
 Zpravodaj sboru CASD        9. 4.  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

• 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 
• Projekce a zvuk: br. Lukáš Hora

• Uvádí:  br. Peter Čík

• Diakon sálu: s. Majka Slamková

• Společné písně: skupina br. Jakuba Slamky

• Modlitba: zajistí br. Peter Čík

• Studium Bible v kanceláři: br. Luděk Veselý

• 10:10 Prezentace – Kaplanská služba ve věznicích br. 
Pavel Zvolánek, s. Renata Balcarová

• 10:30 Prezentace – Kaplanská služba v armádě ČR br. 
Tomáš Harastej

• 10:50 Prezentace – Kaplanská služba v nemocnicích – 
br. Vítězslav Vurst

• Společná píseň: skupina br. Jakuba Slamky

• Modlitba a ukončení: br. Peter Čík

11:15 - 11:30 přestávka
11:30 - 13:00 Bohoslužba s kázáním 

• Uvádí: br. Luděk Svrček

• Diakon sálu: br. Jaroslav Hejra

• Společná píseň: skupina br. Jakuba Slamky

• Modlitba: br. Mikuláš Pavlík

• Oznámení: br. Luděk Svrček

• Sbírka: br. Zdeněk Dušek

• Příběh pro děti: br. Jakub Pavlán

• Společná píseň: skupina br. Jakuba Slamky

• Modlitba

• Čtení  z Bible:  Luk 19, 1 - 10

• Tichá modlitba & Ztišení

• Kázání na verše Luk 19, 1 - 10
br. Vencislav Panayotov  „SETKÁNÍ“
Překladatel: br. J҉í Pavlán

• Společná píseň: skupina br. Jakuba Slamky

• Závěrečná modlitba: br. Vencislav Panayotov

• 12:30 Ukončení: br. Luděk Svrček

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 
• Sbírka pro misiji
• Sbírka pro Ukrajinu
• Celkem

Okrsková rodinná bohoslužba

Kdy? 9. dubna 2022 od 9:30
Kde? V našem sboru na Smíchově 
Na co se můžete těšit? 

• veselá sobotní školička s ptákem Pepem (sestavená z
písní, básní, hudebních přednesů, či scének dětí pražského
okrsku)

• rodinná bohoslužba (od 11,00 hod) se samostatným
kázáním Radomíra Jonczyho pro děti i pro dospělé

• přednáška na téma „Digitální dětství“ v podání psychologa
Jeronýma Klimeše (samostatný program pro děti zajištěn)

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ OD 
9.4. - 15.4. SLAVÍ NAROZENINY 
09.04. s. Andělka Novikava
11.04. br. Adam Kubečka
12.04. br. Emmanuel Yeboah
14.04. s. Ludmila Kolouchová
14.04. s. Žaneta Teaotea

UČITELÉ SOBOTNÍ ŠKOLY

 6.193 Kč
 41.054 Kč
 47.247 Kč

 není
 br. Luděk Veselý 

není

s. Jindřiška Nejedlíková
s. Jindřiška Nejedlíková

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



OZNÁMENÍ SBORU
1. Dnes slouží Božím slovem náš host br. Ventsislav

Panayotov .Radujeme se ze setkání kaplanů.
2. V následujícím týdnu chceme prožít přípravu na

Velikonoce (modlitební chvilka ráno a večer) a
chceme se společně v tomto týdnu přípravy postit
(odříct si něco nebo naopak uložit, vysvětlení v
epištole), v přípravě na sobotní Večeři Páně.

3. Studium Bible opět v úterý a čtvrtek v 18,00, zveme 
Vás a modlete se za nás.

4. Modlíme se za nemocné a trpící, pokud o někom víte, 
podejte nám prosím zprávu.

5. Stále jsme v době kovidu, dbejme prosím v rámci 
křesťanské lásky a odpovědnosti na pravidla hygieny.

6. POZOR, dnes bude akustický večer chval s kapelou 
Trinity, nezapomeňte přijít, pozvěte své přátele ale 
došlo ke změně, začíná se místo v 18,00 v 19,00.

7. V neděli bude prohlídka reformační Prahy. Sraz je 10. 
dubna v 10,00 u Betlémské kaple, je připraven i 
program pro děti.

8. V rámci programu Středy ve středu v obvyklých 18,00 
bude Dr. Robert Řehák, hovořit o židovských 
kořenech Velikonoc. Přijďte také a pozvěte své 
přátele (u východu si nezapomeňte vzít pozvánku).

