
 Zpravodaj sboru CASD     25. 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. Marta Veselá

• Společné písně

• Modlitba

• Studium Bible ve třídách

• Sbírka:

11.00—11.30 Přestávka

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

• Uvádí: s. Martina Špinková

• Diakon sálu: s. Marie Brabcová

• Společná píseň

• Modlitba

• Sbírka:

• Oznámení: s. Martina Špinková

• Příběh pro děti: s. Jindřiška Nejedlíková

• Společná píseň

• Modlitba

• Čtení z Bible

• Tichá modlitba & Ztišení

• Kázání br. Luděk Veselý

• Společná píseň

• Závěrečná modlitba

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 
• Sbírka pro misiji
• Sbírka pro potřeby našeho sboru
• Celkem

Mimořádná sbírka pro Ukrajinu

„Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny Milí členové a návštěvníci 
sboru Bethany. I radostí vám chci oznámit, že se ve 
spolupráci s naším sborem podařilo zpřístupnit bydlení již 
dvěma rodinám z Ukrajiny, další dvě mladé ženy se stěhují v 
těchto dnech, a tak je byt, jenž byl nabídnut uprchlíkům, už 
plně využit. Chtěl poděkovat všem co přispěli na sbírku, a i 
když jsme ji zatím využili pouze minimálně pro zajištění 
nutného vybavení a mnoho věcí se podařilo zajistit přímo od 
dárců. Znova díky všem, co se na pomoci podíleli – bez vaší 
pomoci by se nezrealizovalo. Pomoc bude ale i nadále 
potřeba (zejména s energiemi v zimních měsících) a tak kdo 
by chtěl další informace či navýšit sbírku, nechť se obrátí na 
kohokoliv z vedení sboru. Nechť vám Bůh žehnej.

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ OD 
25.6. - 1.7. 2022 SLAVÍ NAROZENINY 

 6.926 Kč
 8.633 Kč

 15.560 Kč

br. Eduard Forejt

 br. Jaroslav Hejra 

s. Martina Špinková

27.6 br. Daniel Vurst 
27.6 br.Luděk Veselý
27.6 s. Renata Trníková
29.6 s. Lenka Vurstová
30.6 br. Tomáš Vurst
01.7 s. Oksana Ornstová

neobsazeno

s. Jindřiška Nejedlíková

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

1. Dnešní  sobotu bude sloužit kázáním z Božího slova 
bratr Luděk Veselý.

2. Příští sobotu budeme prožívat mimořádnou sobotu, 
kterou bude mít celou v režii mládež, z kazatelů budou 
přítomni Patrik Nehyba a Soňa Sílová.

3. Studium Bible bude opět v úterý a ve čtvrtek v 18,00. 
4. Studium Bible pro mládež bude ve středu ve 20h.
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.  Vás všechny, kteří se zajímáte o budoucí a misijní 

aktivity našeho sboru, zveme na čtvrtek, tedy 30.června 
v 19,00 na setkání do Bethany.

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. 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.

10. Vzhledem k tomu, že startuje údobí prázdnin, 
ohlašujeme již dopředu, že v sobotu 20. srpna zde 
nebude z důvodů provozních bohoslužba a zveme 
všechny k setkání v dendrologické zahradě. Včas 
oznámíme bližší informace.

Toto číslo zpravodaje sestavil: Richard Korbut ml.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

EPIŠTOLA BETHANSKÝM
Co s námi bude?

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,

zase jednou píšu tenhle dopis na poslední chvíli, díky čemuž 
jsem ale změnila téma. Je středa večer a pan premiér přednesl 
před dvěma hodinami národu poselství s neradostnými 
vyhlídkami alespoň co se nevyhnutelného výrazného zvyšování 
životních nákladů týče. K tomu panující celková nejistota 
pocházející z nevyzpytatelných politických konstelací a riziko 
pramenící z existence nepředvídatelných jedinců s velkou mocí 
v jejich svévolných rukách - a je zaděláno na napětí, ba úzkost 
či dokonce strach u lidí - věřící nevyjímaje - někdy téměř 
hmatatelně i u celé společnosti. Co se mnou bude? Co bude s 
mými blízkými, mou rodinou? Jak se zařídit, připravit, jakou 
strategii použít?
Dnes jsme ale také na našem online setkání četli Bibli, 
konkrétně 20. kapitolu knihy Skutků apoštolů. A musím 
poděkovat bratru Moravcovi, že mě upozornil na to, co v 
jednom místě řeší apoštol Pavel, když píše Efezským, že se už 
s nimi neuvidí a že má před sebou vlastně neradostné vyhlídky. 
Cítí, že musí do Jeruzaléma a tuší, což mu je neustále z 
různých stran potvrzováno, že ho tam čekají těžké chvíle. 
Konkrétně pouta, vězení, utrpení. Kdo by se na něco takového 
těšil a kdo by se nechtěl něčemu takovému vyhnout? A přesto 
má Pavel odpověď: „Já však na to nedbám.” (Sk 20,24 B21) 
Jak to?! No protože proto: „Jde mi především o to, abych 
doběhl závod až do konce a splnil úkol, který mi Pán Ježíš dal: 
být nositelem radostné zvěsti o Boží lásce.” (Sk 20,24 SNC) 
Jinými slovy, je tu něco důležitějšího než vnější hmotná 
zajištěnost, pohodlí, jistota a klid. A tím je smysluplnost života 
a jeho naplněnost. Řečeno v duchu tezí V. E. Frankla, mám-li 
pro co žít, těžkosti jsou nejen zvládnutelné, ale je možné je 
přetvořit do něčeho dobrého. Smyslem a náplní Pavlova života 
je být nositelem evangelia, dobré zprávy o Boží lásce projevené 
v plnosti v ochotě Božího Syna, Ježíše Krista, obětovat se za 
nás, své děti, abychom nemuseli nikdy vytrpět to, čím prošel na 
kříži on: absolutní prázdnotou, děsivou zející propastí, kterým 
je odloučení od Boha, Stvořitele a milujícího Otce.
Jestliže jsem nebo se chci stát nositelem/nositelkou radostné 
zprávy o Boží lásce, pak se nemusím bát ani strachovat, vždyť 
„Dejte jeho (Boha) na první místo a žijte tak, jak on si přeje, a 
on se o vás postará.” (Mt 6,33 SNC)
Smysluplnou, naplněnou a požehnanou sobotu stejně jako celý 
týden přeje a srdečně zdraví

Soňa Sílová, vaše kazatelka

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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