
 Zpravodaj sboru CASD     4. 6.  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. Jaroslav Hejra

• 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. Ilona Semrádová

• Diakon sálu: s. Marta Veselá

• Společná píseň

• Modlitba

• Sbírka:

• Oznámení: s. Ilona Semrádová

• Příběh pro děti: s. Jindřiška Nejedlíková

• Společná píseň

• Modlitba

• Čtení  veršů: s. Marcela Řeháková

• Čtení  z Parafráze: Mat 22,23-32

• Tichá modlitba & Ztišení

• Kázání na verše: Luk. 10,1
br. Ivo Řehák
„VĚCI PŘÍŠTÍ, VĚCI BUDOUCÍ“

• 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 
4.6. - 10.6. SLAVÍ NAROZENINY 

 2.087 Kč
 5.328 Kč
 7.415 Kč

s. Jindřiška Nejedlíková
br. Eduard Forejt

 br. Jaroslav Hejra 
br. Ivo Řehák

br. Stanislav Slamka  

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

1. Dnešní sobotu slouží Božím slovem bratr Ivo Řehák. 
Příští sobotu nás navštíví a zvěstí z Boží slova 
poslouží ředitel Adventistického teologického institutu 
Marek Harastej.

2. Studium Bible i nadále pokračuje vždy v úterý, 
tentokráte již v 17,30, a ve čtvrtek v 18,00, zveme Vás a 
prosíme, 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.  Příští sobotu chceme opět navštívit seniory v domově 

U Vršovického nádraží a zveme Vás, přijďte je s námi 
potěšit (11.6. v 15,00), zapsat se můžete na list u 
východu nebo osobně domluvit s mn. Svrčkovými.

7. Milé sestry a bratři, v blízkosti našeho sboru je 
speciální mateřská a základní škola Diakonie 
Českobratrské církve evangelické, se kterou navázala 
sestra Sílová kontakt, když hledala školu pro svého 
syna. Domnívá se, že by bylo hezké tuto školu (děti i 
zaměstnance) podpořit, a proto zve k návštěvě 
Zahradní slavnosti v pátek 17.6. V Zápolí 21 od 14,00. 
Dorazit lze kdykoli  do 17,00. Soňa Sílová bude  ráda, 
když se k ní někteří z nás připojí.

8. 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.

9. Dne 7. června v 19,00 nám nabídla Jana Zachariášová 
udělat ochutnávku aktivit, které se týkají koučinku, 
ochutnávka se bude konat v Bethany, a proto ti, kdo 
mají zájem, jsou srdečně zváni. 

10. Připomínáme ještě členům výboru, že 6.6. v 18,00 
se sejdeme k jednání.

11. Za dva týdny, tedy 18.6. budeme společně slavit 
Večeři Páně.

12. Příští sobotu, 11.6. nebude anglická skupinka.

Toto číslo zpravodaje sestavil: Richard Korbut ml.
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EPIŠTOLA BETHANSKÝM

OKRADENA PŘI CESTĚ NA BIBLICKÝ KURZ…

Asi mi budete všichni rozumět, jak se snažíme být citliví a 
vstřícní a jak se někdy bojíme o ty z našich blízkých či přátel, 
kteří poznávají našeho Pána, se kterými jsme někdy sdíleli, co 
pro nás naše důvěra v Pána znamená, jak nám dává do života 
smysl, jak nám pomáhá v každodenních starostech…

Prožívám to vždycky znovu s lidmi, se kterými se setkávám 
nad Biblí a které zvu do sboru… Vždycky se za ně modlím, aby 
prožili svou osobní zkušenost s Bohem, aby si jich ve sboru 
někdo laskavý všiml, aby se nedali odradit různými člověčinami 
mezi námi ve sboru, aby našli své místo, kde by byli Pánu Bohu 
i církvi užiteční a měli z toho radost…

Dost nepříjemnou zkušeností pro mě bylo teď nedávno, když 
jsem čekal navečer na Bethany na lidi z biblického kurzu a 
vtom mi jedna vyděšená paní, která měla za pár minut dorazit, 
volala, že byla na Brumlovce o něco dříve a sedla si na lavičku i 
se svými třemi taškami. A najednou že kolem běžel nějaký 
mladík v černém oblečení, krajní tašku jí vzal a utekl. A co že 
má dělat, že je z toho celá roztřesená… Tak jsem jí přes telefon 
navedl, co by asi tak měla – tzn. sehnat svědky, nahlásit na 
policii trestní oznámení na neznámého pachatele atd. Za 
chvilku jsem paní volal znovu a to už ji dva svědkové, kteří byli 
při krádeži nablízku a dokonce se zloděje snažili – byť marně – 
doběhnout – už vezli na nahlášení na Policii ČR s ochotou ji 
nejen dovézt, ale i dosvědčit, co viděli.

A tak já o tom přemýšlím, co to asi s paní udělá, když se jí 
stane taková nepříjemnost, zrovna když čeká, než začne 
biblický kurz. No ale přece i o tom je víra, která nám v životě 
pomáhá žít s Bohem právě v takovém reálném světě, v jakém 
žije každý z nás. Tak na ni myslím, aby jí Pán pomohl zpracovat 
tuto nepříjemnou zkušenost. A myslím i na nás všechny, když k 
nám život nebyl – a není –častokrát fér… K Ježíši také nebyl… 
Protože jsme se narodili z Boha, tak naše „víra přemáhá 
svět“(1J 5,4). A to je možné pouze na bitevním poli. Tak se 
navzájem podpořme a nechme našeho Pána, aby nám nově a 
nově zvedal hlavu, protože vítězný život je o tom, že když jsme 
padli (a někdo nám k tomu někdy i „rád nastavil nohu“), že 
znovu vstaneme a jdeme zase s další jizvou o kousek dál… 
Každá taková nová jizva – na mém těle, a zvlášť na mém srdci 
– je takovým novým příběhem. Milý Bože, věříme Ti – ale 
pomoz prosím nedůvěře každého z nás (Mk 9,24). Jsme v tom 
spolu… 

S vámi namočený v bídě tohoto světa, váš kazatel 

Vašek Vondrášek

Milé sestry, milí bratři, 
v blízkosti našeho sboru se nachází speciální 
mateřská a základní škola Diakonie Českobratrské 
církve evangelické, se kterou jsem navázala kontakt 
při hledání školy pro našeho synka. Myslím, že by bylo 
hezké podpořit tuto školu, děti i zaměstnance a 
jednou z možností je jejich Zahradní slavnost konaná 
v pátek 17.6. od 14:00 na adrese V Zápolí 21, na 
kterou jsme jako sbor srdečně zváni paní zástupkyní 
ředitele. Já určitě půjdu a budu ráda, když se ke mně 
připojíte. Dorazit lze kdykoli až do 17. hodiny. Srdečně 
zdraví Soňa, vaše kazatelka
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