BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ
OD 26.9. - 2.10. SLAVÍ NAROZENINY
27. 9.
29. 9.

Jana Řeháková a Denisa Šnebergrová
Adina Ema Vaňková

Přidáváme biblický text: 1. Janova 4,16
A my jsme poznali lásku, kterou k nám chová Bůh, a my jsme
v ni uvěřili. Bůh je Láska: ten, kdo zůstává v lásce, zůstává
v Bohu a Bůh zůstává v něm

UČITELÉ SOBOTNÍ ŠKOLY
• Třída v hlavním sále - br. Miroslav Starý
• Třída v bočním sále - br. Jan Řehák
• 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 - br. Stano Slamka

Moji milí bethanští, těšil jsem se na své první kázání u vás a
říkal si, jaké mám štěstí, že to bude při příležitosti slavnosti
Večeře Páně – a všechno je jinak, protože jsem v karanténě
(manželce Radce diagnostikovali COVID, u mě byl test
negativní). Vím, jak mnozí z vás zvažujete, jestli půjdete do
sboru nebo zůstanete doma – a je dobré dát si v tom
svobodu, protože každý neseme odpovědnost za své zdraví i
případné nakažení. Kdysi jsem viděl níže otisknutý humorný
obrázek, kterému jsem se v počátcích karantény srdečně
zasmál – a za chvíli to bude realitou. :) František z Assisi
kdysi řekl, že: „Blahoslavení, kteří nic neočekávají, protože se
budou ze všeho radovat.“ Na první dobrou nám ta myšlenka
asi připadá „divná“, ale má svou hloubku. Být křesťanem
znamená mimo jiné být i otevřený pro to, že všechno může být
vždycky jinak, než jak očekáváme. Kéž by se každý z nás
radoval z toho, že jsme v Boží laskavé ruce, že jsme každý
z nás osobně vedeni v našich životech, byť nevíme, jakým
směrem nás Pán povede dneska odpoledne. Těším se až se
v sobotu potkáme v našem sboru Bethany, doufám, že to
stihnu do druhého příchodu… S modlitbou za každého z vás
váš v Kristu Vašek Vondrášek
PS. A děkuji milému bratru Luďkovi Svrčkovi za jeho laskavou
službu…

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY
• Sbírka na misijní projekty církve
• Sbírka pro potřeby našeho sboru
• Celkem

POZDRAVENÍ OD NAŠEHO KAZATELE
BR. VÁCLAVA VONDRÁŠKA

7 606,- Kč
7 307,- Kč
14 913,- Kč

Zpravodaj sboru CASD

26. 9. 2020

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY
10.00—11.00 Sobotní škola
uvádí: s. Barbora Kosinová
diakon sálu: s. Eva Zrnová
• Společné písně
• Modlitba
• Studium Bible ve skupinkách
• Sbírka pro misijní projekty CASD
11.00—11.30 Přestávka
11.30—13.00 Slavnost Večeře Páně
uvádí s. Lenka Kalivodová
diakon sálu: br. Marián Semuf
• Společná píseň:
• Modlitba
• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru
• Oznámení: s. Lenka Kalivodová

KONTAKTY

• Společná píseň
• Modlitba

• 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

• Čtení z Bible:
• Ztišení
• Kázání: br. Luděk Svrček
• Čtení textu k umývání nohou, modlitba
• Obřad umývání nohou
• Čtení textu k obřadu příjímání chleba a kalicha
• Modlitba
• Přijímání chleba a kalicha

Přetisknuto s laskavým svolením časopisu BRÁNA
4/2020

• Společná píseň
• Závěrečná modlitba s požehnáním

OZNÁMENÍ SBORU
1.

Dnes dopoledne slavíme památku Večeře Páně.
Kázáním bude sloužit br. Luděk Svrček.

2.

Příští sobotu 3.10. v našem sboru bude mít kázání
br. Luděk Veselý.

3.

Na podzim, během listopadu a prosince opět v
našem sboru budou probíhat misijní přednášky
br. Radima Passera. Prosíme, abyste ve svých
plánech s tím počítali a zveme vás k zapojení a
spolupráci.

