
   Zpravodaj sboru CASD         2. 10. 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. Michal Starý 
• Třída v bočním sále - br. Stano Slamka 

• Třída mládeže v kanceláři - br. Václav Vondrášek 

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

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ  
OD 25.9. - 1.10. SLAVÍ NAROZENINY 
4. 10. Aneta Gondolová 
5.10. Radek Špinka 
7. 10. Nathanael Joachym Hejra 
8. 10. Ilona Semrádová 

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) 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 

10.00—11.00 Sobotní škola 

 uvádí: br. Jan Řehák 

 diakonka sálu: s. Marie Slamková 

• Společné písně: s. Lenka Kalivodová 

• Modlitba 

• Studium Bible ve třídách 

• Sbírka                      

11.00—11.30 Přestávka 

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

  uvádí br. Václav Vondrášek 

 diakonka sálu: s. Jana Zachariášová 

• Společná píseň: s. Lenka Kalivodová 

• Modlitba 

• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

• Oznámení: br. Václav Vondrášek 

• Příběh pro děti: br. Stano Slamka 

• Vyslání misijní skupinky:  

• Společná píseň: s. Lenka Kalivodová 

• Modlitba  

• Čtení z Bible - Žalm 146: s. Ilona Semrádová,  

• Ztišení 

• Kázání: br. Vít Vurst 

• Společná píseň: s. Lenka Kalivodová 

• 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                    9 282,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru                  10 445,- Kč 
• Celkem                                                               19 727,- Kč 

VYSLÁNÍ MISIJNÍ SKUPINKY 
Radujeme se z  toho, že po jedenáctiletém působení sboru 
Bethany v  sobotu 2. října náš sbor slavnostně vyšle misijní 
skupinu bratra Miroslava Starého k práci na novém misijním 
poli se záměrem založit sbor na druhé straně Vltavy. 

Slavnostní bohoslužbu vyslání povede náš kazatel br. Václav 
Vondrášek. Při této příležitosti kázáním poslouží předseda 
Českého sdružení br. Vít Vurst a přítomen bude také vedoucí 
oddělení evangelizace v našem sdružení br. Jan Libotovský. 

Těšíme se, že v  radostném společenství prožijeme tuto 
sobotu a odevzdáme naše sestry a bratry pro novou práci do 
Boží péče. Chceme prosit o vedení Duchem svatým pro celou 
tuto aktivitu a modlit se, aby na jejich nové cestě jim 
Hospodin bohatě žehnal. 

Protože odcházející skupina bude stále člensky patřit do 
Bethany a víme, že občas sestry a bratří chtějí přijít do 
domovského sboru, těšíme se, že se budeme i nadále moci 
zkušenostmi i modlitebně společně posilovat na cestě do 
Božího království. 

Luděk Svrček 

POZVÁNÍ NA SETKÁNÍ PRO 
MANŽELSKÉ PÁRY I JEDNOTLIVCE 
Dobrý den,  

rádi bychom vám zprostředkovali pozvání na víkend pro 
manželské páry i jednot l ivce s názvem "Vina a 
stud"organizované Oddělením ASR (KD). 

Víc informací na webu ČS:  https://ceskesdruzeni.cz/
mv_2021_11 

https://ceskesdruzeni.cz/mv_2021_11
https://ceskesdruzeni.cz/mv_2021_11


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

Vurst, předseda Českého sdružení církve. 

2. Dnes od 13:30 bude probíhat bohoslužba v 
anglickém jazyce. 

3. Příští sobotu 9. 10. nám bude kázáním sloužit         
br. Kris Teaotea. 

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 

JAKO JELEN 
Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 

jsem z generace, kdy ačkoli jsem vyrostla na 
ekumenickém překladu, tak mojí první Biblí, kterou jsem 
vlastnila, byla Bible kralická. A protože ve svém tzv. 
posledním vydáním je přesně o 365 let starší než já, tak 
její text je logicky ne vždy srozumitelný nebo snadný, 
někdy dokonce kvůli posunu významů slov během 
uplynulých staletí až nechtěně legrační. 

To platí i o textu z 42. žalmu „Jakož jelen řve, dychtě po 
tekutých vodách, tak duše má řve k tobě, ó Bože.” 
Přiznávám se, že mě ten výraz „řve” spojený s jelenem 
neseděl, ba přímo rozčiloval. Natož že by člověk obecně 
řval nebo já sama z hloubi svého nitra řvala k Bohu. No 
ale jak Eva Pilarová zpívá v jedné své písni: „Že kočka 
není pes, že včera není dnes…”, tak to mám dnes i s tím 
řvaním. 

Totiž hned za zahradou mých rodičů je hradní obora a v 
ní už několik let jelen Karel. No a protože už je říjen, tak 
milý Karel řve. A ten řev od konce srpna do listopadu je 
opravdu řev. Někdy je komický, zvlášť když se jelen Karel 
nežinýruje zařvat v pravou chvíli do nějaké na hradě 
právě probíhající akce, jako třeba o mysliveckém dni 
minulý víkend. V noci je ten zvuk zase děsivý. Co se mu 
ale nedá upřít, to je síla a autenticita. 

A tohle je asi jádro věci. Když žalmista přirovnává své 
řvaní k Bohu k řvaní jelena, tak díky jelenu Karlovi vím, že 
má na mysli něco, co tryská z hloubi, je to silné, bez 
přetvářky a upřímné. Je to volání k Bohu, Jákobův zápas, 
Jóbova řeč, Davidovo pokání, roztržené srdce. Když už 
nechcete a nemůžete před Bohem nic skrývat, tak k 
němu řvete. Ono to může bolet, ale výsledkem je 
nalezení sebe sama. A to za to stojí. Buďme jako jelen! 

Požehnanou sobotu, požehnaný týden, oči k vidění a uši 
k slyšení přeje a srdečně zdraví 

Soňa Sílová, vaše kazatelka 

             


