
PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 

10.00—11.00 Sobotní škola 

 uvádí: s. Eva Malá 

 diakonka sálu: s. Pavlína Sojková 

• 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. Radek Špinka 

 diakonka sálu: s. Vlasta Horáková 

• Společná píseň: Slamkovi 

• Modlitba 

• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

• Oznámení: br. Radek Špinka 

• Společná píseň  

• Modlitba  

• Čtení z Bible  

• Ztišení 

• Kázání: s. Martina Špinková 

• Společná píseň 

• Závěrečná modlitba

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 
• Sbírka na misijní projekty církve                    2 730,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru                    7 715,- Kč 
• Celkem                                                               10 445,- 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             15. 2. 2020

UČITELÉ SOBOTNÍ ŠKOLY 
• Třída v hlavním sále - s. Eva Malá 
• Třída v bočním sále - br. Luděk Veselý 

• Mimiškolka 0 - 3 roky - zajišťují rodiče v MŠ Elijáš 
• Dětská škola 11 - 15 let - br. Stano Slamka 

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ  
OD 15.2. - 21.2. SLAVÍ NAROZENINY 
15.2. Gabriela Mandlová 
16.2. David Slamka a Eva Malá 
19.2. Jaroslav Ludvík 
20.2. Stano Slamka 

Přidáváme biblický text: 

Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých 
temnot. S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou, se svým 
Bohem zdolám hradbu. (Žalm 18,29.30) 

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 moci rozloučit a 
poděkovat našemu kazateli br. Pavlovi Šimkovi a přivítat br. 
Vondráška a sestru Sílovou je plánován na sobotu 6. června 
2020. 

NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ 
Milí přátelé, tento uplynulý týden 10. – 16. února 2020 opět 
proběhl celorepublikový naddenominační i nadcírkevní 
Národní týden manželství zaměřený na podporu manželství, 
jako trvalého svazku muže a ženy, který má být bezpečným a 
milujícím zázemím pro jejich děti. 

Přemýšlela jsem, jak tuto akci v našem společenství 
propagovat. Mnoho z vás má nedobré zkušenosti z vlastního 
manželství nebo jste neprožili hezký vztah vašich rodičů. 
Přesto si dovolím nabídnout vám ke shlédnutí sérii 
dokumentů, které naleznete na hope.tv v sekci https://
www.hopetv.cz/porady pod heslem Manželství v síti - 7-dílný 
seriál pro rok 2020 i uložené starší ročníky. Podívejte se i pod 
hesla Křesťanská rodina, Národní týden manželství, kde jdou  
umístěna další zajímavá videa.  

Věřím, že vám tato videa mohou přinést požehnání a 
porozumění sobě, druhému, některým rodinným situacím či 
“uzlům” ve vašich vztazích. Ať Bůh zhojí všechny Vaše rány, 
které třeba v souvislosti s manželstvím vznikly. Milující Bůh 
dal tento dar lidem, abychom se z něj s Jeho pomocí 
radovali a skrze něj sloužili i druhým lidem - a jako Boží dar je 
pořád cennou hodnotou, o kterou stojí za to usilovat. 

Ať se vám ve všech rodinných vztazích daří! 

Martina Špinková

http://hope.tv
https://www.hopetv.cz/porady
https://www.hopetv.cz/porady
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https://www.hopetv.cz/porady


SOBOTNÍ DOPIS  
BR. PAVEL EDER 

OZNÁMENÍ SBORU 
1. Dnes dopoledne nám kázáním poslouží sestra 

Martina Špinková. 

2. Ranní modlitební setkávání probíhají 
úterý     18. 2. od 8.30 ve sboru 
středa   19. 2. od 8.30 ve sboru 
čtvrtek  20. 2. od 8.30 ve sboru 

3. Příští sobotu 15.2. nám kázáním bude sloužit         
br. Luděk Veselý. 

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

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.

JEŽÍŠŮV HOŘČICOVÝ ODKAZ 

... Také řekl: „K čemu přirovnáme Boží království nebo 
jakým podobenstvím je znázorníme? Je jako hořčičné 
zrno: Když je zaseto do země, je menší než všechna 
semena na zemi; ale když je zaseto, vzejde, přerůstá 
všechny byliny a vyhání tak velké větve, že ptáci mohou 
hnízdit v jejich stínu.“ (Mk 4,30–32)  

Když Ježíš promlouval k zástupům, velmi často při tom 
užíval podobenství. A to vlastně oprávněně — 
vysvětloval jimi skutečnosti, které nelze řečí plně 
obsáhnout. Skutečnosti, u nichž zkrátka sami musíme jít 
na hlubinu. A tam snad ve střípcích můžeme zahlédnout 
jakési obrysy, ale pochopit to tajemství Božího království 
v plnosti? To snad nakonec ani nejde.  

A přesto bylo Boží království hlavním tématem Ježíšova 
poselství. A tady Ježíš říká, že takové království je jako 
hořčičné semínko. To je jedna z vůbec nejmenších věcí, 
kterou si starověký Žid mohl představit: takové hořčičné 
zrno nebylo o mnoho větší než jeden milimetr, váhu 
jednoho gramu dalo přibližně na 750 takových semen 
pohromadě — a tohle má být Boží království! Ježíšovi 
učedníci čekají ohromný zlom, čekají, že přijde něco 
velkého, zaslíbený Mesiáš konečně nastolí politický 
pořádek, že dojde k převratu. Konečně se římská 
provincie Judea stane oním mocným Izraelem! A teď jim 
Ježíš řekne, že tohle očekávané velké království je jako 
něco, co skoro ani nejde vidět.  

A aby toho nebylo málo, hořčice je spíš než co jiného 
prostě plevel. Ze studia knihy Daniel již dobře víme, že v 
některých textech bývá království zobrazováno jako 
strom (Dn 4). Jinde je pak království, které je zaslíbené 

lidu Hospodinovu, znázorněno přímo jako vznešený cedr 
(Ez 17). Ale vůbec nikdo tedy nečeká, že to bude 
hořčice. Jistě, tento keř dorůstá až výšky tří metrů, ale 
stejně — hořčice? Proč ne ten zaslíbený cedr? Proč 
prostě plevel?  

Ježíš zde ironicky nabourává náboženské představy 
svých učedníků. Chtěli cedr, dostali keř. Chtěli 
vojenského vojevůdce, dostali ukřižovaného Beránka. 
Celé se jim to obrátilo na hlavu. Ale řekněme si upřímně: 
To je přeci příběh nejenom Petra, Jana, Jakuba před 
2000 lety. To je hlavně příběh pro nás.  

Podle reformátora Jana Kalvína je lidské srdce fabrica 
idolorum — továrna na modly. A mám za to, že takovou 
modlou se nám snadno může stát i naše náboženská 
představa. Přesvědčení, že právě a jenom my jdeme tím 
správným směrem, protože jsme již všechno pochopili a 
vypočítali. Vyložíme z Bible všechno do poslední tečky, 
že bychom snad i věděli, co bude ďábel večeřet v 
předvečer Armagedonu. A když si pak budeme myslet, 
že na talíři bude mít třeba párek s kečupem, můžeme 
být náhle ve svém životě překvapeni nějakou tou hořčicí. 
Apoštol Pavel proto moudře píše: „Ten, kdo si myslí, že 
stojí, ať si dá pozor, aby nepadl!“ (1Kor 10,12)  

Totiž: Pravda nepatří nám; to my patříme Pravdě. A to 
chce velkou odvahu, si tohle připustit.  


