
PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 

10.00—11.00 Sobotní škola 

 uvádí: br. Jan Řehák 

 diakonka sálu: s. Eva Zrnová 

• Společné písně: Slamkovi 

• Modlitba 

• Studium Bible ve skupinkách 

• Sbírka pro misijní projekty CASD                            

11.00—11.30 Přestávka 

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

  uvádí br. Ivo Řehák 

 diakonka sálu: s. Tereza Nehonská 

• Společná píseň: Slamkovi 

• Modlitba 

• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

• Oznámení: br. Ivo Řehák 

• Společná píseň  

• Modlitba  

• Čtení z Bible  

• Ztišení 

• Kázání: br. Mikuláš Pavlík 

• Společná píseň 

• Závěrečná modlitba

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 
• Sbírka na misijní projekty církve                    2 575,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru                    7 437,- Kč 
• Celkem                                                               10 012,- 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              8. 2. 2020

UČITELÉ SOBOTNÍ ŠKOLY 
• Třída v hlavním sále - br. Vilím Voňka 
• Třída v bočním sále - br. Lukáš Hora 

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

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ  
OD 8.2. - 14.2. SLAVÍ NAROZENINY 
10.2. Jiří Ornst 
13.2. Zuzana Pavlánová 
14.2. Natálie Dalbré 

Přidáváme biblický text: 

Já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha, 
který je má spása. Panovník Hospodin je moje síla. Učinil mé 
nohy hbité jako nohy laně, po posvátných návrších mi dává 
šlapat. Pro předního zpěváka za doprovodu strunných 
nástrojů. (Abakuk 3,17.18) 

ZMĚNA KAZATELE 
Milé sestry, milí bratři, členové výboru sboru,  

obracíme se na Vás, abychom Vás informovali o tom, že 
Výbor Českého sdružení rozhodl dne 26. ledna 2020 o 
změně v obsazení pozice zodpovědného kazatele ve Vašem 
sboru. Od léta 2020 se jimi stanou bratr Václav Vondrášek a 
sestra Soňa Sílová, kteří současně zodpovídají také za sbor 
Praha - Smíchov.  

Věříme, že nový kazatelský tandem svým obdarováním 
naváže na dosavadní práci Vašeho sboru a děkujeme Vám, 
že je budete v jejich službě podporovat.  

Děkujeme za Vaše modlitby.  

Přejeme Vám Boží milost a hojnost požehnání. Vaši bratři z 
Českého sdružení - Vít Vurst, David Čančík a Jiří Komárek 

Slavnostní bohoslužba kdy se budeme moct rozloučit a 
poděkovat našemu kazateli br. Pavlovi Šimkovi a přivítat br. 
Vonáška a sestru Sílovou je plánován na sobotu 6. června 
2020. 

PŘEDNÁŠKY VE SEDLČANECH 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.

RADOSTNÁ UDÁLOST 
Ahoj kamarádi, bráškové a sestřičky z Bethany. Rádi bychom 
se s vámi podělili o radostnou novinu v naší rodině. V neděli 
2.2.2020  v 18:28 hodin nám Hospodin požehnal v podobě 
krásné dcery Ráchelky. Narodila se s vahou 3,33 kg a délkou 
48 cm a má se k světu. Moc se těšíme za Vám ji před-
stavíme osobně.  

Jára a Mia Ludvíkovi 



SOBOTNÍ DOPIS  
BR. IVO ŘEHÁK 

OZNÁMENÍ SBORU 
1. Dnes dopoledne nám kázáním poslouží kazatel    

br. Mikuláš Pavlík. 

2. Dnes odpoledne v našem sboru proběhne setkání 
starších sborů . . . .  

3. Ranní modlitební setkávání probíhají 
úterý     11. 2. od 8.30 ve sboru 
středa   12. 2. od 8.30 ve sboru 
čtvrtek  13. 2. od 8.30 ve sboru 

4. Příští sobotu 15.2. nám kázáním bude sloužit         
s. Martina Špinková. 

5. Oddělení klubu zdraví a diakonie vás všechny zve 
na sobotu 29.2. na společně strávený čas a oběd 
Agapé. 

6. 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.

