
 Zpravodaj sboru CASD        26.3.  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. br. Stanislav Slamka

• Diakon sálu: br. Jaroslav Gondola

• 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. Ilona Semrádová

• Diakon sálu: s. Marie Brabcová

• Společná píseň

• Modlitba

• Sbírka: br. Zdeněk Dušek

• Oznámení: s. Ilona Semrádová

• Příběh pro děti

• Společná píseň

• Modlitba

• Čtení z Bible

• Tichá modlitba & Ztišení

• Kázání na verše: Jan 1,29 - 34
 br. Luděk Svrček
„BERÁNEK BOŽÍ, KTERÝ SNÍMÁ HŘÍCH SVĚTA“

• 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 
26.3. - 1.4. SLAVÍ NAROZENINY 

27.03. br. Jaroslav Semerák
30.03. br. Jan Řehák
30.03. br. Šimon Pavlán
31.03. s. Ivana Eder
31.03. br. Miroslav Starý

 3.585 Kč
 19.548 Kč
 23.133 Kč

br. Jaroslav Hejra 
br. Stanislav Slamka 

s. Andrea Korbutová 
br. Eduard Forejt

s. Martina Špinková

https://spolecenskecentrum.cz/strom-prani-2021/
richa
Cross-Out



OZNÁMENÍ SBORU
1. Tuto sobotu bude   sloužit zvěstí Božího slova 

bratr Luděk Svrček, za týden náš kazatel Vašek 
Vondrášek. A za dva týdny zde budeme mít velké 
setkání kaplanů se zahraniční účastí.

2.  I po skončení přednášek Ježíš – Tvá naděje se 
chceme modlit za naše milé přátele, kteří studují 
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 18 hodin, budeme rádi, když 
nás přijdete podpořit.

3. 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. 

4. Prosíme Vás však - protože stále ještě doba 
kovidu neskončila -, abyste dbali na zvýšenou 
ohleduplnost vůči bližním jako projev naší 
křesťanské lásky. Děkujeme Vám.  

5.  V nabídce traktátu máme Genesis, tedy příručku 
ke studiu sobotní školy na příští čtvrtletí.

6.  I tuto středu bude pokračovat naše setkávání s 
hosty, tentokráte to bude redaktor Hope TV a 
písničkář Jindra Černohorský,  který nám zazpívá 
své i jiné oblíbené písně. Těšíme se na toto setkání 
a přijďte také a pozvěte své přátele (u východu si 
nezapomeňte vzít pozvánku).  

7. Všichni s napětím sledujeme situaci na Ukrajině. 
Situace je opravdu zlá a mnozí velmi trpí. Modlíme 
se za tyto lidi i mír pro Ukrajinu. ADRA vyhlásila 
sbírku na pomoc pro Ukrajinu, můžeme tedy 
přispět na konto 66 8888 66/0300, variabilní 
symbol 500 nebo se zapojit do dalších aktivit. 
Bližší info na nástěnce nebo u manželů 
Špinkových.

Toto číslo zpravodaje sestavil: Richard Korbut ml.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

VELIKONOCE 2022 V BETHANY

Co nás čeká měsíc před letošními Velikonocemi?

Máme letošní rok opět mimořádnou možnost prožít 
předvelikonoční měsíc (tematická kázání, STŘEDY VE STŘEDU) - a  
pak zvlášť celý pašíjový týden společnou duchovní přípravou. V 
celý pašíjový týden můžeme číst každý den jeden biblický text, 
který se váže k velikonočnímu příběhu, jak šel den po dni. Každý z 
jednotlivých příběhů bude i podkladem pro naše ranní a večerní 
on-line modlitební setkání, která budou probíhat vždy na adrese 
https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib
a to vždy v PO, ÚT, ST, ČT a v PÁ ráno v 7,15.hod. a večer v NE, v 
PO, ÚT vždy od 20.hod. (další večery už je program s možností 
osobní účasti). Každé toto pašíjové modlitební setkání zahájíme 
krátkou myšlenkou z textu na daný den a pak bude prostor pro 
modlitby. Zvlášť ráno je možné, že kdo se připojí, nebude moci 
čekat až do konce modlitebního setkání, protože bude odcházet 
do práce – pokud se oddělí dříve, není to problém. 

