
   Zpravodaj sboru CASD         11. 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. Ivo Řehák 
• Třída v bočním sále - br. Jaroslav Hejra 

• Třída mládeže v kanceláři - s. Martina Špinková 

• Dětská školka mladší -  s. Zuzana Pavlánová 
• Dětská školka starší -  br. Jakub Pavlán 

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ  
OD 11.9. - 17.9. SLAVÍ NAROZENINY 
13. 9. Jaroslav Hejra 
15. 9. Samuel Gazdík 
17. 9. Adéla 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. Lenka Kalivodová 

 diakonka sálu: s. Mária Slamková 

• Společné písně 

• Modlitba 

• Studium Bible ve třídách 

• Sbírka                      

11.00—11.30 Přestávka 

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

  uvádí: br. Ivo Řehák 

 diakonka sálu: s. Jana Zachariášová 

• Společná píseň 

• Modlitba 

• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

• Oznámení: br. Ivo Řehák 

• Požehnání, blahopřání a rozloučení: br. V. Vondrášek 

• Příběh pro děti 

• Společná píseň 

• Modlitba  

• Čtení z Bible: br. Ivo Řehák 

• Ztišení 

• Kázání: br. Václav Vondrášek 

• 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                    3 029,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru                    6 195,- Kč 
• Celkem                                                                 9 224,- 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. Václav Vondrášek. 

2. Dnes od 13.00 seminář Život s dary v horní 
místnosti. 

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

4. Příští sobotu 18. 9. nám bude kázáním sloužit         
s. Soňa Sílová. 

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 
Dnešní epištolu začnu trošku netradičně vtipem:  

Kazatel v  sobotu přednáší kázání. Zezadu se k němu 
přimotá diakon sálu a šeptá mu: 
"Bratře kazateli, na balkóně hrají poker." 
A kazatel mu šeptem odpoví: 
"Díky, ale nejdřív musím dokončit to kázání.” 

Doufám, že jste se ze srdce zasmáli (protože HUMOR je 
jedním z  důležitých znaků zdravého křesťanství) – a 
možná tak trochu i sami sobě. Máme jako vedení sboru 
velkou radost z  toho, kolik z vás vzalo vážně SEMINÁŘ 
DUCHOVNÍCH DARŮ, který tuto sobotu dokončujeme. 
Když si každý z  nás upřímně sáhneme do svědomí, 
musíme přiznat, že ne vždy je motivem návštěv našich 
bohoslužeb touha být nově inspirovaný bohoslužbou a 
společenstvím k  tomu, abych byl blíže Bohu - a díky 
tomu užitečnější ve sboru či v tomto světě – hraní pokru 
na galerii je jen jedním z  případných falešných motivů 
návštěvy sboru… Kéž by SEMINÁŘ DUCHOVNÍ DARŮ byl 
novou zkušeností s  Duchem svatým pro co nejvíce 
z  nás…  ŠTĚSTÍ bylo vždycky stínem praktické 
křesťanské lásky, kterou mohu projevi t mně 
nejpřirozenějším způsobem, svým darem… 

Na to, co bude následovat po objevení vašich darů se 
těší vás kazatel Vašek Vondrášek 

      

   

           

    


