
 Zpravodaj sboru CASD        19.3.  2022      

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 dospělí
• Třída v bočním sále dospělí

• Třída mládeže v kanceláři

• Dětská školka - mladší 3 - 6 let
• Dětská školka - starší  7 - 10 let

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 

10.00—11.00 Sobotní škola 

• Projekce a zvuk: br. Lukáš Hora

• Uvádí: br. Jan Řehák

• Diakon sálu: s. Jana Řeháková

• Společné písně

• Modlitba

• Studium Bible ve třídách

• Sbírka: br. Zdeněk Dušek

11.00—11.30 Přestávka

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

• Uvádí: s. Lenka Kalivodová

• Diakon sálu: s. Jana Zachariášová

• Společná píseň

• Modlitba

• Sbírka: br. Zdeněk Dušek

• Oznámení: s. Lenka Kalivodová

• Příběh pro děti

• Společná píseň

• Modlitba

• Čtení z Žid. 10:23-25 (ČEP)

• Tichá modlitba & Ztišení

• Kázání: br. Václav Vondrášek
 „EMIL P. VE SBORU A V CÍRKVI“

• Společná píseň

• Závěrečná modlitba

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 
• Sbírka pro misiji
• Sbírka pro potřeby našeho sboru
• Celkem

Informace k potvrzením o úhradě desátků na 
účet sboru Bethany v roce 2021
Vážení dárci. Svou žádost o vystavení potvrzení zašlete prosím 
mailem (dusekzdenek.66@email.cz). V mailu uveďte 
následující údaje uváděné v potvrzení: Jméno a příjmení, 
adresu trvalého bydliště včetně PSČ, datum narození.

Dále bych Vás poprosil u uvedení (za účelem vzájemného 
odsouhlasení) jednotlivých částek s datem úhrady. Potvrzení 
vám budou zasílána mailem nejpozději do 4. 2. 2022.

Zdeněk Dušek – pokladník sboru. 

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ 
OD 19.3. - 25.3. SLAVÍ 
NAROZENINY 

23.03. br. Nasiru Stevens

 2.292 Kč
 4.067 Kč
 6.359 Kč

br. Jakub Pavlán
br. Jan Řehák 

 s. Gabriela Hejrová
br. Patrik Kantor

br. Stanislav Slamka

https://spolecenskecentrum.cz/strom-prani-2021/
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OZNÁMENÍ SBORU
1. Tuto sobotu budeme prožívat slavnostní bohoslužbu Večeře 

Páně, kterou bude vysluhovat a zvěstovat Boží slovo náš kazatel 
bratr Václav Vondrášek.

2. Příští sobotu slouží zvěstí Božího slova bratr Luděk Svrček.
3.  I po skončení přednášek Ježíš – Tvá naděje se chceme modlit 

za naše milé přátele, kteří začínají studovat zevrubněji Písmo 
svaté a přejeme jim, aby je Pán na jejich cestě života vedl. 
Studium probíhá vždy v úterý v 18 hodin a ve čtvrtek v 16 hodin, 
budeme rádi, když nás přijdete podpпit.

4. Myslíme stále na všechny naše nemocné a ty, kteří mají 
problémy a těžkosti a chceme Vás poprosit, abyste – pokud jste 
nemocní nebo se o někom dozvíte, že má problémy – tuto 
informaci předali vedení sboru. 

5. Děkujeme Vám za to, že - i když již není nezbytné ve veřejných 
prostorách nosit roušky – společně respektujeme, když kdokoli z 
důvodů ochrany svého zdraví roušku bude nosit. Prosíme Vás 
však - protože stále ještě doba kovidu neskončila -, abyste dbali 
na zvýšenou ochranu před nákazou. Kéž se v našem jednání 
projevuje ohleduplnost naší křesťanské lásky k bližním. 
Děkujeme Vám.

6. Stále si můžete zakoupit u Davida Sabuky výborný komentář ke 
studované epištole Židům od našich učitelů - bratří Petra 
Krynského a Oldřicha Svobody. V nabídce již je také Genesis, 
tedy příručka ke studiu sobotní školy na příští čtvrtletí.

7. Věnujte prosím pozornost nabídce programů pro církev i 
veřejnost, která začala v měsíci únoru a bude pokračovat každou 
druhou středu od 18 hodin. Dalším milým hostem byl ve středu 
16.  3. br. Petr Adame, koordinátor Národního týdne manželství a 
kazatel sboru České Budějovice, který nás navštívil s manželkou 
a hovořil zajímavě na téma Ztráty a nálezy v manželství. Dalším 
milým hostem bude známý písničkář a také redaktor Hlasu 
naděje Jindřich Černohorský. Na toto setkání můžeme také 
pozvat své známé. Na stolečku u východu si k tomuto účelu 
můžete vyzvednout pozvánku, kterou můžete předat svým 
přátelům a pozvat je na toto setkání.

