BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ OD
20.11. - 26.11. SLAVÍ NAROZENINY

Zpravodaj sboru CASD

20. 11. 2021

24.11. Anna Semeráková

Přidáváme biblický text:

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY
10.00—11.00 Sobotní škola
• Třída v hlavním sále dospělí
• Třída v bočním sále dospělí

br. Richard Korbut
s. Ilona Semrádová

• Třída mládeže v kanceláři

br. Vašek Vondrášek

• Dětská školka - mladší 3 - 6 let
• Dětská školka - starší 7 - 10 let

s. Gabriela Hejrová
br. Eduard Forejt

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY
• Sbírka modlitebního týdne
• Sbírka pro potřeby našeho sboru
• Celkem

24.433,- Kč
8.373,- Kč
32.806,- Kč

• Promítač a zvukař: br. Richard Korbut ml.
• Uvádí: s. Ilona Semrádová
Ahoj všem,
Dárky už rozdáváme dárcům on-line - oslovili jsme ty, kteří se
již v minulých dvou ročnících zapojili.
Letos máme naše stálice - domov Husita a seniory ze
Zámečku. A pak spolu s Adrou obdarujeme děti v
pěstounské péči a seniory, kteří žijí sami.
25.11. Budeme na akci na Brumlovce mít stánek, kde budou
rozdány poslední přání na dárky a věřím, že i přivítáme již
odevzdané dary od některých dárců.
Denisa Šnebergrová

https://spolecenskecentrum.cz/strom-prani-2021/

• Diakon sálu:
• Společné písně: s. Lenka Kalivodová
• Modlitba:
• Studium Bible ve třídách:
• Sbírka:

• Uvádí s. Ilona Semrádová
• Diakon sálu: s. Marie Brabcová
• Společná píseň:
• Modlitba:
• Sbírka:
• Oznámení: s. Ilona Semrádová
• Příběh pro děti: br. Radim Passer st.

KONTAKTY
•
•
•
•
•
•
•
•

Václav Vondrášek, kazatel, 775 080 809
Soňa Sílová, kazatelka, 724 130 602
Luděk Svrček, starší sboru a misie, 777 077 166
Ilona Semrádová, vedoucí sboru a diakonie, 606 823 780
Martina Špinková, tajemnice, 773 652 152
Luděk Veselý, vedoucí sobotní školy, 603 410 453
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

• Společná píseň:

INFORMACE O PLATBÁCH DESÁTKU
NA ÚČET SBORU BETHANY
Vážené sestry, vážení bratři, při platbě desátků uvádějte
prosím vždy variabilní symbol: 10 a dále v poznámce jméno
dárce. Pokud nebude uveden variabilní symbol: 10, budeme
platbu považovat za dar pro náš sbor. Děkuji vám jménem
naší církve a sboru za vaši spolupráci.
Zdeněk Dušek – pokladník sboru.

• Modlitba:
• Čtení z ČEP: 1.Pt. 2,9
• Ztišení:
• Kázání: br. Radim Passer st.
„Proč Bůh povolal adventní hnutí?“ - Zj. 10,11
• Společná píseň:
• Závěrečná modlitba:

1. Tuto sobotu nám slouží službou zvěsti Božího slova bratr
Radim Passer.
2. Příští sobotu, tedy 27. listopadu budeme zde mít
návštěvou bratra Barnu Magyarosiho, tajemníka
Interevropské divize GK naší církve a budeme zde
společně s naší anglickou skupinou.
3. Stále probíhají přednášky Ježíš -Tvá naděje a radujeme se
z těch, kteří přicházejí a hledají hlubší poznání Písma
svatého. Děkujeme velmi všem, kteří se angažujete
v návštěvách, v přípravě a zajištění běhu přednášek a
připomínáme, že v tomto týdnu budou přednášky končit.
Stále se chceme modlit za naše milé přátele, kteří
přednášky navštěvují, a i dnes 10 minut po skončení
dopoledního shromáždění se sejdeme k modlitbám zde
ve předu.
4. Připomínáme absolventům kurzu Duchovních darů, aby
odevzdali své závěrečné rozhodnutí staršímu sboru nebo
kazatelům.
5. Myslíme stále na všechny naše nemocné a ty, kteří mají
problémy a těžkosti. Jmenovitě připomínáme rodinu
Slamkovu, která je celá kovidová, sestru Marcelku
Řehákovou, která je v nemocnici po operaci, ale i další
naše nemocné.
6. Také v tomto roce máme možnost, abychom se zapojili
do krásné aktivity Stromu přání, tedy pomoci dárečkem
těm, kteří pomoc potřebují. Bližší informace v letáčku nebo
přímo u Denisy Šnebergrové.
7. Děkujeme Vám za to, že dodržujete zásady ochrany před
nákazou – tedy roušky, rozestupy a ošetření rukou, neboť
čísla zasažených letí velmi nahoru. Kéž se v našem
jednání projevuje ohleduplnost naší Њesťanské lásky
k bližním. Děkujeme Vám.
8. Na stolečku u východu je připraven leták s následnými
akcemi, z nichž připomínáme alespoň chystaný koncert
zde v Bethany 4. prosince v 18 hodin.
9. I pro příští rok je připravena tzv. jitřenka čili výběr z textů
Bible na každý den s krátkým komentářem, který je
výborným startem do nového dne. Nezapomeňte si
prosím tuto knížku objednat u Davida Sabuky.

