
   Zpravodaj sboru CASD         16. 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. Luděk Veselý - zajistí 
• Třída v bočním sále -  br. Jan Řehák 

• Třída mládeže v kanceláři - br. Václav Vondrášek 

• Dětská školka mladší -  s. Gabriela Hejrová 
• Dětská školka starší -  br. Eda Forejt 

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ  
OD 16.10. - 22.10. SLAVÍ NAROZENINY 
17. 10. Jaroslav Vosátka 
18. 10. Kaděra Zdeněk 
19. 10. Semuf Marián 
20. 10. Matteo Passer 

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.Janova 4,16) 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 

10.00—11.00 Sobotní škola 

 uvádí: br. Jan Řehák 

 diakonka sálu: s. Marta Veselá 

• Společné písně: s. Gabriela Mandlová 

• Modlitba 

• Studium Bible ve třídách 

• Sbírka                      

11.00—11.30 Přestávka 

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

  uvádí br. Luděk Svrček 

 diakonka sálu: s. Jana Zachariášová 

• Společná píseň: s. Gabriela Mandlová 

• Modlitba 

• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

• Oznámení: br. Luděk Svrček 

• Příběh pro děti: s. Lenka Kalivodová 

• Společná píseň: s. Gabriela Mandlová 

• Modlitba  

• Čtení z Bible: Žalm 130  

• Ztišení 

• Kázání: br. Václav Vondrášek 

• Společná píseň: s. Gabriela Mandlová 

• 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                    2 910,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru                    3 832,- Kč 
• Celkem                                                                 6 742,- Kč 

SBÍRKA ADRA NA PODPORU 
DOBROVOLNICTVÍ 
Dobrovolníci jsou nepostradatelnou součástí organizace 
ADRA. 

Rychle a s nasazením pomáhají při povodních, záplavách, při 
covidu-19, letos i po tornádu, dlouhodobě a trpělivě navštěvují 
děti v  dětských domovech, seniory v  sociálních domovech a 
zdravotnických zařízeních a nově také seniory přímo 
v  domácnostech. Věnují jim svůj čas, pozornost a zájem. 
Dobrovolníci musí být ze zákona pojištěni, proškoleni, činnost 
dobrovolníků je potřeba koordinovat. Právě k  tomuto účelu 
slouží Sbírka na podporu dobrovolnictví v  Čechách a na 
Moravě.  

Děkujeme za vaši finanční podporu. Budeme moci dále a více 
pomáhat. 

Radek Špinka, ředitel ADRA ČR 



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

Václav Vondrášek 

2. Dnes ve 13:00 zveme ty, kteří nemohli být přítomni 
2. a 3. setkání semináře Duchovních darů, aby 
přišli a mohli dokončit tento seminář. Sejdeme se 
v učebně. 

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

4. V pondělí 18.10. od 16:30 bude misijní výbor a od 
18:00 proběhne pravidelné jednání výboru sboru. 

5. Příští sobotu 23. 10. nám bude kázáním sloužit         
s. Soňa Sílová. 

6. Chceme Vás požádat, abyste modlitebně mysleli 
na přednášky, které budou od 7.11. t.r. v  našem 
sboru pod vedením R. Passera a přemýšleli, za 
koho se budete modlit a koho pozvete.  

7. 10 minut po skončení dopoledního shromáždění 
bude vepředu modlitební chvíle za požehnání pro 
připravované přednášky. 

8. Také vždy ve středu ve 20,00 se chceme společně 
modlit za požehnání a přípravu přednášek Ježíš – 
Tvá naděje, nejraději připojením na https://
meet.google.com/hpt-wfjz-cib, případně sami 
doma. 

9. Prosíme také o pomoc a spolupráci při 
organizování přednášek. Zapisujte se, prosíme, do 
připravených tabulek nebo se hlaste u br. Luďka 
Svrčka. 

10. Mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry, 
kteří jsou nemocní nebo prožívají různé těžké 
životní situace. 

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA BETHANSKÝM 
ZDRAVÉ A NEZDRAVÉ UČENÍ 
Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 

tento týden jsme se s milým kolegou Václavem sešli s bratrem 
a sestrou v Kristu, a to na jejich žádost - na čemž by nebylo nic 
zvláštního, pokud by ovšem tito nebyli zástupci korejské církve 
Sinčchondži, v překladu “nové nebe, nová země”. Setkání to 
bylo hezké, modlili jsme se za sebe navzájem, zvlášť za to, 
abychom byli tam, kde a jak nás Bůh povolává a byli užiteční a 
milí Bohu i lidem.  