8. Všichni s napětím sledujeme situaci na Ukrajině. Situace je dosti 
nepřehledná, ale mnozí velmi trpí. Modlíme se za mír pro 
Ukrajinu, ale protože ADRA vyhlásila sbírku na pomoc pro 
Ukrajinu, můžeme alespoň přispět na konto 66 8888 66/0300, 
variabilní symbol 500, pomoc bude distribuována 
prostřednictvím ukrajinské ADRY potřebným.  Bližší informace 
můžete získat na nástěnce nebo u manželů Špinkových.

9. Prosíme členy i hosty, aby se přihlásili k našemu Youtube kanálu 
a tak pomohli šířit poselství které zaznívá v Bethany.

10. Passerovi by rádi pozvali sbor Bethany a sbor Sedlčany do 
Štětkovic v neděli 10. července. Registrace hostů bude probíhat 
koncem června. 

Toto číslo zpravodaje sestavil: Richard Korbut ml.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

Kazatelská epištola Bethanským 

DNESKA JSEM SE NEPODÍVAL…

Prvotním účelem našich „Kazatelských epištol“ bylo a je lidsky se 
sdílet o tom, jak žijeme své „lidské“ dny, abyste mě i Soňu neznali 
jen „z kazatelny“, ale také jako lidi, kteří jsou „lidsky hlinění a 
křehcí“ jako je většina – a možná každý z nás…
Většinou mi něco zajímavého o sobě dojde díky tomu, že čtu 
Písmo či dobrou knihu, ale možná většina věcí „o mně“ mi dojde 
díky tomu, že pozoruji lidi kolem sebe, přemýšlím o jejich 
příbězích, nebo když si navzájem povídáme a sdílíme se, „jak co“ 
žijeme, kdy vyhráváme nebo prohráváme…
Asi každý trošku jinak a těžko prožíváme události kolem Ukrajiny 
– a už je toho někdy na nás hodně – v TV, na netu, v rozhovorech,
v kázáních… Včera mi jeden kamarád vyprávěl, jak je naštvaný
sám na sebe, že mu téma války naprosto nabouralo ranní rituály,
které jej celý den drží tak nějak pohromadě. Jakmile se prý
probudí, honem vezme do ruky mobil a už hledá, jestli náhodou
nebyl v noci podepsaný mír – a pak na mobilu zůstane většinou
půl hodiny – a začne tak den mnohdy smutkem a beznadějí. A
když jsem mu naslouchal, došlo mi, že od počátku války to mám
stejně – ráno hned beru do ruky mobil a zkoumám, co je kolem
války nového – a nejenže díky tomu začínám negativně, ale
nabourá mi to řád celého dne. A díky tomu jsem se dneska
poprvé za dobu války ráno NEPODÍVAL na nejčerstvější válečné
zprávy, protože jsem měl nejdříve čas na modlitbu, proběhnutí se,
křesťanskou knížku. Protože to je to, co mě pak celý den „drží nad
vodou“ a nastartuje vnímání světa, který má v poslední době tolik
černé barvy. Kéž byste i vy zítra ráno vyhráli dobré ranní „duchovní
nastartování“ – viz Ef 4,23. - a díky tomu měli hezčí den… a více
síly pomoci, kde bude potřeba…

Sobě i vám drží palce váš kazatel 
Vašek Vondrášek

Pomoc Ukrajincům

Milé sestry, milí bratři.

Obracím se na Vás s aktuální příležitostí a zároveň prosbou, 
jak můžete pomoci – v tomto týdnu jsme byli Městskou částí 
Praha 5 požádáni o podporu rodinám, které byly ubytovány v 
budově Městského úřadu Praha 5.

Jedná se o 50 lidí (maminky s dětmi), kterým bychom 
společně s městským úřadem rádi poskytli v následujícím 
měsíci (cca do 15.4.)  „lidskou podporu“ – naším úkolem je 
zajistit půldenní „služby“ v časech 10-12h dopoledne a 16 – 
18h odpoledne, kdy jim vždy jeden dobrovolník bude k 
dispozici ať už s poskytnutím praktických informací (co kde 
vyřídit, na koho se obrátit atd.), ale i s lidskou přítomností 
(vyslechnout, uklidnit, ubezpečit), možná se bude chvíli 
věnovat dětem, se kterými jsou jinak stále ve společných 
omezených ubytovacích prostorech.

Co se týče jazykových požadavků, znalost ruštiny či 
ukrajinštiny je velkou výhodou, je velmi vidět, jak při kontaktu 
s „rodném jazyce“ maminky i děti pookřejí a překladatel/ka je 
k dispozici jen příležitostně.

Moc děkujeme za Vaši podporu a modlitby!

Za ADRA

Bára Bezděkovská
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