
PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 

10.00—11.00 Sobotní škola 

 uvádí: s. Eva Malá 

 diakonka sálu: s. Oksana Ornstová 

• 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 br. Radek Špinka 

 diakonka sálu: s. Liuba Chornokoz 

• Společná píseň: s. Žaneta Teaotea 

• Modlitba 

• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

• Oznámení: br. Radek Špinka 

• Příběh pro děti: s. Lenka Kalivodová 

• Společná píseň  

• Modlitba  

• Čtení z Bible  

• Ztišení 

• Kázání: br. Miroslav Kysílko 

• Společná píseň 

• Závěrečná modlitba

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 
• Sbírka na misijní projekty církve                    2 391,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru                  10 692,- Kč 
• Celkem                                                               13 083,- 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              18. 1. 2020

UČITELÉ SOBOTNÍ ŠKOLY 
• Třída v hlavním sále - s. Eva Malá 
• Třída v bočním sále - br.. Jaroslav Semerák 

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

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ  
OD 18.1. - 24.1. SLAVÍ NAROZENINY 
22.1. Klára Semeráková 

Přidáváme biblický text: 

Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech svého jinošství, než 
nastanou zlé dny a než se dostaví léta, o kterých řekneš: 
„Nemám v nich zalíbení,“ ( Kazatel 11,1 ) 

„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  
DIAKONIE ANO ČI NE - BR. JAN DYMÁČEK 

OZNÁMENÍ SBORU 
1. Dnes dopoledne nám kázáním poslouží náš místní 

kazatel br. Miroslav Kysílko. 

2. Ranní modlitební setkávání probíhají 
úterý     21. 1. v 8.30 ve sboru 
středa   22. 1. v 8.30 ve sboru 
čtvrtek  23. 1. v 8.30 ve sboru 

3. Příští sobotu 25.1. nám kázáním bude sloužit      
br. Edvard Miškej. 

4. Mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry, 
kteří jsou nemocní nebo prožívají různé těžké 
životní situace. Zvlášť pak na Vlastu Koudelovou, 
Vítka Horáka, Markétku Kubešovou, Jardu 
Gondolu,  Vasilinu Pomietlovou a Mariána Semufa.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

Prosíme všechny 
o zachování klidu během bohoslužby.

V obecné rovině vnímáme diakonii jako pomoc a službu 
chudým, starým, nemohoucím a nemocným. A tak jsou v 
některých sborech tak zvané „pohotovostní skupiny“ a pokud 
někdo potřebuje, no tak se mu nakoupí, uvaří, uklidí, zaveze do 
nemocnice, do sboru atd. Máme nemocné – je třeba pomoct, 
máme chudé – je třeba pomoct, máme zasažené nějakou 
nepředvídatelnou okolností – je třeba pomoct. A když 
nemáme? Tak není komu pomáhat. Vidíme se ve sboru - není 
co řešit.  
Vraťme se k důvodu založení této služby v prvokřesťanské 
církvi. Vznikla potřeba, kterou bylo nutné naplnit. Konkrétně 
nezaopatřené vdovy. Jinde čteme, že se také Tabita starala o 
potřeby druhých a mohli bychom pátrat v Bibli dál a zjistili 
bychom, že šlo vždy o naplňování potřeb potřebných.  
Jaké jsou dnes potřeby lidí? Samozřejmě různé. A mimo jiné 
také – „bratře, přišla jsem do sboru a vůbec nikdo si mě 
nevšiml. Tak jsem si řekla: postrádal by mě vůbec někdo? 
Záleží zde vůbec někomu na mně?“ „Bratře, to je dobře, že jsi 
přišel. Víš, nemám to komu říct. Mám všechno, co potřebuji, 
ale „nemám člověka“. SMS, maily, telefony, úžasné možnosti v 
komunikační technice, jenom ten člověk chybí.  
Skutky apoštolské 15:36 Po nějaké době řekl Pavel 
Barnabášovi: "Navštivme opět naše bratry ve všech městech, 
kde jsme kázali slovo Páně, a podívejme se, jak se jim daří."  
Skutky apoštolské 28:15 Odtud jsme šli do Říma. Tamější bratří 
dostali o nás zprávu a přišli nám naproti až ke Třem hospodám, 
někteří pak až k Appiovu tržišti. Když je Pavel spatřil, vzdal díky 
Bohu a nabyl odvahy.  
Rozumíme tomu, co dnes lidé potřebují, možná víc jak kdy 
jindy a víc jak cokoliv jiného? Samozřejmě zůstává potřeba 
pomoci, odvozu, finančních prostředků, nákupů atd., ale 
zůstává, nebo spíše narůstá potřeba člověka mít někoho, kdo 
mně naslouchá, někoho komu na mně záleží, někoho komu se 
mohu svěřit, koho vidím tváři v tvář. Když si Mojžíš nevěděl 
rady s úkolem, který dostal, Bůh mu dal Árona. Mojžíš 
samozřejmě měl Boha, ale potřeboval ještě někoho, a to 
člověka vedle sebe. A Bůh mu ho dal.  
Diakonie je služba ve všech oblastech lidské nouze. Není 
pouze jakousi dobročinnou nadstavbou života sboru. Není 
žádným speciálním pojmem pro sociální či charitativní činnost 
církve.  
Existuje celá řada sociálních služeb, které lze za finanční 
obnos využívat. To, co ale mnohdy schází je něco, nebo někdo, 

