
 Zpravodaj sboru CASD  24. 9.  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. Luděk Veselý

• Diakon sálu: s. Marie Slamková

• Společné písně

• Modlitba

• Studium Bible ve třídách

• Sbírka:

11.00—11.30 Přestávka

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

• Uvádí: br. Ivo Řehák

• Diakon sálu: br. Luděk Veselý

• Společná píseň

• Modlitba

• Sbírka

• Oznámení: br. Ivo Řehák

• Příběh pro děti: br. Ivo Řehák

• Společná píseň

• Modlitba

• Čtení  z studij. překl. Luk 12,29-34

• Tichá modlitba & ztišení

• Kázání na verše Mat. 23, 37 – 24,31 
br. Stanislav Slamka
„Podezíraví, připravení a nevěřící“

• Společná píseň

• Závěrečná modlitba

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

 12.518 Kč

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ OD 
24. 9. - 1. 10. 2022 SLAVÍ NAROZENINY

27.9. s. Denisa Wimmerová-Šnebergrová
27.9. s. Jana Řeháková
29.9. d. Adina Ema Vaňková
29.9. br. Radim Passer sen.

br. Luděk Veselý 
s. Jiřina Harbáčková

21.319 Kč

 8.801 Kč

br. Jakub Slamka

s. Zuzana Pavlánová
br. Eduard Forejt

Sborový víkend na Sázavě

Ve dnech 7.-9. října chceme společně strávit jako sbor Bethany 
víkend na Sázavě. Přejeme si prožít pohodový, radostný čas ve 
společenství i s našimi dětmi a přáteli. Cena za ubytování bude 
dotována – první noc bude stát 150 Kč a další 100 Kč. 
Stravovat se budeme z vlastních zásob, ale na sobotu 
objednáme pizzu, dotovaná cena bude 100 Kč. Sobotu 
dopoledne chceme prožít podobně jako ve sboru u Božího 
slova, odpoledne se chceme projít po Sázavě a navštívit 
Sázavský klášter. Večer chceme strávit u ohně s opékáním. V 
neděli můžeme navštívit nějakou pamětihodnost v okolí (např. 
Kutnou Horu nebo Český Šternberk) a po obědě (který si již 
každý zaplatí sám) se rozejdeme. Ne všichni budou asi moci s 
námi být po celý víkend, a proto počítáme s tím, že je možno 
přijet třeba jen na dva dny nebo jen na sobotu. Sestra Špinková 
připravila formulář, do kterého každý zapíše, kdy přijede a co si 
bude přát za jídlo. Těšíme se na společenství a proto – pokud 
Vám to bude možné – pojeďte s námi.

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

1. Dnešní sobotu  bude sloužit  Božím slovem   br.
Stano Slamka.

2. Příští sobotu bude sloužit zvěstí z Božího slova br.
Václav Vondrášek a chceme společně prožít 
Večeři Páně. 

3. Studium Písma bude v úterý a ve čtvrtek v
18,00.Studium mládeže bude mimořádně ve
čtvrtek v 19,30.

4. Modlíme se za nemocné, pokud o někom víte,
podejte zprávu vedení sboru, abychom se mohli
informovat a myslet na sebe navzájem.

5. Dopředu oznamujeme, že od 7. do 9. října chceme
strávit společně víkend na Sázavě, tedy druhou
sobotu v měsíci říjnu zde nebude shromáždění, ale
prožijeme společnou sobotu na Sázavě. Bližší
informace v samostatném oznámení.

6. Tuto neděli  jdeme jako dobrovolníci do Domova
pro seniory U Vršovického nádraží, sraz v 15 hodin
před zadní částí objektu.  Zveme Vás, pojďte s
námi.

7. Od počátku měsíce října zahájíme opět studium
Písma v úterý, středu a čtvrtek od 8,30-9,00
ve sborové kanceláři.

8. Od dalšího týdne zahájíme také přednášky sestry
Soni Sílové, vždy v úterý v 18,30. Bližší oznámíme
příští sobotu.

Toto číslo zpravodaje sestavil: Richard Korbut ml.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

