
   Zpravodaj sboru CASD           28. 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. Jaroslav Hejra 
• Třída v bočním sále - s. Ilona Semrádová 

• Třída mládeže v kanceláři - br. Václav Vondrášek 

• Dětská školka 3 - 10 let -  br. Patrik Kantor 

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ  
OD 28.8. - 3.9. SLAVÍ NAROZENINY 
2. 9. Gabriela Hejrová 

Přidáváme biblický text:  

Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách 
soužení je hradem nedobytným. V tebe nechť doufají, kdo 
znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli , 
neopouštíš, Hospodine.   (Žalm 9, 10.11) PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 

10.00—11.00 Sobotní škola 

 uvádí: s. Martina Špinková 

 diakonka sálu: ……. 

• Společné písně: Slamkovi 

• 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. Marián Semuf 

• Společná píseň: Slamkovi 

• Modlitba 

• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

• Oznámení: br. Radek Špinka 

• Příběh pro děti 

• Společná píseň: Slamkovi 

• Modlitba  

• Čtení z Bible 

• Ztišení 

• Kázání: s. Soňa Sílová a br. Luděk Svrček 

• Společná píseň: Slamkovi 

• 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                    3 601,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru                    7 053,- Kč 
• Celkem                                                              10 654,- Kč 

SEMINÁŘ O DUCHOVNÍCH DARECH 
Bethany, Za Brumlovkou 1519/4   Praha 4 

Cíle semináře: 

• Růst v poznání Ducha svatého a jeho vůle s námi. 
• Rozvinout poznání o darech Ducha. 
• Objevit svoje dary Ducha a mít je potvrzené druhými. 
• Objevit potenciál svého sboru a jeho poslání. 
• Najít radost ve službě pro Krista prostřednictvím 

duchovních darů. 

1. Dárce darů a účel darů   Sobota, kázání   28. srpna  11,30  
2. Dary v Písmu                    Sobota, kázání    4. září      11,30 
3. Rozdělení darů                 Sobota, setkání   4. září      13,00 
4. Objevení darů                   Pátek,   setkání 10. září      18,30  
5.                                             Po dohodě možná změna) 
6. Vyzkoušení darů              Sobota, kázání  11. září      11,30 
7. Život s dary                       Sobota, setkání 11. září     13,00 

Milí sourozenci, chceme Vás pozvat k  účasti na tomto 
semináři, který nám chce pomoci připravit nás na odhalení 
daru, který každému z  nás Hospodin dal, ale také na 
vyzkoušení tohoto daru každým z nás a pak také na radostné 
zapojení do služby pro Boží království. Děkujeme, že do toho 
půjdete s námi a modlitebně to podpoříte.  
Vedení sboru Bethany 

TŘÍDA MLÁDEŽE 
Od této soboty se budeme scházet s mladými od 12 do 25 let 
v čase sobotní školy na M-třídu mladých, kde budeme spolu 
otevírat témata jim blízká s Biblí v ruce. Jako učitelé se budou 
střídat Martina Špinková, Stano Slamka a naši kazatelé Soňa 
Sílová a Vašek Vondrášek. Tak zveme všechny mladé z 
našeho sboru vždy do kazatelské kanceláře - až se tam 
nebudeme moci vejít, najdeme něco většího :o).  

Prosím všechny rodiče, aby předali pozvání svým 
mládežníkům! 



OZNÁMENÍ SBORU 
1. Dnes dopoledne nám bude kázáním sloužit             

s. Soňa Sílová a br. Luděk Svrček. 

