
 Zpravodaj sboru CASD       4. 12. 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

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 

10.00—11.00 Sobotní škola 

• Projekce a zvuk: br. Jakub Pavlán

• Uvádí: s.Lenka Kalivodová

• Diakon sálu: br. Eduard Forejt

• Společné písně: Slamkovi

• Modlitba:

• Studium Bible ve třídách

• Sbírka:

11.00—11.30 Přestávka

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

• Uvádí s. Martina Špinková

• Diakon sálu: br. Jaroslav Hejra

• Společná píseň:

• Modlitba:

• Sbírka:

• Oznámení: s. Martina Špinková

• Příběh pro děti: neobsazeno

• Společná píseň:

• Modlitba:

• Čtení z

• Ztišení:

• Kázání: br. Luďek Svrček

• Společná píseň:

• Závěrečná modlitba:

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

br. Lukáš Hora 
s. Lenka Kalivodová

nekoná se

s. Andrea Korbutová
br. Jakub Pavlán

 2.158,- Kč
 3.722,- Kč
5.880,- 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. 

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ OD 
4.12. - 10.12. SLAVÍ NAROZENINY 

04.12. Zdeněk Dušek

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 11.12.: br. Václav Vondrášek

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


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

sestra Soňa Sílová.
2. Příští sobotu bude sloužit Božím slovem bratr Vašek 

Vondrášek.
3. I po skončení přednášek Ježíš – Tvá naděje se 

chceme modlit za naše milé přátele. Zahájili jsme 
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 k tomuto studiu 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 a sestru Marcelku Řehákovou, 
která je po operaci na rehabilitační klinice.

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. Výbor sboru rozhodl vzhledem ke komplikované 
situaci, že chystaný koncert se odkládá a dnes zde v 
Bethany se nekoná a odkládá se také adventní koncert 
na smíchově.

8. Prosíme, přemýšlejte a modlete se za toho, koho 
pozvete na půlnoční bohoslužbu 24.12 ve 22 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.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

Kazatelská epištola Bethanským 
SEDM Z DESETI
Tento týden jsem slyšel v nějakém podcastu, že sedm řidičů z 
deseti se nechá vyprovokovat k nebezpečné jízdě, která ohrozí 
své okolí, a k vulgárním hlasitým výrazům na adresu silničního 
agresora, který je nějak poškodil, urazil či ohrozil…
A jak je to s námi, kristovci, v dnešní době, která je tak plná 
pandemického strachu, napětí, vulgarit, slovní i jiné střelby od 
jednoho na druhého? Jako by ta havlovská „blbá nálada“ šla 
všude kolem nás do ještě větších otáček, a díky tomu se 
některá letitá přátelství a sbory dělí, rozhádávají se a nastalé 
napětí by se mnohdy dalo mezi námi krájet.
Do této atmosféry zní blahoslavenství našeho Mistra: „Šťastní 
jsou ti, kteří působí pokoj, vždyť k těm se Bůh bude hlásit jako 
ke svým dětem“ (Mt 5,9). Určitě i vy jste slyšeli mnohokrát 
kázání na toto téma, zúčastnili jsme se mnoha diskuzí na toto 
téma – ale nyní je čas to společně znovu prožít.
Věřit v budující sílu „šíření pokoje“ je jako věřit a nepodceňovat 
sílu semene, které později vyroste – a proto nevzdávat 
rozsévání semínek pokoje. Abych rozséval pokoj kolem sebe, 
musím jej mít nejdříve ve vlastním srdci, proto si zvlášť v této 
době hlídám svá osobní setkávání s Králem pokoje, abych se v 
Jeho blízkosti zklidnil, upokojil, srovnal si směr. Byl to právě 
On, kdo řekl: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; 
ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a 
neděsí! (J 14,27). S mnohými z vás sdílím své mnohé otázky, 
které mám kolem této doby; mnohému nerozumím a chování 
mnohých je mi velmi líto – zvlášť když ubližuje a poškozuje 
své okolí. Na vlastní kůži si uvědomuji, jak je lehké a přirozené 
být „sedmým z deseti“. Ale „tři“ zbývají – ti tři, kteří se 
nenechají unést okolnostmi, protože se drží Mistra. „Tři“ je v 
Bibli číslo Boží, tak kéž by mezi námi bylo toho „Božího“ v této 
nelehké době co nejvíce… Vždyť právě „ti, kdo rozsévají pokoj“, 
budou nazváni „syny Božími!“.

S přáním pokoje váš kazatel
Vašek Vondrášek 




