
 Zpravodaj sboru CASD       30. 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

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:

11.00—11.30 Přestávka

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

• Uvádí: s. Martina Špinková

• Diakon sálu: br. Richard Semuf

• Společná píseň

• Modlitba

• Sbírka:

• Oznámení: s. Martina Špinková

• Příběh pro děti: s. Soňa Sílová

• Společná píseň

• Modlitba

• Čtení  z ČEP: Ž 30 

• Tichá modlitba & Ztišení

• Kázání na verše: Jan 21:1-19
s. Soňa Sílová
„POJĎTE NA SNÍDANI“

• Společná píseň

• Závěrečná modlitba

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

Mimořádná sbírka pro Ukrajinu

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.

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ OD 
30.4. - 6.5. SLAVÍ NAROZENINY 

30.04. s. Tereza Nehonská
01.05. br. Vilém Voňka 
02.05. s. Anna Voňková

 5.707 Kč
 15.009 Kč
 20.725 Kč

 br. Jan Řehák
s. Jiřina Krejzová

s. Soňa Sílová

s. Jindřiška Nejedlíková
br. Patrik Kantor

https://spolecenskecentrum.cz/strom-prani-2021/
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OZNÁMENÍ SBORU

1. Tuto sobotu slouží Božím slovem sestra S.
Sílová, za týden bude našim hostem bratr
Pavel Šimek.

2. Studium Bible i nadále pokračuje vždy v
úterý a ve čtvrtek v 18,00, zveme Vás a
modlete se za nás.

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

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

5. 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.

6. Situace na Ukrajině je i nadále 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.

7. Příští sobotu chceme při příležitosti návštěvy 
Šimkových prožít agapé, prosím 
nezapomeňte každý přinést pro sebe i trochu 
navíc něco k jídlu.

8. Další sobotu prožijeme mimořádné setkání 
při příležitosti 30. výročí ADRY.

9. Bratr Vondrášek a Svrček navštívili br. 
Mariána Semufa, který moc pozdravuje sbor.

Toto číslo zpravodaje sestavil: Richard Korbut ml.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

EPIŠTOLA BETHANSKÝM

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,

když mi v dětství zjistili oční vadu, tak spolu s klasickými 
brýlemi mi paní doktorka doporučila ještě jedny brýle. Na 
první pohled vypadaly jako sluneční, ale místo 
zatmavěných skel měly neprůhledné plochy s mnoha 
maličkými dírkami, jedna vedle druhé. Měla jsem je 
používat při sledování televize. Když jsem se ji nasadila, 
nechápala jsem, jak je možné přes ně vidět. Ale po chvíli 
poměrně namáhavého soustředění jsem zjistila nejen že 
je přes tyto podivné brýle vidět, ale dokonce že vidím 
ostře.
Zdá se mi, že nějak podobně je to i se mnou, s námi 
dnes. Nesmyslná krutost odehrávající se na Ukrajině, 
nejistota a všelijaké jiné problémy a starosti jako by 
tvořily neprůhlednou clonu neumožňující výhled ani 
nadhled. Ale podobně jako oči u těch děrovaných brýlí, 
také my můžeme zahlédnout za zdánlivě neprůhlednou, 
neprůchozí a černou bariérou starostí, bolestí, 
neveselých vyhlídek, úkolů a únavy něco jasného, 
krásného a ostrého. Co to je? Co se to při troše snahy, 
trénování a někdy i umíněnosti objevuje před mým 
duchovním zrakem? Boží láskyplné vzkazy v různém 
balení: krásný východ či západ slunce, dešťové kapky na 
čerstvých listech, náhodná i smluvená setkání, přátelé, 
kteří jen tak napíšou či zavolají, když se někdo usměje, 
nějaké dobré jídlo či drobnost. Okruh lidí, o kterých mi 
stačí jen vědět, že jim nejsem lhostejná/lhostejný. 
Napadá Tě něco dalšího? Pojďme vidět i přes zdánlivě 
neprůhledné!
Vždyť: „Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku 
na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.” 1 K 2,9

srdečně zdraví vaše kazatelka
Soňa Sílová, 

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
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