
PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 

11.00—12.30 

• Přivítání: br. Radek Špinka 

• Společná píseň: s. Nicola Kubečková 

• Modlitba 

• Společné studium Bible s. Martina Špinková 

• Sbírka pro misijní projekty CASD  a pro účely 
sboru:  br. Zdeněk Dušek 

• Oznámení: br. Radek Špinka 

• Společná píseň. s. Nicola Kubečková 

• Modlitba 

• Čtení z Bible                       

• Ztišení 

• Kázání: br. Stano Slamka 

• Společná píseň: s. Nicola Kubečková 

• Závěrečná modlitba 

• Rozloučení

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               13. 6. 2020

SOBOTNÍ ŠKOLA ONLINE  
OD 10:00 HOD. 
SKYPE  - UČITEL BR. MICHAL STARÝ 

Odkaz na připojení:  
https://join.skype.com/aca12D9WzehC 

SBOROVÝ VÝLET 14.6. 
Zveme Vás na společný sborový trek 14.6.2020 v lesích 
Křivoklátska v okolí hrádku Jenčov. 
Délka trasy 12 km. 
Sraz v 8:00 hodin na parkovišti u MÚ Běleč. 
Pozvěte i své přátele. Těšíme se na Vás. 

SBOROVÝ DEN VE ŠTĚTKOVICÍCH U 
RODINY PASSEROVÝCH 
Všichni jste srdečně zváni rodinou Passerových 21.6.2020 
na sborový den do Štětkovic. Během dne bude příležitost 
využít různé aktivity včetně sportovních a také tam bude 
připraven catering.  

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ  
OD 13.6. - 19.6. SLAVÍ NAROZENINY 
15.6. Barbora Kosinová, Eva Šimková,  
 Zdeňka Hoffmanová 
17.6. Kristýna Ornstová 

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.Jan 4,16 ) 

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 
• Sbírka na misijní projekty církve                   14 207,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru                   12 512,- Kč 
• Celkem                                                                26 719,- Kč 

https://join.skype.com/aca12D9WzehC
https://join.skype.com/aca12D9WzehC


OZNÁMENÍ SBORU 
1. Dnes dopoledne nám kázáním poslouž í                 

br. Stano Slamka. 

2. V neděli 14.6. jste všichni zváni na společný 
sborový výlet na výšlap do lesů Křivoklátska a 
okolí hrádku Jenčov. Sraz v 8:00 na parkovišti u 
MÚ Běleč. 

3. Příští sobotu 20.6. proběhne další společná 
bohoslužba, která začne v 11:00 hodin společným 
studiem Bible a následně budeme pokračovat 
kázáním bratra Krise Teaotea. 

4. V neděli 21.6 proběhne sborové setkání u manželů 
Passerových ve Štětkovicích, pro ty z Vás, kteří se v 
květnu přihlásili s. Lence Kalivodové. 

5. Mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry, 
kteří jsou nemocní nebo prožívají různé těžké 
životní situace. 

6. 13. června Internetová televize HopeTV pokračuje 
ve společném trávení soboty na Youtube a 
Facebooku. 

Vysílání začíná v 9.15 pořadem Bible pro dnešek a 
bude pokračovat on-line sobotní školou s vedoucím 
Oddělení sobotní školy Oldřichem Svobodou.  

Od 10.30 je připraven program pro děti a v 10.45 
začne bohoslužba ze sboru Vinohrady.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

Prosíme všechny 
o zachování klidu během bohoslužby.

SOBOTNÍ DOPIS  
DENISA ŠNEBERGROVÁ 

Milé Bethany, 

k tomuto zamyšlení se chystám už několik týdnů. O 
čem to svědčí? Že mi karanténa přichystala více 
práce než "normální" stav a že postupný návrat k 
normálu mne dost zaměstnal.  

Ale vlastně je to dobře, protože tato slova píšu v 
době, kdy se uvolnila téměř všechna “opatření” a 
postupně se do toho " normálu" vracíme a máme 
už možnost srovnání toho, co nám karanténa vzala 
nebo dala. 

Musím říci, že se mi líbí výzva   ...nechám si… - 
určitě prošla i kolem vás (pozn.: výzva k tomu, aby 
se lidé podělili o to, co se jim v době karantény 
hodilo a s čím chtějí pokračovat, co jsme začali 
nebo přestali dělat ).  

Zamysleli jste se? Vzali jste si něco k srdci, poradili 
přátelům? Obrátil se na vás někdo o pomoc, hledal 
u vás slovo Boží?   Myslím, že všichni jsme touto 
dobou prošli lehce a věřím, že i naši sousedé a 
přátelé se zamysleli nad světem kolem nás. 
Alespoň z článků a sdílení se s lidmi v mém okolí 
vidím, že se zamýšlejí nad marností některých 
svých činností před karanténou (záměrně nepíšu 
covid krizí neboť pod krizí si představuji něco jiného 
a   krásné zamyšlení na toto téma od Martiny 
Špinkové můj  názor upevnilo).  

Na druhou stranu jsem v době karantény byla 
svědkem mnoha činů, kdy skupiny lidí byly schopny 
rychle reagovat a pomoci nejen lidem kolem sebe, 
ale vlastně i sami sobě. To je dobré znamení. 

Máme v sobě dobro a určitě jsme se obohatili 
mnoha zkušenostmi. 

Nejen v mém pracovním okolí se vytvořily skupinky, 
které byly schopny reagovat na vzniklou pracovní 
situaci, ale pomáhali jsme si i mimo práci. 
Pomáhali jsme si ve všem.  

Vznikaly velké rodiny, které si pomáhaly, které 
společně sdílely svoje pocity. Každá rodina něco na 
čas ztratila, ale určitě hodně získala.  

A je to i náš případ - naší velké rodiny z Bethany. 
Naše rodina na čas ztratila společné soboty, ale 
získala jistotu, že jsme opravdová rodina, která si 
poradí.   

Děkuji všem, kteří naši rodinu drželi a udrželi v 
chodu.  

Jaká jsme rodina bylo vidět i první sobotu, kdy jsme 
se mohli sejít doma v Bethany - byla to krásná 
sobota plná emocí nejen na pódiu, ale i mimo něj.  

Těším se na vás v Bethany a zamyslete se, co 
si ....necháte … 

https://www.youtube.com/watch?v=pk0NMPfZi5o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pk0NMPfZi5o&feature=youtu.be