4.

Děkujeme manželům Ivance a Pavlovi Ederovým za
jejich službu v našem sboru a zároveň se s nimi
tuto sobotu rozloučíme.

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.

Prosíme všechny
o zachování klidu během bohoslužby.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

SOBOTNÍ DOPIS
BR. PAVEL EDER

MYSLÍME NA BUDOUCNOST
Ulice zaplavily billboardy politických stran. Z televize i
tištěných periodik nás na první pohled sebejistě, přitom
podlézavě s prosíkem žádají o naše hlasy. Po několika
měsících jsou zde další volby.
Může se nám zdát, že na naši občanskou volební
povinnost apelují politické strany až příliš často. Přitom
ty nejdůležitější volby se neodehrávají jednou za čas za
plentou s hlasem do obálky. Odehrávají se mnohem
častěji. Náš každodenní hlas však nepatří nikomu z těch
mocipánů z plakátů. Míří mnohem výše, než jsou naše
zdvižené nosy.
Říci nebesům své „Ano“ nelze pouze jednou a
provždy. Jak často se jako lidé uchylujeme ze svých cest
a zmateně pak pobíháme a hledáme ukazatel, kudy zpět!
Hospodin říká: „Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro
i smrt a zlo; vyvol si tedy život.“ (Dt 30,15.19). Volební
slogan je to krásný, ale naši volbu Hospodinových cest je
v tomto případě třeba stále opakovat.
Sotva vstává slunce, vyjadřuje naše „Zde jsem, Pane,“
touhu být v Boží blízkosti. Jaksi takto voláme: „Pane,
ztratil jsem se. Jsem tady! Pomoz mi najít správnou
cestu.“ Volíme stále znovu. A podobně zaznívá v knize
stařičkého proroka Ámose hlas: „Hledejte dobro a ne zlo
a budete žít, a tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi,
jak říkáte. Mějte v nenávisti zlo a milujte dobro,
uplatňujte v bráně právo!“ (Ám 5,14–15a)
Prorok Ámos nebyl žádný buržoa ani nepocházel z
prorocké rodové linie, která by mu zajistila, že jeho slova
někdo vezme vážně. Přesto věděl, že dobro nepřijde
samo. Spravedlnost na soudech (které se tehdy
odehrávaly v branách) i mimo ně není samozřejmá. Naše
každodenní volba cesty za Hospodinem se zhmotňuje:

Je to volba zapřít sám sebe, potírat ten nejodpornější
hřích – egoismus. A směřovat k zájmu o svého souseda.
Hlas judského Ámose se tehdy v Izraelském
království navážel do statu quo bezpráví, korupce, násilí,
křivd, kariérismu… Zní to tak povědomě, až se jeden diví,
že nás od té Ámosovy situace dělí již téměř na tři tisíce
let. Hospodinovo pobídnutí jeho lidu je však stále živé. V
tomto světě „Bůh nemá jiné ruce než naše.“ Ježíšovo
přicházející Boží království je skutečností, která mění
zaběhnuté zlořády a zadupává panovačné neřády. To je
výzva také pro nás, když voláme: „Přijď království tvé!“
Hledáním dobra v tomto světě dáváme na každý den
svůj hlas přicházející vládě Nejvyššího.
Drahé sestry a milí bratři, dovolte nám s manželkou
Ivankou na závěr ještě pár milých slov. Nastala chvíle,
kdy se vydáváme po cestě zase dál, a proto cítíme
potřebu vyjádřit vděčnost za vaše společenství.
Děkujeme, že jste nad našimi nedostatky přimhouřili oči,
že jste bez úhony zvládli vyposlechnout má kázání a
odhodlali jste se svěřit své děti do péče mé manželky
Ivanky. Těžce se nám nyní odchází, ale opouštíme vás s
vědomím, že se kdykoli můžeme vrátit a budeme se
mezi vámi cítit zase jako doma. Manželé Ederovi

