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SLAVNOST VEČEŘE PÁNĚ 
Moji milí bethanští,  

jsem Pánu Bohu vděčný, že se můžeme po delší době tuto 
sobotu sejít. Není to samozřejmě možné úplně bez omezení, 
ale mám radost z toho, že se můžeme vidět alespoň takto. 

Vládní nařízení nám umožňuje, aby se nás sešlo 30% z možné 
kapacity modlitebny, což u nás vychází na 66 lidí + kdo by byl 
navíc, bude se muset odebrat do vedlejší učebny a vše 
sledovat na místní velkoplošné obrazovce – zde to bude max. 
do 10 lidí. Kdo bude přítomen nad tento počet, požádáme jej, 
aby se odebral na balkon. Prosíme každého z vás, příchozích, 
aby jste respektovali směrování našich vítacích diakonů, kteří 
vás budou odpočítávat… K  tomu je potřeba mít (kromě těch, 
kteří slouží na stupínku) neustále nasazené roušky + 
standartně bude k dispozici u vchodu desinfekce. 

Chceme společně slavit slavnost Večeře Páně i za nutných 
přísnějších hygienických pravidel. Připravujeme možnost  mytí 
nohou pro ty z vás, kteří budete chtít. Jak víte, ve výjimečných 
situacích našich životů se stává, že si při Večeři Páně nohy 
nemyjeme (například z určitých zdravotních důvodů) – 
pandemická situace je výjimečná – proto necháváme na 
každém z  vás, jak se k  dané skutečnosti postavíte. Svou 
křesťanskou zodpovědnost můžeme chápat s  rozdílným 
výsledným postojem různě, dejme si v tom svobodu.  

Pro oba dva postoje můžeme mít důvody a ani jeden není 
v  nastalé situaci špatný nebo nesprávný či jakkoliv 
„nekřesťanský“.  

Pokud se stane, že počet těch, kteří se sejdou tuto výjimečnou 
sobotu bude VÝRAZNĚ PŘESAHOVAT POVOLENÉ ČÍSLO, tak 
bychom od příštích sobot dělali dvě bohoslužby dvě – ale o 
tom bychom vás všechny dopředu informovali. 

Kdyby jste měli jakýkoliv dotaz, nebojte se zeptat kohokoliv 
z vedení sboru. Budu se na vás tuto sobotu těšit.. 

Za výbor sboru váš kazatel Vašek Vondrášek 

UČITELÉ SOBOTNÍ ŠKOLY 
• Třída v hlavním sále - br. Jakub Pavlán 
• Třída v bočním sále - s. Martina Špinková 
• Třida v angličtině v sále vpředu  

• Třída online - skype - br. Miroslav Starý 

• Mimiškolka 0 - 3 roky - není, nebo navlastní vedení rodičů 
• Dětská školka 3,5 - 7 let - s. Adéla Gondolová 
• Dětská škola 12-18 let - není, nebo na vlastní vedení mládeže 

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ  
OD 12.12.-18.12. SLAVÍ NAROZENINY 
14. 12. Anna Rauscherová, Eva Zrnová a 
 Nicola Susanne Kubečková 

Přidáváme biblický text: 

Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. 
Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i 
navěky. (Žalm 121, 7.8) PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 

10.00—11.00 Sobotní škola 
 uvádí br. Jan Řehák 
 diakonka sálu: s. Tereza Nehonská 

• Uvítání 

• Písně 

• Studium Bible ve skupinkách 

• Sbírka pro misijní projekty CASD                            

11.00—11.30 Přestávka 

11.30—13.00 Slavnost Večeře Páně 
  uvádí br. Radek Špinka 
 diakonka sálu: s. Renata Dražková 

