
PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 

10.00—11.00 Sobotní škola 

 uvádí: s. Bára Kosinová 

 diakon sálu: br. Jan Řehák 

• 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. Ilona Semrádová 

 diakon sálu: . Šimon Doležal 

• Společná píseň: s. Nicola Kubečková 

• Modlitba 

• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

• Oznámení: s. Ilona Semrádová 

• Společná píseň  

• Modlitba  

• Čtení z Bible  

• Ztišení 

• Kázání: br. Peter Čík 

• Společná píseň 

• Závěrečná modlitba

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 
• Sbírka na misijní projekty církve                    2 242,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru                    4 276,- Kč 
• Celkem                                                                 6 518,- 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              1. 2. 2020

UČITELÉ SOBOTNÍ ŠKOLY 
• Třída v hlavním sále - br. Dan Dvořák + br. Šimon Doležal 
• Třída v bočním sále - br. Ivo Řehák 

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

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ  
OD 1.2. - 7.2. SLAVÍ NAROZENINY 
2.2. Renata Dražková 
4.2. Kris Teaotea 

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) 

SEZNAM 
Moji milí z Bethany, 

rádi bychom vytvořili nový seznam členů, kde by se vyplnily 
profese, schopnosti apod. Je to čistě na dobrovolnosti vás 
všech. Tudíž pokud nechcete, nemusíte. 

Můžeme se tak navzájem podpořit. Když budeme mít 
přehled, kdo co dělá, nemusíme hledat u cizích obchodníků, 
ale můžeme podpořit své bratry a sestry. Nebo hledáte 
někoho, v nějakém odvětví a chcete se spolehnout na 
někoho důvěryhodného (např. pronájem nebo koupě bytu, 
auta, apod.). Hledáte třeba učitele angličtiny, češtiny, trenéra 
apod. a ani nevíte, že někdo takový, sedí ve sborové lavici. 

Tedy do seznamu, ke svému jménu můžete napsat to, co 
můžete druhým nabídnout. Pokud chcete. 

Pokud máte zájem zapojit se, prosím napište mi do emailu: 

• Jméno a příjmení 
• co nabízíte - profese 
• popř. název firmy 
• kontakt 
• webové nebo FB stránky 

Věřím, že nám to bude ku prospěchu všem. Ciťte se v tomto 
naprosto svobodně 

Přeji krásný a požehnaný den 

Lenka Kalivodová 

PŘEDNÁŠKY VE ŠTĚTKOVICÍCH S 
NÁZVEM “JEŽÍŠ TVÁ NADĚJE” 
Srdečně vás zveme na sérii přednášek s názvem Ježíš tvá 
naděje, které se budou 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. VÍT HORÁK 

OZNÁMENÍ SBORU 
1. Dnes dopoledne nám kázáním poslouží kazatel br. 

Peter Čík. 

2. V pondělí 3.2. v 17:30 se k pravidelnému jednání 
setkání sejde výbor sboru. 

3. Ranní modlitební setkávání probíhají 
úterý     4. 2. od 8.30 ve sboru 
středa   5. 2. od 8.30 ve sboru 
čtvrtek  6. 2. od 8.30 ve sboru 

4. Příští sobotu 8.2. nám kázáním bude sloužit br. 
Mikuláš Pavlík, předseda unie CASD. 

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.

Milé sestry, milí bratři, 
již delší dobu nemohu z důvodu dlouhodobé léčby 
a nízké imunity s tím spojené navštěvovat náš sbor. 
Věřte mi, že mi všichni moc chybíte a že se velmi 
těším na den, kdy budu zase mezi Vámi. 
Určitý čas také trávím v nemocnici a vidím vedle 
sebe pacienty, kterým zbývá do konce života jen 
několik týdnů a kteří jsou nuceni s rodinou řešit 
praktické záležitosti typu, kde máš uložený rodný 
list a také s kým by se ještě naposledy chtěli vidět. 
Je to velmi smutný pohled. 
Přitom vzpomínám, jak v našich kázáních velmi 
často zaznívá, zda jsme připraveni na Ježíšův 
příchod již dnes. Kdybychom byli, tak bychom jistě 
neřešili malichernosti a našli si více času na Boha, 
rodinu a přátele. 
Jsem šťasten, že mám báječnou rodinu, která mně 
podporuje a pomáhá udržovat pozitivní náladu. 
Jsem také moc rád, že jsem členem sboru Bethany. 
Jste pro mě a mou ženu druhá rodina. Moc si toho 
vážíme. Jsem také rád, že v našem sboru panují 
přátelské vztahy a členové se k sobě chovají jako 
bratr a sestra v Kristu. 
Chci Vám také moc poděkovat za Vaše modlitby. 
Jsem přesvědčen, že mají pozitivní vliv na průběh 
mé léčby a kvalitu mého zdravotního stavu. 
Těším se na brzké setkání s Vámi. 
Nechť Vám všem Bůh žehná. 
Váš bratr v Kristu Vítek 

. 