2. Dnes odpoledne od 13:30 hodin bude v našem 
sboru bohoslužba anglicky mluvící skupiny. Božím 
slovem bude sloužit br. Jemmy 

3. Příští sobotu 4. 9. nám bude kázáním sloužit         
s. Soňa Sílová a br. Luděk Svrček. 

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 

„JEŽÍŠ“ Z BUDĚJC… 
Minulý týden se objevil na sociálních sítích zajímavý 
článek o dobrovolníkovi, který už 50 dní pomáhá v 
moravských obcích, které zasáhlo ničivé tornádo. To co 
mě na tom zaujalo, nebyla jen ta skutečnost, že je to 
jeden z těch, které za ADRU koordinuje náš bratr a můj 
kamarád z Plzně Michal Vrba, ale zvlášť přezdívka, 
kterou od místních dostal díky svému vzhledu. Když totiž 
místní lidé potkávají šikovného dobrovolníka s 
plnovousem, říkají mu všichni „Ježíš“. Vlastním jménem 
je to však Vítězslav Wejmelka. Jeho životní příběh je 
inspirativní právě tou lehkostí, se kterou přijímá od života 
nové výzvy – a potřeba pomoci po tornádu byla jedna z 
nich. Věřím, že nikdo z nás nebyl k příběhu poničených 
vesnic lhostejný, a přiložili jsme korunu ke koruně, 
abychom pomohli. Jsem vděčný i za všechny vzácné lidi 
z ADRY – mimo jiné i za naše milé - Martinu a Radka, 
kteří pomáhali v mnoha rolích přímo na místě… 

Vzpomínám si na to, jak jsem při povodních byl v 
podobných rolích na různých místech těch, co pomáhali. 
Bylo tehdy celkem jedno, kdo jak vypadal, odkud přijel, 
čemu věřil – hlavně, že nezůstal lhostejný…  

Tento článek ve mně budí nejen tyto vzpomínky, ale 
pořád se mi vrací na mysl ta dobrovolníkova přezdívka, 
kterou mu lidé dali. To je přece příběh, do kterého jsme 
všichni každý den nově a nově zváni, protože byť zde 
Ježíš není už asi 2 000 let přítomen tělesně, přesto je 
zde na Zemi od té doby přítomen v životech a v 
tělesných schránkách milionů „Ježíšů“, kteří chodí po 
tomto světě…  

Mnohokrát jsem byl v životě překvapený z toho, že mi 
mnozí ti, které jsem potkal, přiznali, že jsem nejen první 
kazatel, kterého v životě potkali – ale dokonce i první 
živý křesťan, který bere Pána Boha vážně ve svém životě. 
Že si mysleli, že takoví lidé zůstali v prvním století, či na 
stránkách učebnic dějepisu.  

To dává našemu životu stále nový náboj a smysl – to 
staré privilegium, že každý z nás je tady „na místě 
Kristově“ – 2. Kor. 5,20. A tak mám jedno tajné přání, aby 
i o mě si někde, někdo, někdy řekl – a nemusím to ani 
slyšet, že jsem tím „Ježíšem z Budějc“… Nemůže být 
větší cti a přednosti, která může potkat každého z vás – 
a ani nemusíte být „z Budějc“… 

To vám všem přeje váš kazatel Vašek Vondrášek 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/jezis-pomaha-v-
obci-zasazene-tornadem-padesat-dnu-chce-tady-uz-
z u s t a t - 1 7 2 9 4 2 ?
fbclid=IwAR1oJnGmxO0t6BKkBZtN8V78irUnU3vGCEMu
0i9L0ztYfCoxK2akFzLeb_Q#utm_source=facebook&utm
_medium=sharebt&utm_campaign=bottom 

       

   

           

    

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/jezis-pomaha-v-obci-zasazene-tornadem-padesat-dnu-chce-tady-uz-zustat-172942?fbclid=IwAR1oJnGmxO0t6BKkBZtN8V78irUnU3vGCEMu0i9L0ztYfCoxK2akFzLeb_Q#utm_source=facebook&utm_medium=sharebt&utm_campaign=bottom
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/jezis-pomaha-v-obci-zasazene-tornadem-padesat-dnu-chce-tady-uz-zustat-172942?fbclid=IwAR1oJnGmxO0t6BKkBZtN8V78irUnU3vGCEMu0i9L0ztYfCoxK2akFzLeb_Q#utm_source=facebook&utm_medium=sharebt&utm_campaign=bottom

