
 Zpravodaj sboru CASD       28. 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

• 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. Jan Řehák

• Diakon sálu: br. Jaroslav Gondola

• Společné písně

• Modlitba

• Společné Studium Bible 

• Sbírka:

11.00—11.30 Přestávka

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

• Uvádí: br. Luděk Svrček

• Diakon sálu: br. Eduard Forejt

• Společná píseň

• Modlitba

• Sbírka:

• Oznámení: br. Luděk Svrček

• Příběh pro děti: br. Jakub Pavlán

• Společná píseň

• Modlitba

• Čtení  z bible

• Tichá modlitba & Ztišení

• Kázání: br. Jan Libotovský
• 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 
28.5. - 3.6. SLAVÍ NAROZENINY 

28.05. br. Květoslav Tolar
29.05. br. Ivan Dorica 
31.05. s. Senwelo Dvořáková

- Kč
 7.884 Kč
 7.884 Kč

  br. Jan Libotovský

  

s. Nicola Kubečková
br. Patrik Kantor

nebude, bude společná SŠ

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

1. Také tuto sobotu chceme prožít sobotu
zacílenou na misii, tedy sobotu  o „Nakažlivém
křesťanství“, proto i první část bohoslužby byla
zaměřena k tomuto tématu. Dnes slouží Božím
slovem bratr Jan Libotovský, vedoucí odd.
misie v ČS.  I dnes chceme po skončení prožít
ještě společný čas ve společenství a v
rozhovorech nad tímto tématem.

2. Příští sobotu slouží Božím slovem bratr Ivo
Řehák.

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. Všimněte si prosím také plakátu, který mluví o

podrobnostech Dětského dne, který se koná
tuto neděli, tedy 29.5., v parku Grébovka od 13
hodin. Na dětský den , který pořádá DC Protěž,
jsou zváni nejen děti, ale i dospělí.

7. 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.

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

Toto číslo zpravodaje sestavil: Richard Korbut ml.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

EPIŠTOLA BETHANSKÝM

Děje se toho tolik, až z toho jde hlava kolem

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,
uplynulé dva týdny byly u mě velmi bohaté na cestování, 
různorodé povinnosti a zodpovědnosti, setkání a rozhovory. 
Odjela jsem na několikrát odkládané mládežnické setkání na 
Slovensku, kde jsme s mladými otevřeli téma čistého a 
nečistého, jak nám jej předkládá Lv 11 a Dt 14 a pokoušeli se o 
aktuální interpretaci tohoto pro mnohé podivného konceptu. A 
totéž jsme si zkusili i minulou sobotu na smíchovském Klubu 
zdraví. Z obou setkání jsem načerpala zajímavé pohledy, byť 
otázek spíše přibylo než ubylo. Po dlouhých čtyřech letech jsme 
se také sešli na unijním kazatelském setkání ve Strážovicích u 
Kyjova a tam jsem s překvapením sledovala, kolik toho různí 
kolegové a členové sborů dělají v online prostoru, aby přiblížili 
dobrou zprávu o Kristu dnešnímu člověku. S bratrem Václavem 
bychom vám o tom rádi řekli více, snad se to brzy povede. Také 
jedno svatební kázání jsem chystala a byla vděčná za setkání s 
dávnými známými i těmi novými. Dnes, ve čtvrtek, jsem byla 
spolu s některými z vás ve smíchovském sboru na Akademii 
školy Elijáš, kde žáci spolu se svými učiteli a zaměstnanci školy 
připravili úžasné představení s názvem „Ve jménu krále”, které 
bylo krásným podobenstvím na velký zápas dobra a zla a na 
brzký návrat Pána Ježíše Krista. Bylo krásné sledovat nadšení 
účinkujících i diváků, kteří zaplnili téměř do posledního místa 
celou modlitebnu.
Také vím, že je mnoho vás, kteří nesete těžká břemena v podobě 
vlastních zápasů a nemocí nebo se staráte o své blízké. Je mi to 
velmi líto, myslím na vás a přála bych si, aby bylo méně 
špatných zpráv. Jsem vám všem vděčná za důvěru, se kterou se 
se mnou sdílíte a ačkoli bych z celé své bytosti chtěla udělat víc, 
doufám, že i rozhovory a modlitby pomáhají nám všem nést to, 
co je třeba.
Všechny tyto vjemy mi někdy způsobují pocit, jako bych byla v 
obrovském víru, který strhává a chce mě nekontrolovatelně 
unášet. Připomnělo mi to pocit, který žalmista vypsal v Žalmu 1: 
„jak plevy hnané větrem”. Nejen ti, kteří s Bohem ve svém životě 
nepočítají, ale i my, kteří se k Bohu hlásíme, můžeme zažívat 
pocit jako bychom byli hnáni větrem, marností. Naproti tomu je v 
žalmu zmíněn obraz stromu, pevně zakořeněného u tekoucí 
vody a nesoucího ovoce v pravý čas. To se stává, když 
rozjímáme nad Hospodinovým zákonem, který jsme si oblíbili, 
zamilovali. Že by tohle byla cesta ze zmatku, nejistot a 
nestability? Věřím, že ano.
Dostatek občerstvujícího intenzivního pobývání v Boží 
přítomnosti a požehnanou sobotu i celý týden přeje a srdečně 
zdraví
Soňa Sílová, vaše kazatelka

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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