BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ OD
16.4. - 22.4. SLAVÍ NAROZENINY

Zpravodaj sboru CASD

16. 4. 2022

18.04. br. Ivo Řehák
19.04. s. Andrea Sokolová (slaví život. jubileum)
19.04. s. Kateřina Martínková

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY
10.00—11.00 Sobotní škola
• Projekce a zvuk: br. Lukáš Hora
• 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

br. Luděk Svrček
br. Luděk Veselý

• Uvádí: br. Luděk Veselý
• Diakon sálu: s. Marta Veselá

br. Stanislav Slamka

• Společné písně

s. Nicola Kubečková
s. Nicola Kubečková

• Modlitba
• Studium Bible ve třídách
• Sbírka:

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

• Uvádí: br. Luděk Svrček
• Diakon sálu: br. Eduard Forejt

840 Kč
7.492 Kč
8.332 Kč

• Společná píseň
• Modlitba
• Oznámení: br. Luděk Svrček
• Sbírka:

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

Mimořádná sbírka pro Ukrajinu

• Příběh pro děti: s. Soňa Sílová
• Společná píseň
• Modlitba

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.

• Čtení z ČEP: Mt 20,17-19; 25-28
• Tichá modlitba & Ztišení
• Kázání na verše: Žalm 74
s. Soňa Sílová, br. Svrček
„Naprosto nepravděpodobné vítězství“
• Společná píseň
• Závěrečná modlitba

EPIŠTOLA BETHANSKÝM
1. Dnes uzavíráme velikonoční týden Večeří Páně,
při které bude sloužit slovem s. Soňa Sílová a
vysluhováním br. Luděk Svrček. Příští sobotu
bude kázat: br. Václav Vondrášek.
2. V neděli ráno, tedy 17., se chceme sejít před
Bethany, abychom společně mohli uvítat
pohledem ze střechy objektu naproti – Delty přicházející nový den a krátce se zamyslet nad
poselstvím Velikonoc a především vzkříšení.
3. POZOR: Studium Bible mimořádně ve středu a
ve 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. U stolku u východu leží list, na který se můžete
podepsat vy, kteří jste ochotni s námi příští
sobotu (tedy 23.4.) v 15,00 navštívit babičky a
dědečky v Domově důchodců u Vršovického
nádraží. Další termíny: 14.5. a 11.6.
7. DC Protěž pořádá, tak jako v minulém roce, v
druhém červencovém týdnu příměstský tábor
pro děti od 6-12 let, bližší informace na letáčku
u vchodu nebo u sestry Tamary Svrčkové.
8. Situace na Ukrajině je opravdu zlá a mnozí velmi
trpí. Modlíme se za tyto lidi i mír pro Ukrajinu. K
mimořádné sbírce, která proběhla, můžete stále
přidat svoji částku, odevzdejte ji br. hospodáři
nebo pošlete na účet: 2801455127/2010,
variabilní symbol 00380.

Toto číslo zpravodaje sestavil: Richard Korbut ml.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

POŽEHNÁNÍ KORONY – I O VELIKONOCÍCH…
Každá doba s sebou přináší věci bolestné a nepříjemné, ale
většinou se díky tomu vždycky znovu něco nového
naučíme. Jedna z věcí, kterou vnímám z doby pandemie
jako obohacení, je možnost spojit se k online modlitbám
zvlášť v tomto předvelikonočním týdnu. Přiznávám že mi
bylo líto toho, že se nás při ranních a večerních setkáních
nesešlo více, ale pokaždé to bylo pro mě milé setkání s
někým z vás a pokaždé jsem měl požehnání a povzbuzení
ze společné modlitby. Srdečně jsem se i zasmál třeba ve
středu, když se připojila sestra Hanka z Litoměřic, nešel jí
zapnout mikrofon, tak když se modlila tak se muselo čekat
na posunek, že má „hotovo“ a mohl jsem se modlit já.
Díky
duchovní
přípravě
měsíc
dopředu,
díky
předvelikonočnímu očekávání, díky možnosti společných
modliteb i tematických setkání v pašíjovém týdnu prožívám
podruhé v životě čas velikonoc jako mimořádný čas pro
svou osobní duchovní obnovu. Ze srdce přeji Vám všem,
abyste letošní Velikonoce prožili podobně jako já – jak říkal
jeden ze středověkých mystiků: Každý z nás si od Boha
odneseme jenom tolik, jak velkou si k Němu přineseme
nádobu. Potkávám kolem sebe spoluvěřící se sudy, s
velkými hrnci, s hrníčky i s náprstky – i s holýma rukama…
Míra velikonoční vděčnosti je přímo úměrná prožitku
velikonoční radosti, která v nás zůstává do všedních dní…
S vděčností za nedělní ráno vzkříšení váš kazatel
Vašek Vondrášek

Detailní rozpis nabízených aktivit:
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 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))

Turnaj v badmintonu
Po delší době bych chtěl uspořádat turnaj v
badmintonu pro ženy i muže. Bude to 1.5. V neděli od
9.00 hod v hotelu Step (nejbližší zastávka
Novovysočanská) Malletova 1141, Praha 9.
Podle počtu zájemců, rozhodneme, kolik kurtů
budeme potřebovat.
Dejte mi prosím vědět co nejdříve, kdo budete mít
zájem.Turnaj bude společný pro sbor Smíchov a
Bethany.
Můj email je: levrone21@gmail.com, nebo se můžete
přihlásit osobně nebo na nástěnce je papír pro
přihlašování.
Pohyb je důležitý pro psychickou a fyzickou
vyváženost těla.
Za KD1
Samuel Ballangó