Vrcholem našich modlitebních setkání bude slavnost Večeře Páně 
16.4. a pak Ranní velikonoční bohoslužba v BB centru na střeše 
budovy DELTA 17.4. – sraz před budovou ráno v 6.hod. Chceme 
toto setkání prožít ráno při východu slunce, protože někdy v tu 
dobu náš Pán vstal k novému životu. 
Jak si určitě vzpomínáte na Smíchovské foyer s br. Robertem 
Řehákem, myšlenka přípravy na svátek Velikonoc je už tisíce let 
starou myšlenkou, která může pomoci každému z nás aby se 
svátky Velikonoc nestaly prázdnou formou či mrtvým 
náboženským úkonem, ale měly svůj živý obsah – protože právě 
tehdy – a JENOM TEHDY mají svůj hluboký smysl.
Rozpis pašijového textu:

Ne  Ex 12,1-14
Po  Ex 14,15-15,3
Út  J 1,14-37
St  J 17,1-21
Čt  J,18,1-15.33-40
Pá  J 19,1-20.30.38-42
So  J 20,1-19
Ne  1K 15, 1-24.

Pokračování na další straně  ->)

Detailní rozpis nabízených aktivit:

SO 26/3  tematické kázání Luděk Svrček – „Hle, Beránek 
Boží, který snímá hřích světa“ - začíná  měsíční příprava na 
Velikonoce 

ST 30/3  od 18.hod. STŘEDA VE STŘEDU – Jindřich 
Černohorský, písničkář . 

SO  2/4 tematické kázání Václav Vondrášek: „Znamení Boží 
přízně“ (Lk 9,23.)

SO  9/4 (kaplanská sobota v Bethany) – výzva ke sborovému 
půstu (dle osobních uvážení)
+od 18.hod. ACUSTIC VEČER CHVAL kapela Džemband + 
Trinity

9/4 - 16/4 dobrovolný sborový půst + společné online 
modlitby s biblickým textem v 7,15.hod.ráno a 20.hod.večer 
(kdo jak bude moci) na linku: 
https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib

NE 10/4  VELIKONOČNÍ PROCHÁZKA PROTESTANSKOU 
PRAHOU od 10:00 sraz u Betlémské kaple – pro dospělé i s 
programem pro děti (vede Luděk Svrček s Ivem Řehákem - do 
cca 12hod.)

ST 13/4. od 18.hod.STŘEDA VE STŘEDU  - Robert Řehák – 
téma ŽIDOVSKÉ SLAVENÍ VELIKONOC – PESACHOVÁ 
HAGADA

ČT 14/4. od 19.hod. VELIKONOČNÍ „JSME SPOLU“ S 
RABÍNEM Davidem Maxou – osobně i online (na Smíchově)

PÁ  15/4  18,30.hod. PAŠÍJOVÉ ČTENÍ S VÁŽNOU HUDBOU 
na Smíchově, Peroutkova 57.

SO  16/4 VELIKONOČNÍ VEČEŘE PÁNĚ – tematické kázání 
Soňa Sílová „Naprosto nepravděpodobné vítězství“ (Ž 72) + 
VP vysluhuje Luděk Svrček 

NE  17/4 sraz v 6.hod.před budovou DELTA (budova naproti 
Bethany)- od 6,30. RANNÍ VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBA na 
střeše budovy DELTA

SO  23/4 17.hod. KONCERT PRAŽÁKOVO KVARTETO „ Sedm 
posledních slov Vykupitele na kříži“ Joseph Haydn (na 
Smíchově))
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