
KONTAKTY 
• Václav Vondrášek, kazatel,  775 080 809 
• Soňa Sílová, kazatelka, 724 130 602 
• 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               19. 9. 2020

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 
• Sbírka na misijní projekty církve                     2 877,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru                     5 726,- Kč 
• Celkem                                                                  8 603,- Kč 

PODZIMNÍ PŘEDNÁŠKY PRO 
VEŘEJNOST BR. RADIMA PASSERA 

Milí členové sboru Bethany. Neúprosně se blíží největší 
evangelizační akce vašeho sboru, která, dá-li Pán, proběhne 
letos v termínu od 4. listopadu 2020 v našem sboru Bethany. 

Misijní oddělení spolu s organizaci Maranatha plánuje zajistit 
přípravu i celý průběh této akce. Nicméně bez aktivní 
spolupráce vás členů sboru se určitě neobejdeme!  

Prosíme proto nejen za modlitby, ale i o zapojení do 
konkrétních služebností. Opět budeme potřebovat hudebníky, 
diakony u dveří, zvukaře, moderátory, dále lidi, kteří přispějí 
programem pro děti, zdravotním okénkem či svědectvím, jak 
poznali Pána Boha.  

Do začátku kampaně zbývá pouhý měsíc. Prosíme proto 
kontaktujte bratra Luďka Svrčka lsvrcek77@gmail.com nebo 
na telefonním čísle 777 077 166.  

Věříme, že Vaši ochotu Pán Bůh bohatě požehná. 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 

10.00—11.00 Sobotní škola 

 uvádí s. Eva Zrnová 

 diakonka sálu: s. Tereza Nehonská 

• Společné písně: s. Žaneta Teaotea 

• Modlitba 

• Studium Bible ve skupinkách 

• Sbírka pro misijní projekty CASD                            

11.00—11.30 Přestávka 

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

  uvádí s. Barbora Kosinová 

 diakonka sálu: s. Alžběta Stará 

• Společná píseň: s. Žaneta Teaotea 

• Modlitba 

• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

• Oznámení: s. Barbora Kosinová 

• Společná píseň  

• Modlitba  

• Čtení z Bible 

• Ztišení 

• Kázání: br. Jozef Bajusz 

• Společná píseň 

• Závěrečná modlitba

UČITELÉ SOBOTNÍ ŠKOLY 
• Třída v hlavním sále - br. Šimon Doležal 
• Třída v bočním sále - br. Jakub Pavlán 
• Třida v angličtině v sále vpředu  

• Mimiškolka 0 - 3 roky - zajišťují rodiče  
• Dětská školka 3,5 - 7 let - s. Zuzana Pavlánová 
• Dětská škola 12 - 18 let - s. Martina Špinková 

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ  
OD 19.9. - 25.9. SLAVÍ NAROZENINY 
19. 9. Alžběta Stará a Jonáš Jan Hejra 
21. 9. Richard Korbut sen. životní jubileum 
22. 9. Olga Řeháková 

Přidáváme biblický text:  Efezským 2,4-7 

Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás 
zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme 
byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni! Spolu s ním 
nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu 
Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné 
bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. 

NABÍDKA PRÁCE V ORGANIZACI 
MARANATHA 

Pracovali byste rádi v  křesťanském prostředí? Nebojíte se 
administrativní agendy, výzev a pečlivost je vám vlastní? Pak 
hledáme právě Vás!  

Od 1. 10. 2020 přijme Maranatha z.s. (podpůrná organizace 
CASD) zaměstnance na pozici Administrativní(ho) 
asistentky(a) pro účetní oddělení. Nejlépe na celý úvazek, ale 
jsme otevřeni diskuzi.  

Nabízíme adekvátní finanční ohodnocení , zázemí 
křesťanského prostředí v  kancelářích na Praze 4, ale hlavně 
skvělý kolektiv. Očekáváme komunikativnost, samostatnost, 
kolegialitu, loajalitu a ochotu učit se nové věci.  

Podmínky vzdělání: SŠ (ekonomické zaměření výhodou). 
Řidičský průkaz je rovněž výhodou, nikoli podmínkou. 
 
Pokud máte zájem o více informací, pište či rovnou zasílejte 
životopisy na adresu: ester.grzonkova@maranatha.cz. 
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OZNÁMENÍ SBORU 
1. Dnes dopoledne nám kázáním poslouží br. Jozef 

Bajusz. 

2. Příští sobotu 26.9. v našem sboru budeme slavit 
památku Večeře Páně. Kázáním bude sloužit       
br. Václav Vondrášek. 

3. Na podzim, během listopadu a prosince opět v 
našem sboru budou probíhat misijní přednášky   
br. Radima Passera. Prosíme, aby jste ve svých 
plánech s tím počítali a zveme vás k zapojení a 
spolupráci. 

4. Chceme respektovat nařízení naší vlády platné pro 
shromáždění v uzavřených prostorech. Prosíme 
vás proto o používání roušek a hygienu rukou. 