EPIŠTOLA BETHANSKÝM

NENECHAT SI UKRÁST IDEÁLY…

Bylo mi velkou radostí prožít minulou neděli v Bethany 
slavnostní bohoslužbu, kdy si své ANO před Bohem řekli naši 
milí Jiřinka Krejzová a Jan Harbáček. Jsem vděčný za všechny 
ty z našeho sboru, kteří s bohoslužbou pomohli, a tak byla celá 
slavnost v radostném a důstojném duchu.
Zároveň byla tato svatba tak trochu zvláštní a výjimečná nejen 
tím, že zazněla dvě kázání (od s.farářky Křížové z ECM a pak  od 
mě), ale i věkem snoubenců. Velmi si vážím jejich rozhodnutí a 
odevzdání se jeden druhému před Bohem. Jak jsem vyjádřil ve 
svatebním kázání, nechtěl jsem jim přinášet nějaká „moudra“ – 
oba jsou určitě zkušení pro život až dost… Ale vyjadřoval jsem 
jim poděkování za to, že jejich svatba pro nás byla svědectvím o 
tom, že nepřestali VĚŘIT V LÁSKU. Každý z nás jsme po různých 
životních zraněních v pokušení už nikomu nevěřit a nepustit si 
nikoho blíž k sobě, aby nás opětovně nezranil či nezklamal – 
někdy to chce velkou odvahu to nevzdat a dát lásce ve svém 
životě novou šanci… A děkoval jsem jim i za jejich ODVAHU K 
ČISTOTĚ před Bohem – mohli spolu zůstat žít „na hromádce“, 
ale šli tou lepší cestou, kterou nás Pán vede skrze Boží slovo.
Děkuji našim milým novomanželům tedy ještě jednou nejen za 
sebe, ale i za celý náš sbor a moc si přeji, abychom v Bethany 
nikdy nepřestali věřit v dobré ideály křesťanského života, ke 
kterým jsme byli – jako jednotlivci i jako rodina sboru Bethany i 
církve povoláni. Kéž jsme si na této dobré cestě, na kterou nás 
Pán zavolal, oporou a vzájemným povzbuzením…

S vděčností za vás váš kazatel 
Vašek Vondrášek

Pozvánka - Chlapi sobě VIII

Muži bratři ,
dovolte, abych vás po delší covidové odmlce znovu pozval 
na tradiční setkání mužů s názvem „Chlapi sobě“. 
Tentokrát se s pozváním obracím na všechny muže Česko-
Slovenské unie CASD. S vedením ASR jsme se totiž 
dohodli, že se při pořádání konference mužů budeme vždy 
jednou za dva roky střídat. Letos se tedy sejdeme v 
Čechách, a to 7.–9. října 2022, v českých velehorách 
zvaných Krkonoše, nad obcí Rokytnice nad Jizerou, v 
hotelu Hájenka na hoře Rezek. Naším hostem bude 
vedoucí katedry religionistiky Evangelické teologické 
fakulty Univerzity Karlovy a kazatel Církve bratrské, prof. 
Pavel Hošek. Je autorem řady publikací, z nichž nejvíce 
mne jako Foglarovce zaujala kniha s názvem „Evangelium 
podle Foglara“. Jako teolog a religionista se dlouhodobě 
zabývá fenoménem Foglar. Zajímá jej, jak tento muž 
ovlivnil několik generací chlapů a čím jim pomohl dozrát v 
muže. Ke svým přednáškám autor napsal: Jak se z malého 
chlapce stává dospělý muž? Jakým způsobem si 
mládenec osvojuje životní zkušenosti a rozvíjí své vlohy? 
Jak dochází k zázračné proměně dítěte v dospělého 
člověka? A co se děje s dítětem, kterým každý z nás kdysi 
byl, když dosáhneme dospělosti? Tyto a podobné otázky si 
kladli významní vychovatelé a spisovatelé Jaroslav Foglar 
a Ernest T. Seton. Jejich pedagogické a literární dílo nabízí 
mnoho cenných podnětů k promýšlení celoživotní cesty k 
duchovní zralosti, která je úkolem každého muže. V noci 
ze soboty na neděli nám koncertem poslouží skupina SRO 
z Frýdlantu, která během pátku a soboty bude také 
doprovázet naše společné zpívání. V neděli pak rozděleni 
do výkonnostních skupin vyrazíme na krkonošské hřebeny 
obdivovat krásy babího léta. Čeká nás hezké ubytování v 
příjemném prostředí a chutné jídlo v podání výborných 
kuchařek Dáši Kvintusové a Věry Jonczyové. (V případě 
příznivého počasí se v sobotu večer můžeme dohodnout 
na opékání buřtů.) Víkendový program začne v pátek v 
19:00 hod. večeří a vyvrcholí nedělním obědem. Cena za 
ubytování a stravu je 1500,- Kč. Přihlášky k vyplnění 
najdete na www.ceskesdruzeni.cz
(organizace, oddělení ČS, ASR, oddíl Chlapi sobě) nebo 
zde. Vyplňte je nejpozději do pátku 30. září. Přihlášeným 
pak dodáme podrobný program akce a přesný popis cesty. 
V případě potřeby vám rád pomohu při koordinaci 
autodopravy.
 Moc se na vás těším.
 Váš Radek Jonczy
 739 345 670
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