
   Zpravodaj sboru CASD         9. 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. Jaroslav Semerák 
• Třída v bočním sále -   

• Třída mládeže v kanceláři - s. Martina Špinková 

• Dětská školka mladší -  s. Mária Stevens 
• Dětská školka starší -  s. Adéla Gondolová 

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ  
OD 9.10. - 15.10. SLAVÍ NAROZENINY 
11. 10. Marcela Řeháková 
14. 10. Jana Vaňková  

Přidáváme biblický text:  

Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v 
ustanovený čas. Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť 
mu na vás záleží. (1. Petrova 5,6.7) PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 

10.00—11.00 Sobotní škola 

 uvádí: br. Jaroslav Semerák 

 diakon sálu: br. Jaroslav Gondola 

• Společné písně: s. Žaneta Teaotea 

• Modlitba 

• Studium Bible ve třídách 

• Sbírka                      

11.00—11.30 Přestávka 

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

  uvádí br. Ilona Semrádová 

 diakonka sálu: s. Marie Brabcová 

• Společná píseň: s. Žaneta Teaotea 

• Modlitba 

• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

• Oznámení: s. Ilona Semrádová 

• Příběh pro děti: s. Lenka Kalivodová 

• Společná píseň: s. Žaneta Teaotea 

• Modlitba  

• Čtení z Bible  

• Ztišení 

• Kázání: br. Krist Teaotea 

• Společná píseň: s. Žaneta Teaotea 

• 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                    7 976,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru                  13 689,- Kč 
• Celkem                                                               21 665,- Kč 

POZVÁNÍ NA VÍKEND PRO 
MANŽELSKÉ PÁRY I JEDNOTLIVCE 
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. 

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. 

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

Jan & Olga Ejemovi 

HYGIENICKÁ PRAVIDLA PŘI 
BOHOSLUŽBÁCH 
Prosíme 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 

https://ceskesdruzeni.cz/mv_2021_11


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

Teaotea. 

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

3. Příští sobotu 16. 10. nám bude kázáním sloužit         
br. Václav Vondrášek. 

4. Příští sobotu ve 13:00 se setkáme s těmi, kteří 
nemohli dokončit seminář duchovních darů a 
mohli jste dodělat testy, které vám chybí. 

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.

VYSLÁNÍ MISIJNÍ SKUPINKY 
Milí bratři a sestry ze sboru Bethany!  

Chceme poděkovat za vaše přijetí, když jsme se mezi 
vámi objevili. Netušili jsme, že brzy půjdeme dál. Bylo 
nám mezi vámi dobře. Čas, který jsme mohli prožívat ve 
vašem sboru nám v  mnohém prospěl a určitě jsme se 
obohatili. Věříme, že vzájemně. 

Také jsme vděční za Bohoslužbu vyslání naší misijní 
skupiny minulou sobotu. Více jsme si uvědomili 
zodpovědnost našeho kroku, ale také potřebu modliteb 
z  vaší strany. Vnímali jsme určitý smutek, že se 
nebudeme již tak často vídat. Na druhou stranu by to tak 
mělo být, když se ubíráme stejným směrem. 

Je před námi všemi čas, kdy se nemůžeme za někoho 
schovávat, ale předně každý hledat osobní spojení 
s  naším Bohem. Chceme jít dál s  pokorou před lidmi i 
Bohem a věříme, že se časem budeme moci vzájemně 
povzbudit novými zkušenostmi a Božím přiznáním se 
k nám. 

Chceme se držet Božích zaslíbení a předem děkujeme 
za vaši podporu. To znamená, že se také chceme modlit 
za vaši cestu víry. 

Pán Ježíš nám dal dobrý příklad:  

Lukáš 22,40 Když došli na místo, řekl jim: „Modlete se, 
abyste obstáli v  těžkých zkouškách, které vás čekají“. 
Sám se pak vzdálil, co by kamenem dohodil, poklekl a 
modlil se. 

Za vyslanou  skupinku s vděčností   

Miroslav Starý 

INFORMACE Z NAKLADATELSTVÍ 
ADVENT-ORION 
Milá sestro, milý bratře, máme zase další nové tituly:  
• časopis Advent 8/2021 – přednášky letošního 

modlitebního týdne 

• omalovánky pro děti: Filipova dobrodružství (1 a 2) 

Dostali jsme z České biblické společnosti zajímavou 
nabídku na nové provedení Biblí – posíláme jejich 
propagační materiál. Jen upozorňujeme, že zvýhodněná 
cena platí pouze tehdy, zašlete-li přímo do biblické 
spo lečnost i včas svou ob jednávku . (Naš ím 
prostřednictvím budou zmíněné Bible pouze za 
standardní cenu.) 

Přednášky modlitebního týdne jsme nakonec vytiskli 
pouze v jednom sešitu: úvahy pro dospělé a úvahy pro 
starší děti. Materiál pro mladší děti uveřejní oddělení 
dětí na internetu. Upustili jsme od tisku samostatného 
sešitu pro děti, protože se sešlo málo objednávek, a 
proto bychom nebyli schopni dodržet slíbenou prodejní 
cenu. Takto se nám podařilo i přes nárůst pořizovacích 
nákladů (zdražuje se papír) udržet prodejní cenu 
společného sešitu na stejné výši, jako tomu bylo vloni. 

Již posledně jsme upozorňovali na navýšení prodejní 
ceny jitřenky pro příští rok (215 Kč). Proto připomínáme 
možnost upřesnit objednávky (příští měsíc plánujeme 
knihu rozesílat). Také již připravujeme novoroční verše – 
také prosíme o upřesnění objednávek. 

Jménem kolektivu nakladatelství 

Jan Kubík 
 