• Přivítání  

• Oznámení 

• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

• Příběh pro dětí: br. Václav Vondrášek 

• Chvály:  s. Nicola Kubečková 

• Modlitba  

• Čtení z Bible 

• Ztišení 

• Kázání: br. Václav Vondrášek 

• Píseň 

• Čtení textu k umývání nohou, modlitba 

• Obřad umývání nohou 

• Čtení textu k obřadu příjímání chleba a kalicha 

• Modlitba 

• Přijímání chleba a kalicha 

• Píseň 

• Závěrečná modlitba s požehnáním

KONTAKTY 
• Václav Vondrášek, kazatel,  775 080 809 
• Soňa Sílová, kazatelka, 724 130 602 
• Ivo Řehák, starší sboru, 734 354 173 
• Radomír Špinka, starší sboru, 737 077 482 
• Ilona Semrádová, vedoucí sboru, 606 823 780 
• Lenka Kalivodová, tajemnice, 603 503 037  
• Luděk Svrček, oddělení misie, 777 077 166 
• Jan Řehák, vedoucí sobotní školy, 776 100 010 
• 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

AKTUALITY KE STROMU PŘÁNÍ  
Z celkového počtu 152 přání je splněno už 145 přání! 

7 přání je ještě volných - 7 z vás se ještě může zapojit :). 

Kdo již jste “své” dárky vybrali, zakoupili, hezky zabalili a 
něco milého třeba připsali :), můžete je přinést do Bethany:   

• v úterý 15.12. od 14-16 hod.  
• ve středu 16.12. od 9-11 hod.  

Za orgánizátory moc děkujeme ! 



OZNÁMENÍ SBORU 
1. Dnes dopoledne slavíme památku Večeře Páně. 

Kázáním nám bude sloužit br. Václav Vondrášek. 

2. Ve čtvrtek 17.12. od 18:00 hodin vás zveme na 
Vánoční koncert na Brumlovce. Písně různého 
žánru zazpívají manželé Slamkovi a posluchače 
slovem osloví br. Radim Passer, br. Václav 
Vondrášek a s. Ilonka Semrádová. 

3. Příští sobotu se setkáme podle situace, budeme 
vás informovat. 

4. Ve čtvrtek 24.12. od 22 hodiny budete moci on-
line sledovat “Půlnoční bohoslužbu”. Slovem nás 
provede s. Soňa Sílová a 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  
S. SOŇA SÍLOVÁ 

Milí bethanští sourozenci v Kristu, 

je mi radostí vás pozdravit tuto sobotu, kdy se po dlouhé době 
můžeme opět sejít k bohoslužbě tváří v tvář, i když ty tváře 
zatím musí být polozahalené rouškou. Je krásné a navýsost 
symbolické, že první shromáždění bude zároveň slavností 
památky Večeře Páně, připomínkou, ba znovu zpřítomněním, 
prožitím toho, co pro nás Bůh v Kristu udělal a co nám daroval 
za cenu nepřed-stavitelného utrpení a nakonec vlastního 
života. Díky Vzkříšenému máme naději a otevřenou cestu 
domů! 

Zatím však, žijíce v realitě současnosti, myslím, že je pomalu 
čas začít si zvykat na to, že ta naše „zvláštní” doba se stává 
novým normálem. Alespoň pro nejbližší budoucnost. O to víc je 
to ale vlastně skvělá příležitost k radosti, kdykoli se můžeme 
sejít a také příležitost uvědomit si, že to není samozřejmost, 
ale vzácný dar být ve společném shromáždění. O to 
intenzivněji můžeme vnímat požehnání společenství bratrů, 
sester a přátel a o to víc můžeme přemýšlet nejen o tom, jak 
načerpat sílu a povzbuzení, ale také jak aktivně přispět k tomu, 
aby pro druhé byla bohoslužba radostí a posilou. Třeba 
modlitbou za průběh bohoslužby už v předchozím týdnu, 
modlitbou veřejnou ve shromáždění, praktickou službou 
starším nebo rodinám s malými dětmi, laskavými slovy v 
rozhovorech jedni s druhými. 

