
KONTAKTY 
• Václav Vondrášek, kazatel,  775 080 809 
• Soňa Sílová, kazatelka, 724 130 602 
• 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               12. 9. 2020

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 
• Sbírka na misijní projekty církve                     4 830,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru                   14 627,- Kč 
• Celkem                                                                19 457,- Kč 

OBĚŽNÍK KE SBÍRCE NA STAVEBNÍ 
PROJEKTY SDRUŽENÍ  
Shromáždil tedy kněze a levity a řekl jim: "Rozejděte se do 
judských měst a vybírejte od celého Izraele každoroční obnos 
stříbra na opravu chrámu našeho Boha... "  

2 Paralipomenon 24,5  
Milé sestry, milí bratři,  

Doba koronavirová nás po určitou dobu donutila obejít se bez 
návštěv sborových společenství a přejít do online způsobu 
fungování. Aktuálně již je možné se scházet v našich sborech, 
někde s rouškami a někde bez nich. Uvědomili jsme si, že i 
když jsme to krátkodobě zvládli doma v nucené izolaci, tak k 
našemu sborovému životu potřebujeme i naše modlitebny.  

České sdružení má dnes celkem 37 modliteben, které slouží 
nejen k pravidelným sobotním bohoslužbám, ale i k dalším 
sborovým aktivitám, k aktivitám pro širokou společnost a také 
pro bydlení kazatelů. Jsme za tyto sborové objekty vděčni a 
rádi bychom je udržovali i nadále v dobré stavu. 

V sobotu 12. září máte možnost podpořit níže uvedené 
stavební projekty Českého sdružení i svými dobrovolnými 
dary. 

Děkujeme za vaši štědrost a ochotu přispět k realizaci těchto 
projektů.  

Vít Vurst             David Čančík           Jiří Komárek 
předseda ČS              tajemník ČS                       hospodář ČS 

Sbírka během dnešní sobotní školy bude použita pro 
tento účel. 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 

10.00—11.00 Sobotní škola 

 uvádí: s. Lenka Kalivodová 

 diakonka sálu: s. Liuba Chornokos 

• Společné písně: s. Gabriela Mandlová 

• 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 

 diakonka sálu: s. Renata Dražková 

• Společná píseň: s. Gabriela Mandová 

• Modlitba 

• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

• Oznámení: s. Ilona Semrádová 

• Společná píseň  

• Modlitba  

• Čtení z Bible: s. Martina Špinková 

• Ztišení 

• Kázání: s. Soňa Sílová 

• Společná píseň 

• Závěrečná modlitba

UČITELÉ SOBOTNÍ ŠKOLY 
• Třída v hlavním sále - br. Jiří Stejskal 
• Třída v bočním sále - s. Lenka Kalivodová 
• Třida v angličtině v sále vpředu  

• Mimiškolka 0 - 3 roky - zajišťují rodiče  
• Dětská školka 3,5 - 7 let - s. Zuzana Pavlánová 
• Dětská škola 12 - 18 let - s. Martina Špinková 

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ  
OD 12.9. - 18.9. SLAVÍ NAROZENINY 
13. 9. Jaroslav Hejra 
15. 9. Samuel Gazdík 
17. 9. Adéla Gondolová 

Přidáváme biblický text: 

Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše , oč požádá tvé srdce. 
Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude 
jednat. (Žalm 37, 4.5) 

Hradec 
Králové

komplexní odvlhčení objektu a odvodu 
dešťové kanalizace vytvoření nových prostor 
pro sborové aktivity rekonstrukce bytu 
kazatele.

Vamberk rekonstrukce sociálních zařízení a 
vybudování nové jídelny 

Česká 
Třebová

celková rekonstrukce včetně navýšení 
kapacity modlitebny 

Červený 
Kostelec

výstavba nové modlitebny 

Praha - 
Smíchov

vybudování bezbariérového vstupu, 
rekonstrukce sociálních zařízení a 
rekonstrukce vnějšího hlavního schodiště

Jablocec n. 
Nisou

celková rekonstrukce památkově chráněného 
objektu



OZNÁMENÍ SBORU 
1. Dnes dopoledne nám kázáním poslouží s. Soňa 

Sílová. 

2. V neděli 13.9 Dobrovolnické centrum Protěž 
pořádá zábavné odpoledne pro děti, dospělé i 
seniory v parku Grébovka. Kdyby se našel někdo, 
kdo by byl ochoten pomoci s organizací, kontaktuje 
s. Tamaru Svrčkovou. 

3. V sobotu 19.9. bude kázáním z Božího slova 
sloužit br. Jozef Bajusz. 

4. V sobotu 26.9. pak v našem sboru budeme slavit 
památku Večeře Páně. Kázáním bude sloužit br. 
Václav Vondrášek. 

5. Chceme respektovat nařízení naší vlády platné pro 
shromáždění v uzavřených prostorech. Prosíme 
vás proto o používání roušek a hygienu rukou. 

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.

SOBOTNÍ DOPIS  
BR. PAVEL ŠIMEK 

Závěrečná promluva 
1. Milujte Pána Ježíše. Bethany je místo, kde Ježíš je milován. 

Vždyť on šel až za hranu ve své lásce k nám. Vy všichni, co 
jste uvěřili, jste nás nakazili tou první láskou. Stále si 
uchovávejte opravdové zapálení a vášeň pro Ježíše. 

