
   Zpravodaj sboru CASD           4. 9. 2021

KONTAKTY 
• Václav Vondrášek, kazatel,  775 080 809 
• Soňa Sílová, kazatelka, 724 130 602 
• Luděk Svrček, starší sboru a misie, 777 077 166 
• Ilona Semrádová, vedoucí sboru a diakonie, 606 823 780 
• Martina Špinková, tajemnice, 773 652 152 
• Luděk Veselý, vedoucí sobotní školy, 603 410 453 
• 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. Jakub Pavlán 
• Třída v bočním sále - br. Richard Korbud 

• Třída mládeže v kanceláři - s. Soňa Sílová 

• Dětská školka mladší -  s. Zuzana Pavlánová 
• Dětská školka starší - br. Eda Forejt 

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ  
OD 4.9. - 10.9. SLAVÍ NAROZENINY 
9. 9. Alice Gondolová 

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: s. Tereza Nehonská 

• Společné písně 

• Modlitba 

• Studium Bible ve třídách 

• Sbírka                      

11.00—11.30 Přestávka 

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

  uvádí: s. Ilona Semrádová 

 diakonka sálu: s. Renata Dražková 

• Společná píseň 

• Modlitba 

• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

• Oznámení: s. Ilona Semrádová 

• Příběh pro děti. br. Stano Slamka 

• Modlitba za děti, pedagogy a rodiče na začátku 
školního roku 

• Společná píseň 

• Modlitba  

• Čtení z Bible 

• Ztišení 

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

• 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                    2 050 ,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru                  12 423,- Kč 
• Celkem                                                               14 473,- 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  

                                            Po dohodě možná změna) 
5. Vyzkoušení darů              Sobota, kázání  11. září      11,30 
6. 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 

HYGIENICKÁ PRAVIDLA PŘI 
BOHOSLUŽBÁCH 
Vzhledem k  nadcházejícímu období, kdy se se skončením 
dovolených a prázdnin zde budeme opět scházet ve větším 
počtu, bychom vás chtěli požádat o dodržování zatím stále 
platných nařízení vlády týkající se nošení roušek ve vnitřním 
prostoru budov a dodržování hygieny a dezinfekce rukou. 
Pokud někdo ze zásadních důvodu nemůže mít roušku, 
žádáme ho, aby šel na balkón. Také tím vyjádříme 
ohleduplnost k  těm, kteří jsou zdravotně jakkoli oslabeni. 
Děkujeme za pochopení. 

Vedení sboru Bethany 



OZNÁMENÍ SBORU 
1. Dnes dopoledne nám bude kázáním sloužit             

br. Luděk Svrček. 

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

3. Příští sobotu 11. 9. 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 61. KAPITOLA 

ZNOVU NA STARTU 
Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 

tak nám to zase začalo… Tedy dětem, učitelům, rodičům, 
některým dokonce násobně v různých rolích. Ano, nový 
školní rok slavnostně zahájen a jaký bude, tak to jak 
víme z uplynulých dvou let, může být všelijaké. V každém 
případě se obracím k Bohu a prosím i vás o modlitby za 
všechny, pro které zářím začíná nová etapa, nové výzvy, 
nová usilovná práce. A i když se nám starosti školáčků 
mohou zdát úsměvné, vzpomeňme si, že ani pro nás to 
ve školních letech nebyly vždycky jenom veselé příběhy, i 
když paměť ráda postupně nepříjemné vynechává. Tak 
ať dobrý Bůh žehná dětem, mládeži, studentům, ale také 
všem, kteří se jim věnují a chtějí jim předat vědomosti a 
především hodnoty. 

Pro oba naše sbory, Bethany i Smíchov je letošní září 
také novým začátkem s novým výborem, s novou vizí, 
ale především s novou touhou na místě, kam nás Bůh 
postavil jako jednotlivce i jako společenství, být užiteční, 
být věrnými správci možností, příležitostí a také darů 
Ducha, o kterých víme, že každému byly svěřeny. 
Začínáme s lecčím novým a doufáme, že je to právě to, k 
čemu nás Pán povolal. Tak i za to se modlím a prosím o 
modlitby každého z vás. 

Minulou neděli jsme se smíchovským TOMíkem 
navštívili památník Jana Palacha v jeho rodném domě 
ve Všetatech a měli jsme možnost na základě mnoha 
informací, fotografií, dobových filmů a vzpomínek, ale 
také prostřednictvím nevšedně ztvárněné expozice 
intenzivně vnímat čin, který vyplynul ze silné potřeby 
udělat to, co by bylo ku prospěchu pravdy, svobody a 
života celého národa. Vyfotila jsem si tam citát prof. 
Ladislava Hejdánka, který mi v našich letošních 
zářijových začátcích zní velmi příhodně: „Jak ty osobně 
dnes nasloucháš dějinné výzvě? Jak rozumíš apelu této 
konkrétní chvíle? Jak jsi připraven být k dispozici tomu, co 

právě teď musí být uděláno, a co tedy musíš udělat ty 
sám?” K čemu mě, tebe, nás povolává Bůh právě teď? 

„Poslouchej mě, Jákobe, Izraeli, můj povolaný. Já, já 
jsem ten první, já jsem i poslední… Já sám jsem to 
prohlásil, já jsem ho povolal, přivedl jsem ho a jeho cesta 
bude zdárná… A nyní mne posílá Panovník Hospodin a 
jeho duch. Toto praví Hospodin, tvůj vykupitel, Svatý 
Izraele: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji tomu, 
co je ku prospěchu, uvádím tě na cestu, po níž půjdeš.” 
(Iz 48,12.15-17) 

Požehnanou sobotu, požehnaný týden a dobrý start 
přeje a srdečně zdraví 

Vaše kazatelka Soňa Sílová 

 

       