Od doby, kdy jsem byl pokřtěn, uplynula již více než čtyři 
desetiletí. Za tu dobu jsem toho s Pánem Bohem prožil 
opravdu hodně. S  velkým respektem vzpomínám třeba 
na údobí socialismu, kdy jsem musel řešit věci, které 
dnešní mladí lidé již naštěstí řešit nemusí. Nebo když 
jsem se i později nacházel na nějaké z  životních 
křižovatek. I tehdy jsem Pána Boha  prosil, aby se ke 
mně přiznal. Někdy to byly situace, se kterými jsem si 
naprosto nevěděl rady. Ani jsem nevěděl, jaké z možných 
řešení by pro mne bylo to nejlepší. A tak jsem k  Němu 
volal a prosil Ho o pomoc. Pokud jsem na to nestačil 
sám, tak jsem mu věci prostě jen předával k  řešení a 
čekal, jak se toho bude ujímat, jak se toho zhostí. K 
těmto situacím jsem se stavěl tak, že jsem je nazýval 
Dobrodružství s  Bohem. Řeknu vám, že problémy, do 
kterých jsem se dostával, dopadaly pro mne dobře, ale 
častokrát velmi překvapivě, nebo dokonce naprosto 
jinak, než bych jejich vyřešení dokázal vymyslet. 

Dobrodružství s  Bohem vždy započalo tak, že jsem Mu 
svůj problém předal, a čekal jen, jak On se v mém životě 
oslaví. Třeba to může být návod i pro vás. A proto vás 
třeba může oslovit jedno takové Dobrodružství s Bohem, 
které jeden německý křesťan zažil již skoro před dvěma 
sty lety: 

Žalm 50,15: Volej mne v den soužení, vytrhnu tě, a ty mne 
budeš oslavovat. 

Začátkem října r. 1835 dopoledne přišel k  faráři 
Büchselovi krejčí, který bydlel o několik domů dál, a 
přednesl mu svůj naléhavý problém: do dvanácté hodiny 
musí zaplatit dluh na nájmu 50 marek. Když lhůtu 
nesplní, bude muset se svou nemocnou ženou a šesti 
dětmi opustit dům a skončí na ulici. Dluh nemá z čeho 
zaplatit, protože úspory již vyčerpal. 

Když mu farář chtěl pár marek dát, tak je odmítl se 
slovy: „ne, žádné peníze si od vás nevezmu. Padesát 

marek mi přece nemůžete dát, to je pro vás spousta 
peněz. Stejně jako si je já během jedné hodiny, která mi 
do jejich zaplacení ještě zbývá, nestačím vyžebrat“.  

 „Víte pane faráři, volal jsem ke Všemohoucímu z hloubi 
celého svého srdce, a vím, že mne věrný Bůh slyšel, a že 
mi pomůže. Ale jak, to nevím, to bych teď rád slyšel od 
vás. A to právě teď, když už je jedenáct hodin!“ 

Farář Büchsel mu odpověděl: „to opravdu nevím. 
Počkejme hodinu, pak to oba zjistíme!“ Krejčí tiše 
odešel. Deset minut před dvanáctou se farář vydal na 
cestu, aby viděl, jak se celá záležitost vyvíjí. Když 
přicházel k  domu krejčího, zastoupila mu cestu jedna 
dáma, kterou ihned poznal: „dobře, že vás tu potkávám,“ 
řekla. „Když můj choť dnes ráno odcházel do své 
advokátní kanceláře, řekl mi: „mezi chudými v  našem 
městečku je mnoho nouze. Vezmi tuhle padesátimarku 
a zajdi za pastorem Büchselem. Ten už bude vědět, 
komu nejvíc prospěje.“ 

Büchsel nemusel dlouho přemýšlet. Dovedl dámu ke 
krejčímu, který stál nedaleko od nich, na místě, odkud 
bylo dobře vidět na ciferník věžních hodin. Ten s velkou 
radostí a hlasitou vděčností od ní bankovku přijal. V  té 
chvíli právě hodiny odbily dvanáctou… 

Zkuste si také vy do svého života nastavit parametr 
Dobrodružství s Bohem. Znamená to prostě jen vystavit 
Mu svůj problém,  jako byste se svěřili svému právě 
přítomnému nejlepšímu příteli. A přenechejte Mu péči o 
ten váš problém, aby ho vyřešil. A uvidíte, jak se v tu ránu 
ten váš život s  Ním stane pestrým, nádherným a 
především dobrodružným! 


