
SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY JSOU DO 
ODVOLÁNÍ ZRUŠENY 

Milí sourozenci v Kristu, vážení přátelé, 

s ohledem na vyhlášení stavu nouze 
Vládou ČR, zákazu shromažďování lidí 
nad počet 30 osob,  rušíme do 
odvolání sobotní Bohoslužby a akce v 
průběhu pracovních dnů v SC 
Bethany. 

Prosíme využijte sobotní čas k 
domácím bohoslužbám a modlitbám 
za Boží milost. 

Během této doby kazatel a vedení 
sboru jsou Vám k dispozici na telefonu 
a neváhejte se na ně obrátit se svými 
potřebami. 

Přejeme Vám všem hojnost Boží 
ochrany, jsme s Vámi v modlitbách. 

S láskou k Vám Výbor sboru Bethany

Zpravodaj sboru CASD              21. 3. 2020DOPIS Z ODDĚLENÍ DIAKONIE 
Milé sestry a bratři,  

chci vám všem poděkovat, za to jak na sebe 
vzájemně myslíte a podporujete se. Vím to od vás 
se kterými jsem mluvila a dostávám tak i zpětné 
informace s kým jste v kontaktu vy nebo kdo s 
vámi. Také vidím, mnoho skupinek na sociálních 
s í t ích , kde se navzá jem podporu jeme, 
povzbuzujeme, sdílíme verše z Bible a také se 
modlíme. Můj dík patří i všem, kteří se o tyto 
skupinky starají a také vám co vkládáte a sdílíte 
potřebné nebo povzbudivé příspěvky. 

Naše starost jeden o druhého je vždy důležitá, a v 
současné době ještě mnohem více, než dříve. 
Prosím pište si, volejte i nadále, pokud by někdo 
potřeboval obstarat léky, nebo nákup, pomáhejte 
si, nebo mi dejte vědět a budu se snažit vám 
pomoci vše zařídit. Modleme se.  

Nebývám vždy dostupná ihned, ale když mi 
napíšete sms budu reagovat 732 380 116. 

Doba nyní není lehká, ale víme, že náš Pán je s 
námi. 

Myslím na naše společenství, na každého z vás a 
těším se na shledání. 

Eva Zrnová

VYSÍLÁNÍ BOHOSLUŽEB  
Možná i vašemu sboru (členům sborů), kromě 
vámi připravovaných aktivit, přijde vhod, že 
některé sbory i v této situaci slouží tím, že vysílají 
sobotní bohoslužby. Pravidelně aktualizovaný 
přehled (tedy kde se následující sobotu opravdu 
vysílá) najdete na tomto webu: casdonline.cz 

V týdnu, každý pracovní den večer ve 20 hodin si 
zvou kazatelé z Prahy a Středočeského okrsku 
své hosty, aby si s nimi povídali o jejich víře a 
modlili se. I členové z vašich sborů se mohou 
připojit a to buď na webu: bohosluzbyonline.cz 

Tuto sobotu bude možné se mimo již uveřejněné 
příležitosti připojit k sobotní škole připravené ve 
studiu Hope TV, kterou bude provázet Oldřich 
Svoboda. Připojit se můžete přes https://
www.facebook.com/HopeTV/ nebo na https://
www.youtube.com/hopetvczech/. Kázáním pak 
ze Smíchovské modlitebny poslouží předseda 
ČSU, Mikuláš Pavlík (připojit se můžete 
www.casdsmichov.cz/aktivity/bohosluzby/). 

Máte-li ve svém okolí rusky mluvící věřící, pak i 
pro ně bude každou sobotu ve 14 hodin na 
HopeTV připravena https://www.youtube.com/
watch?v=qqq7VeYv8RA.

ADRA 
ADRA vyhlásila veřejnou sbírku určenou na 
zajištění aktivit spojených s pomocí seniorům a 
lidem, kteří se díky současné karanténě ocitli v 
izolaci.  Informaci o tom najdete www.adra.cz 

Číslo účtu pro veřejnou sbírku je 66888866/0300, 
variabilní symbol 111. 
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SOBOTNÍ DOPIS 
LENKA KALIVODOVÁ 

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

Je důležité mít svoje Bethany 

Dnešní doba, se nějak vymyká normálu. Všichni žijí 
jen jedním tématem – Korona virus. Když se chvíli 
nad touto situaci zamyslím, vybaví se mi mnoho 
věcí a otázek. Ale jakou roli v tom hraji já osobně? 
Respektuji daná nařízení, nebo je ignoruji? Chci 
pomoct ostatním, nebo jsem spíše sobec? Beru to 
pořád na lehkou váhu, nebo jsem se zapojila do 
ochrany nejen sebe, ale i ostatních? A co mi na tom 
nejvíce vadí? Co mi nejvíce chybí? Vzala mi situace 
něco, na čem jsem závislá?  

Já osobně jsem byla poslední dobou hodně 
zaneprázdněná. Pořád jsem někam jezdila a měla 
něco na práci. Ani jeden celý den v  týdnu jsem 
nebyla doma. Buď  to byl zpěv, kurz, brigády, různé 
sborové aktivity, cvičení a další. A najednou nikam 
nesmím. Musím říct, že cítím, jak mi to přišlo vhod. 
Zpomalit, na chvíli se zastavit a odpočinout, 
zamyslet se. 

Dlouho jsem přemýšlela o změně zaměstnání. 
Chtěla jsem dělat něco kreativního, nebo rozvinout 
svou firmičku, kterou mám jen tak bokem na 
přivýdělek. A dlouho tuto otázku předkládám Bohu. 
Ale vnímala jsem, že asi ještě není vhodný čas. Teď 
jsem za svou práci Bohu vděčná. Pracuji 
v  potravinářské firmě. Děkuji Bohu, že nejsem bez 
práce. Naopak. Práce máme až nad hlavu. Bůh vidí 
dopředu a chrání nás i od špatných rozhodnutí. 

Taky jsem přemýšlela, co se z  této situace mohu 
naučit? Osobně beru kauzu korona virus od Boha 

jako trénink na horší časy. Tedy, co je pro mě a 
vůbec v  životě opravdu důležité? Co potřebuji ve 
svém životě dotáhnout? Jaké mám resty? Na kom 
mi záleží? Bez čeho opravdu nemůžu být? Vidím, 
jak lidé skupují potraviny a najednou mi přijde na 
mysl, že to, co píše Ellen White, abychom se ke 
konci doby, odstěhovali na venkov a měli svou 
zahrádku, že to dává smysl. Můžeme se konečně 
naučit být soběstační. Až nebudeme moci prodávat 
ani kupovat, jak bible píše (což teď můžeme), co 
budeme dělat? Čeho se budeme ochotni vzdát? Co 
pro nás bude nejhorší? Postavíme se za sobotu, 
kterou nám Bůh dal? Postavíme se za Jeho pravdu? 
Budeme tolik silní? Jsme věrní v  malých věcech, 
abychom obstáli v  těch velkých? Budeme Bohu 
důvěřovat, že se o nás postará i když bude nejhůř? 
Odpovězme si každý sám za sebe. 

Teď máme trénink, máme čas přemýšlet, ještě 
máme čas, se připravit. 

Bůh nám všem žehnej. 

   

  

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ  
OD 21.3. - 27.3. SLAVÍ NAROZENINY 

24.3. Jana Valterová-Passerová 
27.3. Jaroslav Semerák 

Přidáváme biblický text: 
Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, 
v dobách soužení je hradem nedobytným. V 
tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť 
ty, kdo se dotazují po tvé vůli , neopouštíš, 
Hospodine.         
(Žalm 9, 10.11) 

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 


