
 Zpravodaj sboru CASD      21. 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

• Společná třída v hlavním sále 

• 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. Luděk Veselý

• Diakon sálu: David Sabuka

• Společné písně

• Modlitba

• Společné studium Bible 
v hlavním sále

• Sbírka:
11.00—11.30 Přestávka

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

• Uvádí: br. Luděk Svrček

• Diakon sálu: br. Jaroslav Hejra

• Společná píseň

• Modlitba

• Sbírka:

• Oznámení: br. Luděk Svrček

• Příběh pro děti: br. Václav Vondrášek

• Společná píseň

• Modlitba

• Čtení  z parafrázovaného překladu: 
Sk. 26, 24 - 29

• Tichá modlitba & Ztišení

• Kázání na verše: Sk. 26. kapitola
s. br. Václav Vondrášek
„MŮJ PŘÍBĚH S BOHEM“

• Společná píseň

• Závěrečná modlitba

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 
• Sbírka pro ADRA
• 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 21.5. 
- 27.5. SLAVÍ NAROZENINY 

23.05. s. Nina Fatima Abourrig
27.05. s. Lenka Kalivodová

 39.676 Kč
 13.506 Kč
 53.182 Kč

 br. Václav Vondrášek

s. Gabriela Hejrová
br. Jakub Pavlán

UČITELÉ SOBOTNÍ ŠKOLY

nebude, bude společná SŠ  

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

1. Tuto sobotu a příští sobotu chceme prožít 
zvláštní soboty zacílené na misii, tedy soboty  o 
„Nakažlivém Křesťanství“, proto dnes i příště  
bude i první část bohoslužby zaměřena k tomuto 
tématu. Dnes slouží Božím slovem bratr Vašek 
Vondrášek a za týden bratr Jan Libotovský, 
vedoucí odd. misie v ČS. Jak jsme již minule 
oznamovali, chceme po skončení prožít ještě 
společný čas ve společenství a v rozhovorech 
nad tímto tématem.

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

3. Studium Bible pro mládež je ve středu v 19,30.
4. Modlíme se za nemocné a trpící, pokud o někom 

víte, podejte nám prosím zprávu.
5. Věnujte pozornost letáčku o příměstském táboru 

pro děti od 6-12 let na nástěnce.
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 potřeby pro vybavení bytu. Bližší 
informace sdělí br. Veselý.

7. Dne 7. června v 19,00 nám nabídla Jana 
Zachariášová udělat ochutnávku aktivit, které se 
týkají koučinku, pokud máte zájem, počítejte s 
tímto termínem.

8. Dobrovolnické centrum Protěž pořádá Dětský 
den, na který zve všechny děti a jejich rodiče, 
který se bude v parku Grébovka 29. 5. od 13 
hodin.

Toto číslo zpravodaje sestavil: Richard Korbut ml.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

EPIŠTOLA BETHANSKÝM

U NEBESKÉ BRÁNY S ING.KRÁLÍKEM…

Jako mnohých z vás, i mě se nějak osobněji dotknul 
odchod jednoho z našich nejznámějších herců tento 
týden, protože tak nějak spoluvytvářel kolorit mého 
mládí a vlastně celého mého života. Brácha mi poslal na 
to konto upravený obrázek z komedie „Vrchní prchni“, 
která je jedinou komedií, kterou mám rád a kterou jsem 
už vícekrát viděl – kde se manžel jako Ing. Králík vrací 
domů a jeho manželka se jej naštvaně ptá: “Co je, ty 
nemáš klíče“? V souvislosti rok starého odchodu 
herečky, která ztvárňovala jeho manželku (a byla jí i v 
osobním životě) – i odchodu jejího manžela tento týden 
má tento obrázek ještě hlubší rozměr… Ten obrázek co 
mi bratr posílal má název „U nebeské brány“ – vím že 
teologicky je to mimo, ale velmi dobře může posloužit k 
užitečnému zastavení každého z nás…
Pokaždé když odejde někdo z mých více či méně  
blízkých, nebo někdo ze sborového, společenského, 
veřejného života – pokaždé si říkám kdy asi budu na 
řadě já… Významnou měrou můžeme ovlivnit životním 
stylem či opatrností dobu, kdy se to stane, ale nikdy na 
zaručeně, protože žijeme na planetě nespravedlnosti a 
hříchu. „Ing.Králík“ v již zmíněné komedii klíče od dveří 
neměl (a celá ta souvislost byla jak víte ještě trošku 
jinak), ale  v souvislosti s „nebeskou branou“ má klíče od 
našeho Pána nabídnuté každý z nás (Zj 1,18.)… 
Přemýšlíme tuto sobotu v tématu kázání na pokračování 
o sdílení své víry, která má díky Boží milosti obsah 
naděje, která není jenom pro tento život. Velmi bych nám 
přál, aby byl každý z nás díky této Pánem Bohem 
darované naději tím, kdo se z této naděje raduje a jehož 
radostí a smyslem života je se o tuto naději celým 
stylem svého života dělit – někdy i slovy…
      
Váš „kazatel v naději“ 
Vašek Vondrášek)
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