
 Zpravodaj sboru CASD       27. 11. 2021

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

UČITELÉ SOBOTNÍ ŠKOLY
• Třída v hlavním sále dospělí
• Třída v bočním sále dospělí

• Třída mládeže v kanceláři

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

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ OD 
27.11. - 3.12. SLAVÍ NAROZENINY 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 

10.00—11.00 Sobotní škola 

• Projekce a zvukař: Eduard Forejt

• Uvádí: br. Jakub Pavlán

• Diakon sálu:

• Společné písně: s. Nicola Kubečková

• Modlitba:

• Studium Bible ve třídách:

• Sbírka:

11.00—11.30 Přestávka

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

• Uvádí br. Václav Vondrášek

• Diakon sálu: 

• Společná píseň:

• Modlitba:

• Sbírka:

• Oznámení: br. Václav Vondrášek

• Příběh pro děti: 

• Společná píseň: Hora

• Modlitba:

• Čtení z

• Ztišení:

• Kázání: br. Barna Magyarosi

• Překlad: s. Mária Stevens

• Společná píseň: Báječný milosrdný zachránce

• Závěrečná modlitba:

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 
• Sbírka pro misiji
• Sbírka pro potřeby našeho sboru
• Celkem

br. Jakub Pavlán    
s. Martina Špinková

br. Vašek Vondrášek

s. Zuzana Pavlánová 
br. Patrik Kantor

 7.296,- Kč
  11.593,- Kč
18.889,- Kč

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. 

30.11. Monika Ballangó
30.11. Vít Horák
03.12. Ruth Stevens

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. Už jsme na akci na Brumlovce měli stánek, kde byli 
rozdány poslední přání na dárky a věřím, že i přivítáme již 
odevzdané dary od některých dárců. 
Denisa Šnebergrová

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

Kázání 04.12. -  s. Soňa Sílová

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


OZNÁMENÍ SBORU 
1. Tuto sobotu nám slouží službou zvěsti Božího slova bratr

Barna Magyarosi, tajemník Interevropské divize GK naší
církve a těšíme se na Boží poselství, které nám přednese.

2. Dnes jsme zde také společně s naší anglickou skupinou.
3. V tomto týdnu skončily přednášky Ježíš - Tvá naděje a

radujeme se z těch, kteří přicházeli a hledali hlubší
poznání Písma svatého. Děkujeme velmi všem, kteří jste
se angažovali  v přípravě a zajištění běhu přednášek i
Vám, kteří jste přišli, abyste nás podpořili a navázali
kontakty s našimi přáteli. Stále se chceme modlit za naše
milé přátele. Od tohoto týdne totiž otevíráme následné
studium Písma v úterý (Sílová), středa (Svrček) a čtvrtek
(Vondrášek), vždy v 18 hodin. Zveme Vás, pokud můžete,
přijďte také podpořit naše přátele, případně pozvěte i své
známé (Poselství Písma budeme studovat od základu.).

4. Myslíme stále na všechny naše nemocné a ty, kteří mají
problémy a těžkosti. Jmenovitě připomínáme bratra
Stana Slamku, která je ještě nemocen a všechny
pozdravuje a sestru Marcelku Řehákovou, která je po
operaci na rehabilitační klinice a také sbor pozdravuje.

5. Také v tomto roce máme možnost, abychom se zapojili
do aktivity Stromu přání, tedy pomoci dárečkem těm, kteří
pomoc potřebují. Bližší informace v letáčku nebo přímo u
Denisy Šnebergrové.

6. 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 křesťanské lásky k
bližním. Děkujeme Vám.

7. Na stolečku u východu je připraven leták s následnými
akcemi, z nichž připomínáme alespoň chystaný koncert
zde v Bethany 4. prosince v 18 hodin.

8. 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.

9. Dnes bude vysloveno také požehnání pro dítě Věnceslavu
Kučerovou.

10. Členům výboru sboru připomínáme, že se setkáme v
pondělí 29.11. v 18 hodin.

Toto číslo zpravodaje sestavil: Richard Korbut ml.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