9. Situace na Ukrajině je opravdu zlá a mnozí velmi trpí. 
Modlíme se za tyto lidi i mír pro Ukrajinu. K 
mimořádné sbírce, která proběhla minulý týden, 
můžete stále přidat svoji částku, odevzdejte ji br. 
hospodáři nebo pošlete na účet: 2801455127/2010 
VS 00380

Toto číslo zpravodaje sestavil: Richard Korbut ml.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

EPIŠTOLA BETHANSKÝM

Velikonoční čas jako čas setkání

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,
zítřkem začíná Velikonoční čili Pašijový týden. Týden, kdy si křesťané 
připomínají poslední dny našeho Pána Ježíše Krista jakožto Boha i člověka 
zároveň před jeho ultimátní obětí přinesenou na kříži za každého z nás. 
Stejně jako se na stránkách Bible setkáváme se svátky, které Bůh svému lidu 
dal, ba přímo nařídil slavit - a mezi něž patří také Velikonoce, čili Hod beránka 
jakožto připomínka vyvedení Izraelců z egyptského otroctví a později zásadní 
chvíle, kdy se Ježíš ztotožní s obětním beránkem a nechá se zabít jako oběť 
za hřích - tak se také dozvídáme o svátcích či obřadech, které vznikly během 
času na základě různých událostí. Tyto obřady Ježíš využije k vysvětlování 
toho, kým je a jaké poselství chce lidem vyřídit, předat (např. J 7,37). Z toho 
vyplývá, že stejně jako „mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k 
otcům” (Žd 1,1), i my se máme možnost setkávat s naším Pánem mnohými 
způsoby a období Velikonoc je jedním z těchto způsobů. Budeme velmi rádi, 
pokud přijmete pozvání na setkání, ať už ta „naživo” či online, která jsou 
připravena a jejichž seznam najdete v minulém i tomto zpravodaji.
Jedním ze způsobů, jak prožít blízké setkání s Pánem Bohem je půst. Již 
dávno neplatí to, že se jedná o nepříjemné a na hodinkách odpočítávané 
vzdání se jídla. Půst, který si Bůh přeje je ten popsaný v Iz 58. Půst je konání 
či nekonání něčeho v touze zastavit se, nastavit mysl a srdce a dát prostor k 
tomu, aby k nám Bůh mohl promlouvat. Takový půst může být velmi 
různorodý a vynalézavý podle toho, co koho z nás možná až příliš ovládá. 
Čeho jsi ochoten/ochotna se vzdát nebo co jsi naopak ochoten/ochotna 
přidat do svých dnů alespoň v době Velikonočního týdne? Může to být určité 
jídlo, sladkosti, ale také třeba vzdát se sledování sociálních sítí či televize a 
seriálů ve prospěch času stráveného zklidněním, modlitbou ve formě 
rozhovoru, na procházce, nad biblickým textem… Může to být rozhodnutí ujít 
kus cesty do/ze školy či práce pěšky a opět je naplnit modlitbami, vděčností 
za to, co pro nás Ježíš udělal. Může to být setkání nebo zavolání někomu, s 
kým jsme dlouho nemluvili, může to být odpuštění někomu, na koho se už 
dlouho a možná i oprávněně zlobíme. Může to být úsměv, kytička, pomoc 
někomu v nouzi… Možností je tolik, kolik je lidí ochotných zaslechnout tichý 
Boží hlas.
Pojďme do toho spolu a dejme Pánu Bohu šanci nově nás oslovit. Věřím, že 
to bude stát za to.

Požehnanou sobotu a požehnaný Velikonoční týden přeje a srdečně zdraví

Soňa Sílová, vaše kazatelka

Detailní rozpis nabízených aktivit:

SO  9/4 (kaplanská sobota v Bethany) – výzva ke sborovému 
půstu (dle osobních uvážení)
+od 19.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 PROTESTANTSKOU 
PRAHOU od 10:00 sraz u Betlémské kaple – pro dospělé i s 
programem pro děti (vede Luděk Svrček  - do cca 13 hod.)

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))

Milí členové a návštěvníci sboru Bethany. 
Jako pokladník sboru Vám chci z celého srdce poděkovat za 
projev vaší solidarity při mimořádné sbírce určené pro pomoc 
ukrajinským spoluobčanům postiženým "speciální vojenskou 
operací na Ukrajině". V rámci této sbírky bylo s pomocí 
anglicky mluvící skupiny sboru Bethany vybráno 47.247 Kč!!! 
Ve funkci pokladníka sboru Bethany jsem již sedmým rokem, 
ale tak vysokou sbírku jsem ještě nikdy nezaznamenal. Je pro 
mě ctí, být pokladníkem našeho sboru. 
Bůh vám všem žehnej.
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