
 Zpravodaj sboru CASD     18. 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:  s. Martina Špinková

• Diakon sálu: s. Denisa Šnerbergrová

• 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. Tereza Nehonská

• Společná píseň

• Modlitba

• Sbírka:

• Oznámení: s. Ilona Semrádová

• Příběh pro děti: s. Soňa Sílová

• Společná píseň

• Modlitba

• Čtení z SNC, Jak. 4, 1. – 7.

• Tichá modlitba & Ztišení

• Kázání na verše: Jak. 4, 1. – 7.
br. Václav Vondrášek
„S MEDVĚDEM V ZÁDECH“

• 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 
18.6. - 24.6. SLAVÍ NAROZENINY 

 2.282 Kč
 7.449 Kč
 9.731 Kč

s. Gabriela Hejrová 
s. Adéla Gondolová

 br. Stanislav Slamka 
s. Martina Špinková

s. Soňa Sílová  

20.6 br. Petr Vaněk
20.6 s. Zdeňka Abourrig

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

1.    Dnešní  sobotu budeme slavit Večeři Páně s bratrem 
Václavem Vondráškem a Soňou Sílovou.

2.    Příští sobotu bude sloužit kázáním z Božího slova bratr 
Luděk Veselý.

3.    Studium Bible nebude tento týden z důvodů dovolených 
ani v úterý ani ve čtvrtek. 

4.    Studium Bible pro mládež bude ve středu ve 20,00.
5.    Modlíme se za nemocné a trpící, pokud o někom víte, 

podejte nám, prosím, zprávu.
6.    Věnujte pozornost letáčku o příměstském táboru pro 

děti od 6-12 let na nástěnce.
7.    V neděli 19.6. od 16,00 je naplánována sborová brigáda, 

prosíme, přijďte nám pomoci.
8.    23.6. slaví Passeinvest 30 let svého trvání. Na této akci 

bude mít také stánek Bethany. Velmi prosíme Vás, kteří 
byste mohli pomoci a být v čase od 11 do 15 (např. 11-13 
a 13-15) přítomni, abyste se hlásili u sestry Sílové. 

9.    Vás všechny, kteří se zajímáte o budoucí a misijní 
aktivity našeho sboru, zveme příští čtvrtek, tedy 30.června 
v 19,00 na setkání do Bethany.

10. 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.

11. Jak víte, tento rok nás opět zve bratr Passer do 
Štětkovic na sborovou slavnost, která bude 17. července. 
Přihlásit se je nezbytné do 6. července na adresu, která je 
uvedená na přiloženém plakátku.

12. A nakonec radostnou zprávu: V pondělí 13. v 19 hodin  
jsme prožili slavnost křtu Jiřího Sejáka, kterého pokřtil 
bratr Pavel Šimek. Radujeme se z našeho nového bratra a 
prosíme, podpírejte ho svými modlitbami.

Toto číslo zpravodaje sestavil: Richard Korbut ml.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

EPIŠTOLA BETHANSKÝM
LÉK NA LENOST ŽIVOTA…

Pokaždé když jsem v bazénu na plavání, je pro mě těžké 
si připustit, že mě čeká 50 minut kraul tam a znak zpět… 
Proto si vždycky před vstupem na bazén čtu většinou 
Písmo a učím se nazpaměť nějaký verš, abych jej pak v 
bazénu meditoval a nemusel myslet na svou lenost a 
únavu. Možná byste se divili, kolik kázání se narodilo 
právě v podolském venkovním vyhřívaném bazénu.

Mockrát jsem si v životě vzpomněl na zlaté „tety“ 
učitelky z budějovické sobotní školky (dvě z nich už jsou 
„na lepším“), které nám vždycky na konec sobotní školky 
dali naučit se nazpaměť do příště „Zlatý verš“. Nebudete 
mi věřit, ale tam je někde kořen mého celoživotního 
poznávání Pána skrze Písmo, kde mnoho klíčových 
veršů které si v životě připomínám znám právě z této 
doby, ze staré dobré a poctivé Bible kralické z roku 1613. 
Každý rodič může velmi pomoci svým dětem, když bude 
„zlaté verše“ svých dětí ze „školky“ znát a bude se je učit 
se svými dětmi. Tím jim do života dá víc, než jim platit 
mnoho vzdělávacích kroužků či počítačových her. Nejen 
v bazénu můžeme někdy prožívat tíhu života, unavenost 
nebo obyčejnou „lenost k dobrému životu“ – a když nás 
budou nahánět chmurné, poraženecké a destruktivní 
myšlenky, není nad to zazpívat si nahlas někde o samotě 
pro nás zvěstnou křesťanskou píseň (která má nejen 
slova, ale i obsah) a nebo citovat si nahlas biblické 
verše. Děkujeme našemu milému bratru Samueli 
Balangó že je nám v tom v našem sboru tím nejlepším 
inspirativním příkladem – jen se ho zeptejte jak to dělá!!

  

S vděčností za dar paměti váš kazatel,

 Vašek Vondrášek

PORADA JAK A KUDY OD ZÁŘÍ DÁL…

Milí Bethanští, rádi bychom vás se Soňou všechny 
kterým záleží na Bethany a její vůni pro naše okolí 
pozvali na poradu, jak a kudy dál příští školní rok. 
Chceme společně hledat, modlit se, snít, dát 
dohromady plán aktivit, které bychom chtěli připravit 
pro naše okolí i pro náš sbor. Vítán je každý, komu na 
tom záleží. Tzn. ve čtvrtek 30.června od 19. hod. na 
Bethany, budeme se na vás těšit
       
Vaši kazatelé Soňa a Vašek
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