Kazatelská epištola Bethanským 
Listopadové přemítání
Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,
zdá se, že listopadové pochmurno vede vaše kazatele na 
podobná místa. Minulý týden Vašek psal o tom, jak byli s 
Vaškem ml. na Ďáblickém hřbitově a já bych se s vámi ráda
sdílela s tím, k jakým úvahám mne a mého Radka vedla 
návštěva dvou vesnických židovských hřbitovů. Na návštěvu 
toho prvního jsme se chystali už asi dva roky. Jenže znáte to, 
je to sice jen kousek od rodného městečka, ale vyšetřit si pár 
hodin času není úplně snadné. Před pár dny to klaplo a při 
podrobnějším zkoumání mapy jsem na ní ke svému úžasu 
objevila ještě další vyznačený židovský hřbitov asi jen dva 
kilometry od prvního. Jak je možné, že kraj, který jsem měla 
za prozkoumaný a známý, skrývá jen pár metrů od silnice, 
kudy jsem jela snad tisíckrát, takováto překvapení? Ale není to 
s námi samotnými vlastně podobné? Myslíme si, že se známe 
a pak zničehonic překvapíme sami sebe nějakou reakcí, 
pocitem, myšlenkou… A obvykle se nejedná o zrovna příjemná 
překvapení. Šalamoun ve své modlitbě v novém chrámu říká 
Hospodinu velmi trefně: „odpusť, odplať každému podle všech 
jeho cest, neboť znáš jeho srdce – vždyť ty sám jediný znáš 
přece srdce lidských synů…” (2 Par 6,30). A to je naše naděje: 
že Bůh je ochotný odpouštět nám ne protože nás zná, ale 
navzdory tomu, že nás jediný dobře zná. A když jsme pak četli 
jména na většinou povalených náhrobních kamenech, nedalo 
nám to neuvažovat o osudech sousedů našich předků, z nichž 
někteří měli to „štěstí” zemřít ještě před hrůzami nacismu, ale 
jejichž potomci byli většinou vyvražděni v nelidských 
podmínkách různých koncentračních táborů. A tak jsme 
přemýšleli, jestli stopa jejich a také našich životů vlastně něco 
znamená nebo jestli bylo a je jedno, zda oni žili a my žijeme 
teď a za pár let zmizí i jen vzpomínka na naše pobývání na 
tomto světě… Ještě ten den mi přišla odpověď z pera 
francouzské katolické myslitelky Madeleine Delbrêl, která 
zasvětila svůj život sdílení se s rodinami chudých dělníků na 
pařížském předměstí, kteří často sympatizovali s 
komunismem: „Kdybychom mohli prozkoumat svět a vidět, jak 
se dnešní den ustavoval a vznikal v hlubinách staletí, možná 
by nám došlo, jak důležitý je jeden každý lidský den. A 
kdybychom měli trochu víry, chtělo by se nám pokleknout 
před naším křesťanským dnem, který je kouskem Božího 
království, epizodou, v níž je vše připraveno, ale čeká na nás, 
aby se mohla odehrát.” Bylo to pro mě znovu ujištění o tom, 
že i když si připadáme a vlastně jsme nicotní, v Božích očích 
máme hodnotu, jejíž nesmírnou velikost ukázal Kristus svou 
ochotou za nás zemřít. Díky, Bože!
Požehnanou sobotu, požehnaný týden i naše každodenní 
unikátní tady a teď přeje a
srdečně zdraví
Soňa Sílová, vaše kazatelka

JTN za námi – 3+1

Tak přednášky JEŽÍŠ TVÁ NADĚJE jsou za námi – rád bych 
reagoval stylem „3+1“:

1. poděkování – dobrému Bohu, že jsme mohli sdílet v tomto 
světě a v této zvláštní době svou víru a hlavně svou naději, 
kterou máme díky Boží lásce a milosti v tomto světě a v této 
době;
2. poděkování – bratru Radimu Passerovi a úžasnému týmu 
Maranathy, se kterými přednášky připravil a kteříbyli našemu 
sboru velkou oporou, zázemím a pomocí – vážíme si toho;
3. poděkování – vám všem, kteříjste přicházeli na jednotlivé 
večery a pomáhali buď v týmu organizátorů nebo „jen“ svou 
přítomností či kontaktem s našimi přáteli – kohokoliv z vás 
nyní potkávám v sobotu, vnímám, že jsme si blíž, že nás něco, 
co jsme prožili, spojuje… Kéž by podobných setkání bylo přes 
týden více, to dává vůni, smysl a náboj našim setkáním
v sobotu…
+ JEDNA PROSBA: Díky přednáškám byly osloveny určitě 
desítky, ne-li stovky lidí, protože se často na jednotlivých 
večerech návštěvníci střřídali. Mnozí nebyli na JTN poprvé a 
když jsem si s nimi u sušenek povídal, tak mnozí sdíleli, jak 
byly předloňské i starší přednášky pro ně důležitými patníky u 
cesty jejich duchovního života – tak se za ně modleme. A ještě 
lépe, pokud se kdokoliv z přednášek objeví u nás v Bethany či 
na následných kurzech Bible nebo jakýchkoliv sborových 
akcích, které společně přřipravujeme, kéž by se mezi námi cítil 
„jako v Bethany“ – vždyť vy sami víte, co to znamená…
S vděčností a s modlitbou 
Vašek Vondrášek, kazatel Bethany




