
PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 

10.00—11.00 Sobotní škola 

 uvádí: b. Jan Řehák 

 diakonka sálu: s. Anna Voňková 

• Společné písně: s. Nicola Kubečková 

• Modlitba 

• Studium Bible ve skupinkách 

• Sbírka pro misijní projekty CASD                            

11.00—11.30 Přestávka 

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

  uvádí s. Eva Malá 

 diakonka sálu: s. Jana Zachariášová 

• Společná píseň: s. Nicola Kubečková 

• Modlitba 

• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

• Oznámení: s. Eva Malá 

• Příběh pro děti: s. Lenka Kalivodová 

• Společná píseň  

• Modlitba  

• Čtení z Bible  

• Ztišení 

• Kázání: br. Edvard Miškej 

• Společná píseň 

• Závěrečná modlitba

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 
• Sbírka na misijní projekty církve                    2 860,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru                    5 815,- Kč 
• Celkem                                                                 8 675,- Kč 

KONTAKTY 
• Pavel Šimek, kazatel, 731 113 252 - Studium Bible a 

příprava ke křtu 
• Ivo Řehák, starší sboru, 734 354 173 - Členství ve 

společenství sboru Bethany 
• Radomír Špinka, starší sboru, 737 077 482 
• Ilona Semrádová, vedoucí sboru, 606 823 780 
• Lenka Kalivodová, tajemnice, 603 503 037,  
• Eva Zrnová, diakonka, 732  380 116 
• 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 

Zpravodaj sboru CASD              25. 1. 2020

UČITELÉ SOBOTNÍ ŠKOLY 
• Třída v hlavním sále - br. Vilém Voňka 
• Třída v bočním sále - s. Lenka Kalivodová 

• Mimiškolka 0 - 3 roky - zajišťují rodiče v MŠ Elijáš 
• Dětská školka 3,5 - 7 let - s. Zuzka Pavlánová 
• Dětská škola 11 - 15 let - br. Stano Slamka 

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ  
OD 25.1. - 31.1. SLAVÍ NAROZENINY 
28.1. Jan Řehák 

Přidáváme biblický text: 

Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme 
v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a 
Bůh v něm. (1.Janova 4,16) 

„KUDYKAM 2020“ 
Pokud jste v minulosti prošli peklem rozvodu a dodnes jste 
nebyli schopni se s tím vyrovnat, připravili jsme pro vás další, 
v pořadí již čtvrtý ročník aktivity s názvem „KUDYKAM PO 
ROZVODU?“. 

Chcete-li začít znovu, jinak a lépe, máte jedinečnou šanci. 
Přednášky   PhDR. Mgr. Jeronýma Klimeše, Ph.D., předního 
českého odborníka v oblasti psychologie rodiny, vás zcela 
určitě inspirují svou fundovaností, praktičností, vtipem i 
biblickým přesahem. Budete do nich moci vstupovat svými 
otázkami, námitkami i vlastními postřehy a zkušenostmi.  Ve 
volných chvílích pak bude příležitost i k osobním 
konzultacím. 

Pro naše setkání jsme letos zvolili pomezí Moravy a 
Slovenska. Sejdeme se ve Strážovicích nedaleko Kyjova 
v  novém kongres hotelu „Selský dvůr“ Dalibora Cichého. 
Víkendový program začne v pátek 7. února ve 20,00 večeří a 
vyvrcholí nedělním obědem. Dotovaná cena za víkend je 
1100,- Kč. Z  metodických důvodů se akce nebude moci 
účastnit více než 20 lidí. Proto neváhejte a hlaste se. 
Uzávěrka přihlášek bude v pátek 31. ledna 2020. 

PŘEDNÁŠKY VE ŠTĚTKOVICÍCH S 
NÁZVEM “JEŽÍŠ TVÁ NADĚJE” 
Srdečně vás zveme na sérii přednášek s názvem Ježíš tvá 
naděje, která se bude konat od 31. 1. do 7. 3. ve 
Společenském centru a modlitebně v Sedlčanech. Přesný 
program včetně názvů přednášek si můžete vyzvednout na 
letáku ve foyer.



SOBOTNÍ DOPIS  
BR. STANO SLAMKA 

OZNÁMENÍ SBORU 
1. Dnes dopoledne nám kázáním poslouží náš místní 

kazatel br. Edvard Miškej. 

2. Ranní modlitební setkávání probíhají 
úterý     28. 1. v 8.30 ve sboru 
středa   29. 1. v 8.30 ve sboru 
čtvrtek  30. 1. v 8.30 ve sboru 

3. Příští sobotu 1.2. nám kázáním bude sloužit br. 
Peter Čík. 

4. Mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry, 
kteří jsou nemocní nebo prožívají různé těžké 
životní situace.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

Prosíme všechny 
o zachování klidu během bohoslužby.

Cožpak nevíš, že láska Boží tě vede k pokání? Řím 2,4 

V našem srdci je touha po lásce. A když není tato touha 
naplněna, člověk se nedokáže skutečně hluboce měnit. 
Vlastní nitro je pro člověka děsivé. Jsou tam věci, které 
ničí náš život. Naprosto přirozené je tyto věci ukrýt před 
světem a možná i před samým sebou. Také nám je 
přirozené tyto věci bránit a popírat, když nás někdo 
odsuzuje nebo nás chce násilně opravit.   

Půjde to tehdy, když se cíIme bezpečně; když to 
někomu ukážeme a on se z toho neskácí; když to bude 
přijato. Uzdravení přichází tehdy, když si můžeme 
dovolit být hříšníky; když se měnit nemusíme, ale 
chceme. Boží přijeI hříšníka, pochopení a svoboda jsou 
tak neodolatelné, že ustrašené nitro povolí a touží se 
své zátěže zbavit. Jak úlevné to může být, když to Boží 
přijeI, pochopení a svobodu může zprostředkovat lidská 
bytost. 

. 