Možná i vám přišel osobní mail od někoho z této zatím v naší 
zemi neregistrované církve, která oficiálně funguje jako 
zapsaný spolek. V těchto dnech totiž začnou prostřednictvím 
jejich youtubového kanálu online přednášky o tom, jak v 
Sinčchondži vykládají knihu Zjevení. Dozvíte se o tom, že 
jediným člověkem, kterému bylo dáno správně porozumět 
proroctvím, je Man Hee Lee, duchovní vůdce Sinčchondži, 
nazývaný také druhým Janem, že jejich církevní organizace 
funguje přesně podle knihy Zjevení: mají dvanáct kmenů, chtějí 
mít 144 000 učitelů pravdy apod. Ježíš Kristus se podle jejich 
učení už opět vrátil, ale duchovně a Bůh a Boží trůn sestoupil 
na Sinčchondži. Cestou ke spáse je poznání pravé a plné 
pravdy, kterou hlásají jen oni. A to mě na tom všem mrzí snad 
nejvíc - jakoby Ježíšova oběť na kříži a upřímné přitakání, 
přijetí vírou nestačilo. Jde zase jednou o další pokus získat si 
spásu svým výkonem, poznáním a úsilím. Nepochybuji o 
upřímnosti členů Sinčchondži, nikomu v žádném případě 
nezakazuji ani já ani kdokoli jiný z představitelů naší církve 
podívat se na avizované semináře, ale obávám se toho, že 
množství veršů, z jejichž výkladu je vybudovaný systém 
potvrzující jejich jediné správné pojetí, může způsobit zmatení, 
protože i naše církev klade na proroctví velký důraz. Pavel 
Titovi píše: “Ty však mluv, co odpovídá zdravému učení… Tvé 
učení ať je nezkažené, důvěryhodné, ať je to zdravé a 
nepochybné slovo…” (Ti 2,1.7.8). Kdo ale posoudí, co je to 
zdravé učení? Na to odpovídá Ježíš: “A tak je poznáte po 
jejich ovoci” (Mt 7,20), a především: “Podle toho všichni 
poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k 
druhým“ (J 13,35). Členové Sinčchondži svou činností vzbudili 
v posledních letech nelichotivou pozornost médií kvůli tomu, 
že jejich působení údajně nebylo vždy férové a dokonce prý 
neslo prvky manipulace. Nyní se snaží svou reputaci napravit 
otevřeným působením. Bude to k dobrému? To ať posoudí Bůh. 

Požehnanou sobotu, požehnaný týden, pokoj a moudrost přeje 
a srdečně zdraví 

Soňa Sílová, vaše kazatelka 

PŘEDNÁŠKY “JEŽÍŠ - TVÁ NADĚJE” 
Moji milí bethanští, milé sestry, milí bratři. 
Tak jak jste již mnozí z Vás informováni, připravil náš bratr v 
Kristu, Radim Passer, opět sérii biblických přednášek s názvem 
Ježíš tvá naděje. Máme velikou radost, že si Radim i přes své 
vysoké pracovní vytížení nachází čas pro evangelizaci touto 
formou. 
Z minulosti víme, že tyto přednášky měly poměrně vysokou 
návštěvnost a nakonec mnozí z Vás přišli   ke Kristu a do 
našeho sboru právě jejich prostřednictvím. Našemu sboru se 
tak nabízí velká příležitost ke sdílení našich zkušeností s 
Kristem s návštěvníky přednášek a k možnému rozšíření řad 
členů našeho sboru. Splníme tak alespoň částečně dluh vůči 
Bohu za to, co pro nás činí. V Bibli je psáno: „Jděte ke všem 
národům a získávejte mi učedníky…“ (Mt 28,19.). 
Každý z  nás se na tomto nebeském projektu může zúčastnit 
právě svou účastí ať jako návštěvník, či v  týmu pořadatelů. 
Budeme vděční, když se nám zapíšete do připravovaných 
organizačních tabulek, abychom odsadili všechny večery 
pořadatelskou službou z našich zdrojů – můžete se zapsat po 
domluvě s vedoucím misijního výboru br. Luďkem Svrčkem. 
Někteří z Vás se již hlásí a nabízí, že s sebou přivedou zájemce 
o tyto přednášky.  Z toho máme velikou radost. 
Od členů našeho sboru vím, že i opakovaná účast na 
přednáškách je pro ně přínosem, neboť objevují stále nové 
informace a souvislosti. 
Program přednášek je následující: 
Přednášky se budou konat v době od 7. 11. do 24. 11. 2021. 
Zde je odkaz na podrobný program https://tvanadeje.cz/
2021/10/08/751/ 
Každý den jsou dvě, asi hodinové přednášky. Mezi nimi je 
krátká přestávka se zajištěným občerstvením. 
Jsem vděčný Pánu Bohu za to, že jsme tak početný sbor a že 
zajistit pořadatelskou službu na všech přednáškách pro nás 
snad nebude žádný problém. S vedením našeho sboru si naši 
účast rozdělíme tak, aby na jednotlivých přednáškách byl vždy 
účasten alespoň jeden z nás. 
Na vše co společně připravujeme chceme myslet i 
v přímluvných modlitbách, tak Vás všechny zveme na středeční 
m o d l i teb n í o n l ine c hv í l i o d 20 ho d . na h t tps : //
meet.google.com/hpt-wfjz-cib  
Od dnešní soboty až do skončení celé série přednášek se 
budeme také scházet vždy 10 minut po skončení dopoledního 
shromáždění vepředu k modlitební chvíli za zdar a požehnání 
přednáškového cyklu Ježíš – Tvá naděje. Budeme rádi, když se 
připojíte.  
Předem Vám mnohokrát děkuji a Pán Bůh s Vámi.  
S modlitbou za Vás všechny Vašek Vondrášek 
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