BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ
OD 25.9. - 1.10. SLAVÍ NAROZENINY

POZV N NA V KEND PRO
MAN ELSK P RY I JEDNOTLIVCE

27. 9.
29. 9.

V rámci aktivit oddělení adventistické služby rodinám jsme
pro vás připravili o rok odložené setkání s programem nejen
pro manželské páry, ale i pro jednotlivce. Sejdeme v termínu
5.–7. listopadu 2021 v krásném prostředí Krkonoš, v penzionu
Hájenka na Rezku.

Denisa Šnebergrová a Jana Řeháková
Adina Ema Vaňková

Přidáváme biblický text:
Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme
v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a
Bůh v něm. ( 1.Jan 4,16 )

Během programu budeme jako obvykle čerpat z psychologie i
teologie – nevšedním způsobem se ponoříme do biblických
příběhů, aby biblické příběhy mohly vstoupit svojí léčivou silou
do našeho života a do našich vztahů.
Bližší informace o akci najdete zde.

UČITELÉ SOBOTNÍ ŠKOLY
• Třída v hlavním sále - br.
• Třída v bočním sále - br. Luděk Veselý

8 917,- Kč
11 735,- Kč
20 652,- Kč

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.

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
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• Bankovní účet sboru: FIO 28 01 45 51 27 / 20 10

11.30—13.00 Slavnost Večeře Páně
uvádí br. Ivo Řehák
diakonka sálu: s. Marta Veselá
• Přivítání
• Oznámení: br. Ivo Řehák
• Sbírka pro potřeby sboru: s. Gábriela Hejrová
• Píseň: s. Lenka Kalivodová
• Modlitba
• Příběh pro dětí: br. Václav Vondrášek
• Čtení z Bible: Žid. 12, 1-4, br. Ivo Řehák
• Ztišení
• Kázání: br. Václav Vondrášek
• Sólová píseň: br. Fortune

KONTAKTY

É

diakon sálu: br. Eduard Forejt

• Studium Bible ve třídách
• Sbírka

Vedení sboru Bethany

Í

uvádí:

Jan & Olga Ejemovi

HYGIENICKÁ PRAVIDLA PŘI
BOHOSLUŽBÁCH

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY

Á

10.00—11.00 Sobotní škola

• Společné písně: s. Lenka Kalivodová
• Modlitba

Prosíme o dodržování zatím stále platných nařízení vlády
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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY

11.00—11.30 Přestávka

• Dětská školka mladší - s. Adéla Gondolová
• Dětská školka starší - br. Jakub Pavlán

•
•
•
•
•
•
•
•

25. 9. 2021

Jsme plni naděje, že se tento víkend letos konečně uskuteční
a bude mít přínos pro každého. Těšíme se na setkání s vámi.

• Třída mládeže v kanceláři - br. Václav Vondrášek

• Sbírka na misijní projekty církve
• Sbírka pro potřeby našeho sboru
• Celkem

Zpravodaj sboru CASD

INFORMACE O PLATBÁCH DESÁTKU
NA ÚČET SBORU BETHANY

• Čtení textu k umývání nohou, modlitba
• Obřad umývání nohou

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.

• Přijímání chleba a kalicha
• Píseň

Zdeněk Dušek – pokladník sboru.

• Čtení textu k obřadu příjímání chleba a kalicha
• Modlitba

• Závěrečná modlitba s požehnáním
• Píseň: Tebe Boha chválime

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA

1.

Dnes dopoledne slavíme památku Večeře Páně.
Božím slovem nám bude sloužit br. Václav
Vondrášek.

OČI K VIDĚNÍ, UŠI K SLYŠENÍ

2.

V pondělí 27.9. od 17:00 hodin se uskuteční
porada IT týmu.

3.

Příští sobotu 2. 10. nám bude kázáním sloužit
br. Vít Vurst, předseda Českého sdružení církve.

4.

Součástí bohoslužby 2.10. bude vyslání nové
skupinky pod vedením br. Míši Starého do služby,

minulá neděle byla plná akcí, výlet TOMu, výlet seniorů s
Archou pomoci KC Petrklíč, Cyklojízda Králů…, ale
protože jsem ráno měla online výuku Spirituální formace
na ATI, vyrazili jsme celá rodina na procházku sami až
odpoledne. Cíl byl obvyklý: nejprve v Třešňovce zahrát
fotbal dva na dva (což já zvládám díky tomu, že jsem
brankářka v brance, kterou tvoří lavička a já tak můžu
vykopávat střely vsedě) a pak obejdeme Hamerský
rybník a jdeme domů.

5.

Mysleme na sv ch modlitb ch na sestry a bratry,
kte jsou nemocní nebo pro vaj r zn těžké
ivotn situace.

Prosíme všechny
o zachování klidu během bohoslužby.
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OZNÁMENÍ SBORU

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,

U Hamerského rybníku nastražíme oči i uši, protože ač
obklopen městskou zástavbou a hojně využívaný, tak u
něj lze zahlédnout leccos zajímavého. Tentokrát to byl
ledňáček letící nad hladinou s hlasitým pískáním, který
doletěl do křoví na protějším břehu a protože těmi místy
vede cesta, za chvilku jsme byli tam a vyhlíželi ve spleti
větví, jestli tam ledňáčka najdeme. A za chvilku už jsem
viděla siluetu nejen jednoho, ale hned dvou a nadšeně je
ukazovala klukům. Tadeášek, třebaže teprv páťák, už
není o mnoho menší než já, a tak za chvilku ve směru
mého ukazováčku ptáčky uviděl. Ale Ben, o dost menší,
ne a ne je zahlédnout. Nejdřív ho to mrzelo, nakonec se
rozčílil a závěr rodinné nedělní procházky se nedá
označit jinak než jako vypráskaný.
Proč vám to vyprávím? Ježíš mnohokrát říká: „Kdo má
uši k slyšení, slyš!” Co je to za řeč? Vždyť nemá na mysli
lidi s poruchou sluchu. K čemu jinému ale uši jsou? A
přesto: Až příliš často se stane, že hledíme a přitom
nevidíme, slyšíme, ale nevnímáme… A to nejen Boha,
nejen biblický text, ale i druhé kolem nás. A přitom by
stačilo změnit perspektivu, povyrůst. A taky možná se
hned nerozzlobit. Tak náš Pane, otevírej nám zrak i
sluch, ať co nejlépe vnímáme, co nám říkáš!
Požehnanou sobotu, požehnaný týden, oči k vidění a uši
k slyšení přeje a srdečně zdraví
Soňa Sílová, vaše kazatelka

Zveme vás na pokračování série on-line DISKUZNÍCH
POŘADŮ o našem původu s možností položit své otázky

ACHILLOVY PATY

EVOLUCE
25. 9. 2021 | 17:00
PŮVOD ŽIVOTA
Jak vlastně život začal? Mohlo živé vzniknout
z neživého? A kde se vzala první složitá
a komplexní informace, kterou buňka pro své
fungování potřebuje? To jsou otázky, které nás
toto setkání budou zajímat.

HOSTÉ
doc. Ing. Josef Chaloupka, Ph.D. | Mgr. Libor Votoček

sledujte na:

www.achillovypatyevoluce.cz/diskuze