2. Přijímejte každého, který sem přichází. Mějte pro něj 
otevřenou náruč. Všem, kteří přicházejí, dejte opravdově 
najevo, že oni obohacují naše společenství a zapojte je do 
služby. Dejte jim zodpovědnost a přitáhněte je do vedení 
společenství a veďte je k  rozhodování. Nehleďte na to, že 
jsou noví a mají ještě jiné názory, pohledy a zvyky. Bethany 
je místo, kde každý je přijímán bezpodmínečně, tak jako 
Kristus přijímá nás. 

3. Respektujte, že každý má své přesvědčení a osobitý vztah 
k Pánu Ježíši, který se může projevovat rozlišně v názorech, 
v postojích i životech. Vašim úkolem není druhé přesvědčit 
o své pravdě, a že musí převzít vaše způsoby a projevy víry. 
Nedělte společenství na lepšokřesťany či lepšoadventisty. A 
jestli se Vám zdá, že druzí jsou příliš světští a hříšní, buďte 
jim příkladem ve víře a lásce. Nechte prostor Duchu svatém, 
on proměňuje lidská srdce, ne my. Když si budeme vážit 
přesvědčení druhých, o to více můžeme si chránit své 
přesvědčení a svou zkušenost a jedinečnost našeho vztahu 
k Ježíši. 

4. Modlete se jedni za druhé. Pokud se modlím, Bůh mne 
proměňuje a uschopňuje, dává mi sílu odpouštět, přijímat a 
sloužit. Ježíš je Bohem zázraků. Modlitba k  nim otevírá 
nové příležitosti. 

5. Prosím chraňte si krásu vašich manželství a domovů. 
Nevěra je zatuchlina. Dávat přednost práci před rodinou je 
velký hazard. Pěstujte duchovní pobožnosti v  rodině 
společně se svými dětmi. Nic nedokáže rozhodit tak 
společenství, jak rozpad manželů a domovů. 

6. Děti ve sboru jsou požehnáním, ne na obtíž. Sborové děti 
nejsou proto, abyste je napomínali a vychovávali, to 
nechejte rodičům, ale abyste je přijímali, věnovali jim 
pozornost a modlili se za ně. Aby se i děti těšily na vás. 

7. Nezapomínejte, že potřebné, slabé, nemocné, závislé, 
sociálně i ekonomicky strádající jsou mezi námi. Ježíš 

v Bethany prohlásil, že chudé budeme mít vždy mezi námi. 
To je výzva Ježíše. Nejenom slabí, nemohoucí a chudí, 
potřebují bohaté, silné a schopné, ale i ti schopni, sliní a 
bohatí potřebují tyto lidi, aby se učili k  štědrosti, službě, 
pomoci a lásce. 

8. Bůh vás povolal k  tomu, abyste nesli záchranu všem lidem 
kolem vás. Každý svým způsobem vydávejte svědectví o 
Boží milosti. Ježíšova touha je zachránit každého člověka. 
Mějte tuto touhu stále také. Myslím si, že nastala, nebo brzy 
přijde doba, kdy se rozdělíte na dvě samostatné 
spolupracující společenství. Jeden sbor se může 
k pobožnostem scházet dopoledne, druhý odpoledne. Nebo 
si zde v  okolí, v  těchto krásných budovách pronajměte 
místnost ke scházení. Když nás totiž bylo méně, sál byl 
poloprázdný, ta touha přivést někoho k  Ježíši byla daleko 
intenzivnější a radovali jsme se z  každého člověka. Dnes, 
když je nás tolik, mohou lidé přijít, aniž bychom si je všimli a 
už nemáme tak velkou potřebu a touhu. Vždyť je nám dobře 
a vystačíme si sami. Úloha sboru je porodit nový sbor. 
Zůstaňte hnutím ne sebeuspokojeným sborem. 

9. Přijměte se stejnou láskou nové kazatele Vaška a Soničku. 
Je to Bůh, který je povolal a posílá k vám do Bethany. Važte 
si jich. Budou Vám přinášet Boží poselství. Respektujte je a 
modlete se za ně. Jsou velmi obdarovaní Bohem. Oni 
nebudou mít tolik chyb, co jsem měl já, ale přesto, kdybyste 
nějakou objevili, přikryjte ji svou láskou. Co si na Vás cením 
je, že tam, kde jsem já nestačil, či chyboval, tam jste to 
napravili a dotáhli bez nějakých výtek s noblesou a láskou. 
To mi dávalo svobodu i rozlet v  práci pro Ježíše. Když 
uslyším, že za Pavla to bylo dobrý, ale nyní za Soni a Vaška 
je to lepší, moje ješitnost to rychle přežije, a budu se z toho 
radovat a děkovat Bohu, protože budu vidět, že nejste 
dětinští, ale vyzrálí, a že jsem Vás nevedl k sobě, ale k Pánu 
Ježíši. 

Takže moji milí, neloučím se s  vámi a společně s  manželkou 
neloučíme se s  vámi. Cituji biblický text: v množném čísle, 
protože vy víte, že bez Evičky by byla moje práce ani ne 
poloviční. 

Máte v našich srdcích takové místo, že jsme spolu spjati ve 
smrti i v životě. Máme ve vás pevnou důvěru, jsme na vás 
opravdu hrdí; potěšili jste nás a naplnili nesmírnou radostí.          
Naše vděčnost patří Bohu a sláva jemu. 


