
Zpravodaj sboru CASD            19. 12. 2020INFORMACE K BOHOSLUŽBÁM 
Milé sestry a bratři, vážení přátelé, 

jak jistě všichni víte, epidemiologická situace se dotýká 
každého z nás, i našeho sborového života. 

Proto bych vám všem rád tlumočil rozhodnutí našeho Výboru 
sboru Bethany, že od 19. prosince - 2. ledna 2021 včetně se 
budeme do odvolání pravidelně scházet „u nás“ v  Bethany 
každou sobotu ve dvou skupinách takto:  

• první skupina od 10.00 – 12.00 hod.  
• druhá skupina od 13.00 – 15.00 hod.  

Ve spodní části najdete link, kde se můžete zapsat, zda se 
zúčastníte první či druhé části bohoslužby. V  tabulce v  liště 
dole lze překliknout z nastavené tabulky na konkrétní sobotu. 

Vaše zapsání bude závazné.  

Pokud byste přece jen chtěli změnit skupinu či zcela zrušit 
svou účast na sobotní bohoslužbě, prosím proveďte změnu 
co nejdříve, abyste nezabírali místo někomu, kdo by se rád 
zúčastnil místo vás…  

Upozornění: Kdo nebude zapsán v  tabulce a přijde po 
naplnění povolené 20 % kapacity sálu (40 osob), tak žel 
nebude vpuštěn dovnitř.
V  obou skupinách bude vždy v  první části probíhat sobotní 
škola a poté kázání. Přihlášené v první skupině prosíme, aby 
se ve sboru po ukončení kázání dlouho nezdržovali, max. do 
12. 30, aby se nepotkali s druhou přicházející skupinou.  

Účastníkům bohoslužby není povolen zpěv, chvály povede 
jeden člověk ze stupínku. 

Je nám jasné, že celá organizace dvojích bohoslužeb je 
logisticky náročnější, ale vnímáme, že nám to pořád stojí za 
to.
Kdybyste měli jakoukoliv otázku, neváhejte se zeptat 
kohokoliv ze tří našich starších či nás, kazatelů. 

Věříme, že Pán Bůh bude v obou skupinách stále s námi.  

Za VS Praha Bethany kazatel Václav Vondrášek 

Odkaz na tabulku: https://docs.google.com/spreadsheets/d/
1x2pllj9lkHDI9wCQa3Fw6Ale-IznQLj1w04YeAcBSoc/edit?
usp=sharing 

UČITELÉ SOBOTNÍ ŠKOLY 
V 10.00 hodin 

• Třída v hlavním sále - br. Jaroslav Semerák 
• Třida v angličtině v sále vpředu  

• Třída online - skype - br. Miroslav Starý 

• Školky dětí nebudou díky situaci. Lze využít místnost pod 
vedením rodičů 

V 13.00 hodin 
• Třída v hlavním sále - br. Ivo Řehák 

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ  
OD 19.12.-25.12. SLAVÍ NAROZENINY 
19. 12. Viktorie Wimmerová a Augustine Kwasi Yeboah 
20. 12.   Pavlína Sojková a Jaroslav Gondola 

Přidáváme biblický text: 

Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil 
jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a 
Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu. (Jan 15, 16) PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 

10.00—11.00 Sobotní škola - uvádí br. Jan Řehák 

• Uvítání 

• Píseň k poslechu 

• Studium Bible 

• Sbírka pro misijní projekty CASD                            

11.00—11.15 Přestávka 

11.15—12.00 Bohoslužba s kázáním uvádí br. L. Veselý  

• Přivítání  

• Oznámení 

• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

• Příběh pro dětí: s. Soňa Sílová 

• Chvály s modlitbou:  s. Nicola Kubečková 

• Kázání: s. Soňa Sílová 

• Reprodukovaná píseň a modlitba 

13.00—14.00 Sobotní škola - uvádí s. I. Semrádová 

• Uvítání 

• Píseň k poslechu 

• Studium Bible 

• Sbírka pro misijní projekty CASD                            

14.00—14.15 Přestávka 

14.15—15.00 Bohoslužba s kázáním uvádí s.I. Semrádová  

• Přivítání  

• Oznámení 

• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

• Příběh pro dětí: s. Soňa Sílová 

• Chvály s modlitbou:  s. Nicola Kubečková 

• Kázání: s. Soňa Sílová 

• Reprodukovaná píseň a modlitba 

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

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 
• Sbírka na misijní projekty církve                    6 195,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru                    8 730,- Kč 
• Celkem                                                               14 925,- Kč 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x2pllj9lkHDI9wCQa3Fw6Ale-IznQLj1w04YeAcBSoc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x2pllj9lkHDI9wCQa3Fw6Ale-IznQLj1w04YeAcBSoc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x2pllj9lkHDI9wCQa3Fw6Ale-IznQLj1w04YeAcBSoc/edit?usp=sharing