Třetí anděl ze 14. kapitoly Zjevení uzavírá své poselství slovy: 
„Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží 
přikázání a věrnost Ježíši.” (Zj 14,12) Vytrvalost není zrovna 
běžnou vlastností - alespoň já to na sobě vnímám velmi 
intenzivně - ale musíme se jí neustále učit a trénovat ji. V 
dětství jsem díky tatínkově celoživotní vášni pro cyklistiku 
jezdila silniční závody a naučila se pár taktik: „nepřepálit” 
začátek a vůbec v průběhu závodu nevyčerpat úplně své síly, 
rozumně využívat jízdu v pelotonu, čili „balíku”, např. najít si 
místo v závětří, ale také se pravidelně solidárně střídat „na 
špici”, kde to fouká a kde musím chvíli ostatním rozrážet 
vzduch. Myslím, že je to vlastně to, co po nás chce Bůh. Náš 
život je vytrvalostní závod, ne sprint. Pokud v dobré víře, že je 
to sprint, vybičujeme své síly v představě, že už už je Pán tady, 
může se nám stát, že nedojedeme. Můžeme skončit v 
„pangejtu” jako nerudní, napruzení a nešťastní. Ale to, že se 
nejedná o sprint, vůbec neznamená rezignaci, naopak! Cíl 
máme společný, ale je potřeba se vzájemně povzbuzovat, krýt 
si záda, občas převzít štafetu, občas se na chvíli schovat do 

závětří, kde načerpáme sílu k další službě. Teď zrovna jedeme 
dost do kopce, prožíváme náročné období jako jednotlivci i 
jako církev, o to víc si tedy buďme vzájemnou podporou a 
vytrvale přeznačujme nepříznivé podmínky a s Boží pomocí je 
měňme v požehnání. Jak? Vytrvalostí, trváním si na tom, že 
Bůh při nás stojí a že nám dává možnosti, příležitosti v jakékoli 
době a jakékoli podobě. Možná se potřebujeme naučit 
osobnímu vztahu k Ježíši, kterýžto vztah by nebyl závislý a 
nebudoval se jenom prostřednictvím společenství. Možná 
potřebujeme naopak objevit hodnotu společenství a ocenit ho 
jako důležitou součást naší duchovní cesty. Přemýšlejme, 
modleme se o to, ať vidíme, jak v současné situaci aplikovat 
Boží přikázání, především to největší, které je o lásce k Bohu, k 
druhým a k sobě samým. A pozorujme v evangeliích Ježíše, co, 
jak a proč dělá a přihlasme se k němu do „závodního týmu”, ve 
kterém nás jako trenér bude učit, jak dojet do cíle. 

Vše dobré z Božích rukou a požehnanou sobotu 
Srdečně přeje a zdraví Soňa Sílová, vaše kazatelka 

    

Drazí p!átelé z Bethany,
srde!n" Vás v#echny zdravím a dou-
fám, $e se Vám da%í dob%e. S Ivan-
kou nám v#ichni moc chybíte. Jsme 
vd"!ní za zprávy, které od n"kter&ch 
z Vás dostáváme, a t"#íme se, a$ 
budeme mít p%íle$itost Vás op"t na-
v#tívit.

Ne$ se ale uvidíme tvá%í v tvá%, dostal 
jsem p%íle$itost p'so bit pod HopeTV 
jako online pastor. Jestli$e jsou n"-
kte%í z Vás také online, m'$eme 
se spojit alespo( takto na ní$e 
uvede n&ch profi lech. Za ka$-
dou va#i podporu (a) u$ ve 
form" lajk', komentá%', sdí-
lení nebo i tich&ch modliteb) 
budu moc rád.

P%eji Vám pokojné Vánoce! 
S láskou Vá# Pavel Eder

facebook.com/pastorpaveleder
instagram.com/pastorpaveleder
facebook.com/pastorpaveleder