kdo dá člověku hodnotu a osvobodí ho z jeho samoty a 
izolovanosti. A tak i když se může jevit, že nikdo nic 
nepotřebuje, jsou zde lidé, kteří něco potřebují. Potřebují 
člověka. A pokud ho nemají, cítí se zbyteční, ztrácejí radost a 
třeba i odcházejí z církve.  
Když Ježíš zápasil svůj nejtěžší boj na hoře Olivetské, vzal tam 
s sebou tři učedníky. V Jeho rozhodnutí Mu nemohli pomoci, 
ale byli tam s ním. 
Matouš 26:37 „Vzal s sebou Petra a oba syny Zebedeovy; tu na 
něho padl zármutek a úzkost. 38 Tehdy jim řekl: "Má duše je 
smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou!" 40 Potom 
přišel k učedníkům a zastihl je v spánku. Řekl Petrovi: "To jste 
nemohli jedinou hodinu bdít se mnou?“  
Rozumíme tomu, že diakonie znamená naplňování potřeb 
člověka. A jaké jsou ony potřeby? Co je dnes téměř největší 
potřebou člověka? Mít ČLOVĚKA. Věřící člověk je mnohdy 
vytržen (nebo i vyvržen) z pracovního kolektivu, z rodiny, mladí 
věřící lidé tápou ve svých starostech, staří lidé mají svoje děti 
daleko... A tak kdo jiný jim má podat ruku, než spoluvěřící.  
Diakonie – JAK?  
Skutky apoštolské 15:36 Po nějaké době řekl Pavel 
Barnabášovi: "Navštivme opět naše bratry ve všech městech, 
kde jsme kázali slovo Páně, a podívejme se, jak se jim daří."  
Tři důležité věci:  
Jak se Ti daří. Musím při diakonské návštěvě číst Bibli, mít 
kázání? Mohu, ale spíše ne. Nejde o to, abych mluvil já, ale aby 
mluvil navštívený. Pozorně naslouchej a dej najevo, že 
nasloucháš. Projev zájem, nakonec proto jsi přišel.  
Někdy máme dojem, že musíme dotyčného povzbudit slovem 
svým, nebo slovem Bible. Že musíme mít pobožnost, kázání, 
musíme mluvit. Onen upřímný zájem projevený slovy „jak se Ti 
daří“, je mnohdy podstatně důležitější.  
Navštivme. Není nad to, když můžeme navštívit dotyčného u 
něho doma. Samozřejmě pokud je to možné. On je tam doma, 
cítí se jistě a bezpečně, je uvolněnější a zároveň cítí ještě větší 
zájem ze strany diakona, protože on vážil cestu k němu domů.  
Ve VŠECH městech. Někdy dělíme lidi na ty, kteří to potřebují a 
kteří to nepotřebují. A můžeme se velmi mýlit. „On je duchovně 
silný, pravidelně chodí do sboru, je činovník.“ Ano může být, ale 
to neznamená, že nepotřebuje člověka. Mojžíš byl jistě silnou 
osobností, a přesto potřeboval člověka.  
No a ještě jedna zaběhnutá věta - „Jsem k dispozici, a když 
bude onen bratr či sestra chtít, tak ví, kde mě najde.“ Odpověď: 
Lukáš 19:10 Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co 
zahynulo."  
A tak diakonie ano či ne?  