OZNÁMENÍ SBORU 
1. Dnes dopoledne nám kázáním bude sloužit naše 

místní kazatelka s. Soňa Sílová. 

2. Ve středu od 21:00 hodin pokračuje on-line 
modlitební setkání.  

3. Ve čtvrtek 24.12. od 22 hodiny budete moci on-
line sledovat “Půlnoční bohoslužbu”. Slovem nás 
provede s. Soňa Sílová a br. Václav Vondrášek. 

4. Příští sobotu se setkáme opět ve dvou skupinách. 
Od 10:00 a od 13:00 hodin. Božím slovem 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. VÁCLAV VONDRÁŠEK 

SYNDROM PŘIKÁZANÉHO ŠTĚSTÍ 
Tak tu máme opět vánoční čas adventu, kdy se tato 
doba dotkne každého z nás, ať chceme nebo ne… 
Většina z  nás vzpomíná velmi ráda na dobu svého 
dětství, kdy jsme se nemohli dočkat dárků… Ostatní 
vzpomínají na dětství svých dětí, kdy se nemohli dočkat, 
až uvidí jejich radost… Někteří se posunuli z  role rodičů 
do role prarodičů… Někteří se těší z vánoc jako ze svátků 
rodiny, že se sejdou,  a pobudou spolu… Prostě vánoce 
jako doba velkého štěstí a radosti… 

Ale vánoce mají i svou druhou tvář… Mnoho z  nás žije 
chudý dnešek v  porovnání s  tím, jak to bylo dříve – 
z  různých důvodů… Mnozí z nás si o vánocích bolestně 
vzpomenou na ty, kteří už s nimi u jednoho stolu nejsou – 
a to z  různých důvodů… Někteří prožívají zklamání, 
protože právě o vánocích na ně o to více doléhá pocit 
vědomí svého životního osamocení – a to i když jsou 
obklopeni lidmi. Další si zase uvědomují, že tělem jsou 
možná chvíli vedle sebe, ale v žádném případě už nejsou 
SPOLU, protože tomu v dnešní uspěchané době odvykli…  

Nedávno jsem četl o novém syndromu, o kterém hovoří 
moderní psychologové. Nazývá se „syndrom přikázaného 
štěstí“. Pořád kolem sebe slyšíte, jak je ta doba vánoc 
krásná a šťastná – jak jsou lidé pospolu a plní si 
navzájem svá tajná přání… A vy prožíváte realitu svého 
života, který je mnohdy, když budete k  sobě poctiví, 
všechno jiné, jen ne šťastný… Možná právě o vánocích, 
tím že na to máme více času, si mnozí uvědomujeme 
někdy bolestnou realitu našich životů, kde máme mnohé 
deficity. 

A přece jestli o něčem vánoce jsou, tak určitě hlavně o 
tom, že se do bídy pozemského lidského života bez 
naděje narodilo malé, bezbranné dítě, Boží syn, kterého 

Otec na nebi svěřil obyčejným lidem, jako jsme já i ty - 
Marii a Josefovi. Narodilo se proto, abychom blíže 
poznali Boha, který miluje člověka, a kterému na člověku 
velmi záleží… Který si tak moc přeje, abychom pochopili, 
přijali a prožili to, že Bůh je laskavý – a že základní smysl 
lidského života je přinášet naději z  nebe do všech 
„chlévů“ tohoto světa. Potom můžeme „šťastné 
vánoce“ prožívat nejen jednou v  roce… Prožívat je jako 
důsledek setkání s  živým Bohem, nejen „na povel“ o 
Štědrém dni… V  tomto smyslu Vám ze srdce přeji pro 
příští týden – ale i pro dny a týdny, které budou po něm 
následovat – ŠŤASTNÉ ČASY VANOČNÍ !!! 

    