5. 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.

SOBOTNÍ DOPIS  
BR. VÁCLAV VONDRÁŠEK 

1. Korintským 3:9  Jsme spolupracovníci na Božím díle, a vy jste 
Boží pole, Boží stavba.10 Podle milosti Boží, která mi byla dána, 
jako rozumný stavitel jsem položil základ a druhý na něm staví. 
Každý ať dává pozor, jak na něm staví. 11 Nikdo totiž nemůže 
položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš 
Kristus. 

Jsou různé zákony  

• Známý LEX BABIŠ 

• Mnohé věci v Bethany vnímám jako LEX ŠIMEK 

• Rád bych Vás seznámil i s  LEX VONDRÁŠEK, protože 
v  duchu verše z  Písma „jsme spolupracovníci na Božím 
díle“ si musíme hlídat JAK budeme stavět „na našem 
společném základu, na Kristu…“ 

V  Bibli máme DESATERO, Pavel Šimek nám v  sobotu na 
loučení odkázal DEVATERO (velmi inspirující, nechám zasklít 
do kanceláře) + já mám pouze SEDMERO 

1. BRATRSKÁ LÁSKA 

• Mám vás rád, byť to zní komerčně a lacině – ale je to 
smysl mého života – MILOVAT – to jsem pochopil od 
Pána Ježíše – a proto jsem mezi Vámi jako kazatel 
V Bethany a ne v Českých Budějovicích 

• Věřím tomu, že jestli nás spojuje jedna víra v  laskavého 
Boha, budeme se vždy snažit mít rádi a hledat k  sobě 
cesty – chci v  tom být vždy proaktivní… ale když mě 
předběhnete, uděláte mi radost… 

2. OTÁZKY 

• Budu se hodně ptát – jsou mezi vámi pro mě neznámé 
tváře a příběhy, nerozumím souvislostem, kontextům, 
budu se první rok hodně rozkoukávat 

3. SROZUMITELNOST a čitelnost 

• Prosím nedejme prostor DOMĚNKÁM, nečekejte že mi 
něco dojde, když mi to jenom naznačíte 

• Když budete něco chtít, nebo budete věci nějak vidět, 
prosím otevřeně mi to řekněte – příliš moc často lidé 
spoléhali na to, že to snad tomu druhému „DOJDE“- a 
většinou se nestalo… a zbylo jen vzájemné zklamání a 
frustrace 

4. ZRCADLO 

• Je pro mě velmi důležitá zpětná vazba, protože díky tomu 
rosteme společně 

• Vnímám že „nastavit druhému zrcadlo“ je někdy velmi 
těžké, ale prosím o to, budu to velmi potřebovat 

• Dát si zpětnou vazbu chápu jako naplnění Pavlovy výzvy 
„JEDNI DRUHÝCH BŘEMENA NESTE“ – je to někdy 
břemeno, ale když nám jde v lásce o společnou věc, je to 
dobrá cesta dopředu 

5. HUMOR 

• Myslím že znakem zdravého křesťanství je HUMOR, když 
se společně dokážeme zasmát, úžasně to občerství 
atmosféru 

• Většinou v naší životní praxi bereme VELMI VÁŽNĚ SEBE 
A AŽ TAK MOC UŽ NE PÁNA BOHA  – ale má to být právě 
naopak!!! Kéž by se nám společně dařilo BRÁT VÁŽNĚ 
PÁNA BOHA A BRÁT S  NADHLEDEM SEBE ČI JEDEN 
DRUHÉHO a naše chyby, nedorozumění, omyly, přešlapy 
bez kterých to nejde 

6. MODLITBA 

• Rád se budu modlit za vás i za náš sbor  

• MOC prosím modlete se za nás – za Soňu i za mě - a čas 
od času nám to připomeňte, potřebujeme to od Vás stále 
znovu slyšet 

• Když budete chtít a potřebovat, nebojte se říct si o 
společnou modlitbu, nebo abychom na Vás v  čemkoliv 
mysleli 

7. CESTA JE CÍL 

• Jsme společně na cestě – učíme se za pochodu, věříme 
v  LÁSKU, tzn.ve ZNOVUZROZENÍ, PŘIOBRÁCENÍ, 
POSVĚCENÍ… věříme v  to, že nás Boží láska postupně 
mění ve svůj obraz… 

• Pokud počítáme s  Boží pomocí, tak nikdy neztrácíme 
naději a víru v dobro. 

• Můžeme společně v Bethany prožít kus Božího království 
už tady na zemi, ale v plnosti to bude až jednou u Pána, 
tam „na lepším“, v nebi… TAM je cíl a doma, tady to bude 
vždycky jen provizorium… 

• Kéž se na této cestě společně máme rádi, podpíráme, 
povzbuzujeme, vydržíme… 

V lásce Kristově Váš Vašek Vondrášek 