Toto číslo zpravodaje sestavil: Richard Korbut ml.

Kazatelská epištola Bethanským

PŘEDNÁŠKY POKRAČUJÍ…

NEJDĚSIVĚJŠÍ MÍSTO V PRAZE

Mám radost, že potkávám mnohé z našeho sboru, kteří jsou
součástí organizačního týmu letošních přednášek pro
hledající- JEŽÍŠ TVÁ NADĚJE. Mám radost z toho, že
přicházejí lidé, které zajímá duchovní rozměr života, lidé, kteří
se zájmem vyslechnou program a ptají se zajímavé dotazy…

Jsem velmi vděčný za to, že jsem mohl vzít svého syna na
mimпádný svátek naší republiky, na Výročí sametové revoluce
ve středu 17.listopadu na místo, které je pro mě nejděsivějším
místem Prahy, možná celé naší republiky – na Ďáblický
hřbitov. Byla pпádána komentovaná hřbitovní prohlídka
s pí.Kateřinou Konečnou (jen shoda jmen
s předsedkyní KSČ), kde nejsilnějším místem byla bezesporu
severní část hřbitova, kde se pohřbívaly od r.1943 do
společných hrobů nejen ostatky neidentifikovatelných osob,
sebevrahů a ostatky zesnulých novorozenců, ale i ostatky
popravených hrdinů protinacistického odboje. Kdyby tady
výčet pohřbených končil, už tak by té hrůzy bylo dost. Ale ve
hromadných společných hrobech jsou i těla hrdinů
popravených a umučených komunisty v 50.letech (nedávno
zde byl r.2014 exhumován farář Josef Toufar). Do sametové
revoluce to bylo místo, kam se odvážel hřbitovní odpad, až po
sametové revoluci se díky Jiřímu Stráskému udělalo z tohoto
místa mimořádné pietní místo.
Kolik bolesti, bezpráví, hořkosti, zklamání a beznaděje je
ukryto na tomto místě, kde se odhaduje cca 16 až 20 tisíc těl…
Společně jsou zde mimo jiné hrdinové druhého i třetího
odboje, ale i mnoho německých zločinců z druhé světové
války. Hlavou se mi honilo mnoho myšlenek a dojmů… Kolik
zla dokážeme jako lidé udělat jeden druhému… Jak velkou
cenu má svoboda, kterou nyní prožíváme v našem státě – i
jak lehké je svobodu někdy zneužít k malicherným hádkám a
kauzám… Jak jsem vděčný, že poslední slovo v životech všech
těchto mnohých nevinných a nedoceněných hrdinů nebude
mít popravčí puška, ale Bůh, který spravedlivě a milosrdně
posoudí každý z těch příběhů…
A nakonec poslední velká touha. Jako je severní část
Ďáblického hřbitova dle mého mínění tím nejděsivějším
místem Prahy – JAK MOC BYCH SI PŘÁL, aby náš sbor
Bethany byl přesným opakem ďáblické hrůzy - tím
nejpřívětivějším, nejlaskavějším a nejbezpečnějším místem
široko daleko. Kéž by si pro to dobrý Bůh mohl použít každého
z nás, kteří čteme tyto řádky…

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ
S vděčností za každého z vás,
váš kazatel Vašek Vondrášek

Mám radost, že mnozí z vás se přijdou podívat, aby podpořili
všechny výše zmíněné a připomněli si, čemu a hlavně KOMU
vlastně kdysi uvěřili. Rád potkám opět od zítřka až do středy
kohokoliv z vás. Kdo by nemohl osobně, vzpomeňte prosím na
naše večery sdíleného evangelia aspoň modlitbou doma – i
odtud je do nebe slyšet…
S vděčností, že můžeme i dneska sdílet naší víru, váš kazatel
Vašek Vondrášek

