
 Zpravodaj sboru CASD       7. 5.  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. Jakub Pavlán

• Diakon sálu: s. Maruška Slamková

• Společné písně

• Modlitba

• Studium Bible ve třídách

• Sbírka:

11.00—11.30 Přestávka

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

• Uvádí: br. Radomír Špinka

• Diakon sálu: s. Tereza Nehonská

• Společná píseň

• Modlitba

• Sbírka:

• Oznámení: br. Radomír Špinka

• Příběh pro děti

• Společná píseň

• Modlitba

• Čtení z parafráz.: Žalm 19 (s. Marcela Řeháková)

• Tichá modlitba & Ztišení

• Kázání na verše: 2. Epištola Jana
br. Pavel Šimek
„Mé vyvolené paní“  

• 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 
7.5. - 13.5. SLAVÍ NAROZENINY 

08.05. br. Samuel Schánilec
12.05. s. Martina Špinková (životní jubileum)

 1.727 Kč
 7.053 Kč
 8.780 Kč

 br. Jakub Pavlán
br. Ivo Řehák

br. Václav Vondrášek  

s. Andrea Korbutová
s. Gabriela Hejrová

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

1. Tuto sobotu slouží Božím slovem bratr Pavel Šimek, 
těšíme se z návštěvy mn. Šimkových, a proto po 
skončení prožijeme ještě společné agapé.

2.  Studium Bible i nadále pokračuje vždy v úterý a ve 
čtvrtek v 18,00, zveme Vás a modlete se za nás. A nově 
také začaly biblické hodiny pro mládež, které budou vždy 
ve středu v 19,00.

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

4. Věnujte pozornost letáčku o příměstském táboru pro děti 
od 6-12 let na nástěnce.

5. Příští sobotu v 15,00 jdeme opět na návštěvu do Domu 
pro seniory u Vršovického nádraží, kdo chcete jít s námi, 
zapište se do listu u vchodu nebo nahlaste s. Svrčkové.

6. Situace na Ukrajině je i nadále zlá a mnozí velmi trpí. 
Modlíme se za tyto lidi i mír pro Ukrajinu. Chceme jako 
sbor se angažovat pro příchozí ukrajinské občany 
nákupem pro vybavení bytu. Můžeme tedy na tuto 
aktivitu přispět nebo i věcně darovat. Bližší br. Veselý. 

7.  V soboty 21. a 28. 5. chceme zaměřit pobožnosti na 
misii. Br. Vašek Vondrášek a Jan Libotovský nás 
provedou tematikou nakažlivého křesťanství. 21.5. 
chceme společně prožít agapé.

8. Příští sobotu bude mimořádná sobota k 30. výročí vzniku 
ADRY v naší zemi.
Srdečně Vás zveme na společnou bohoslužbu s 
anglickou i žižkovskou skupinou, se zástupci vedení ČS a 
mnoha dalšími hosty k 30. výročí aktivit ADRY v pomoci 
lidem doma i v zahraničí. Hope TV bude celou 
bohoslužbu natáčet a vysílat přímý přenos bohoslužby. 
Prosíme proto, přijďte již v 9,45, abyste se mohli včas 
usadit, protože v 10,00 začne vlastní program. Sobotní 
školy pro dospělé nebudou – bude program ADRY. 
Dětské školky budou, ADRA bude mít venku stan, takže 
děti budou moci být během školek také venku.
Od 11,30 bude kázání prezidenta ADRA International 
Michaela Krugera s překladem. Chválami nás bude 
provázet skupina Jakuba Slamky.
Po skončení bude pro všechny připraveno menší 
pohoštění.

Toto číslo zpravodaje sestavil: Richard Korbut ml.
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EPIŠTOLA BETHANSKÝM

JAK MOC JE ZTRACENÝ DNEŠNÍ SVĚT?

Současná, díky mnoha důvodům složitá doba nám 
přináší těžká témata, která nejen promýšlíme, ale na 
která jsme častokrát jako křesťané dotazováni od našich 
nevěřících – nebo hledajících kamarádů a známých… 
Dostáváme mnohdy otázky, které nás nikdy ani 
nenapadly, natož abychom měli osobní zkušenost s tím, 
jak se taková situace prožívá. Byť to pro mě osobně 
častokrát nejsou komfortní situace, pořád znovu se učím 
častokrát odpovídat s otazníkem, protože lépe je říct 
„nevím“, nebo „musím si to promyslet a promodlit“, než 
říct nějakou hloupost, která už nejde vzít zpět… Kéž by v 
našich odpovědích nikdy nechyběla pokorná laskavost a 
přenechání konečných soudů Nejvyššímu… + ochota 
pomoci v tom a tam, kde a jak aspoň trochu mohu.
A ještě jedno velké požehnání v současné době osobně 
prožívám. Uvědomuji si nejen díky proběhnuté pandemii 
nebo současné válce a zdražovaní, ale i díky různým 
okolnostem v našem nevěřícím rodinném příbuzenství, 
jak vzácná je má víra a naděje, kterou jsem byl od Boha 
obdarován. Václav Havel kdysi řekl, že „Svět je ztracen 
do té míry, do jaké míry je ztracen každý z nás“. A já se 
ptám stále znova sám sebe, kde jsem tady a teď na 
šachovnici mého života jako křesťan, který žije na jaře 
roku 2022. A tak vám všem ze srdce přeji, abyste 
neutíkali před těžkými otázkami, které nám život přináší, 
aby vaše odpovědi byly poctivé a pravdivé a abyste 
znovu měli dobré upřímné odpovědi pro lidi kolem vás, 
kteří se vás ptají na vaší víru i naději. 21.května nás v 
Bethany čeká celá sobota, kterou chceme těmto 
aktuálním tématům věnovat – kdo bude chtít v sobotní 
škole, pak v kázání + kdo bude chtít rád bych si pak 
sednul ještě chvilku po bohoslužbě, abychom společně 
diskutovali a hledali odpovědi. Tak se na to těším a už 
teď se za vše modlím… 
    
Váš kazatel,
Vašek Vondrášek

Podpora na našich sociálních sítích

Děkujeme všem, co podpořili náš You Tube kanal 
SC Bethany tím, že se stali odběrateli. Zveme všechny, 
kteří dosud tak neučinili, aby na našem kanálu zmáčkli 
červené tlačítko odebírat, a to nám pomůže šířit naše 
kázání i jiné aktivity, které v našem sboru probíhají.

Také, pokud už nejste, přidejte se k naší skupině na 
Facebook a Instagram - SC Bethany.

Je to dobrý nástroj, jak šířit naše sdílené hodnoty a 
naději o našem Pánu Ježíši.
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https://www.youtube.com/channel/UCQpLiLvsPxab76KcHAOg8-g



