťastným.” Tak jaképak milostivé léto? 
Čtenáři Bible - a zvlášť mí milí souputníci po stránkách 
knihy Leviticus - ale budou vědět, že mířím někam jinam. 
Bůh dal prostřednictvím Mojžíše a následně 
prostřednictvím svého národa, jehož se jako 
naroubované štěpy vnímáme být součástí, do vínku 
rytmus času. „Padesátý rok posvětíte a vyhlásíte v zemi 
svobodu všem jejím obyvatelům. Bude to pro vás léto 
milostivé, kdy se každý vrátíte ke svému vlastnictví a 
všichni se vrátí ke své čeledi. Padesátý rok vám bude 
létem milostivým.  Je to léto milostivé. Budete je mít za 
svaté. Smíte jíst z pole, co urodí. V tomto milostivém létě 
se každý vrátí ke svému vlastnictví.” (Lv 25,10-13)  

Právě dnes slaví náš kazatel a bratr v Kristu, můj milý 
kolega Vašek Vondrášek své padesátiny. Milý Vašku, 
chtěla bych Ti za nás za všechny srdečně pogratulovat a 
popřát Ti další rok plný Boží milosti, prožívání svobody v 
Kristu, návratů k dobrým věcem a zakoušení svatého 
času. 

Vnímám, že nejen pro mě osobně a mou rodinu, ale také 
pro obě naše sborové rodiny jsi požehnáním a Božím 
dobrým darem. Tak ať je Ti i Tvoje osobní padesátka 
létem milostivým! 

Vše dobré každému, požehnanou sobotu a požehnaný 
týden přeje co nejsrdečněji 

Soňa Sílová, vaše kazatelka 

   

           

    


