
 Zpravodaj sboru CASD       11. 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. Richard Korbut ml.

• Uvádí: s. Ilona Semrádová

• Diakon sálu: br. Jan Řehák

• Společné písně: s. Gabriela Mandlová

• Modlitba

• Studium Bible ve třídách

• Sbírka

11.00—11.30 Přestávka

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

• Uvádí: br. Jaroslav Hejra

• Diakon sálu: s. Jana Zachariášová

• Společná píseň

• Modlitba

• Sbírka

• Oznámení: br. Jaroslav Hejra

• Příběh pro děti: neobsazeno

• Společná píseň

• Modlitba

• Čtení z Bible

• Ztišení

• Kázání: br. Václav Vondrášek
"Bohumil a hříšník"

• Společná píseň

• Závěrečná modlitba

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

br. Eduard Forejt 
s. Ilona Semrádová

s. Martina Špinková

s. Adéla Gondolová
br. Jakub Pavlán

 2027,- Kč
 14459,- Kč
16486,- 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 
11.12. - 17.12. SLAVÍ 
NAROZENINY 

Kázání 18.12.: 
VP s. Soňa Sílová + br. Václav Vondrášek

14.12. Raucherová Anna a 
            Kubečková Nikol

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


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

bratr Vašek Vondrášek.
2. Příští sobotu bude slavnostní sobota s Večeří Páně, 

přítomni budou oba naši kazatelé, zvěstovat Boží 
slovo bude s. Soňa Sílová a vysluhovat br. 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 již doma a pozdravuje sbor.

5. 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.

6. 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.

7. Těšíme se na půlnoční bohoslužbu, která bude 
24.12. ve 22,00, a těšíme se, že přijdete a také 
přivedete své přátele. Využijme toho, že v této době 
jsou mnozí oslovitelní a přiveďme je, aby mohli 
zaslechnout evangelium.

8. 8. ledna budeme mít bohoslužbu vděčnosti a ohlížet 
se zpět za rokem 2021 (společně s našimi 
skupinami), při které si budeme vytahovat novoroční 
zaslíbení, ale chceme také vyprávět zkušenosti, 
chválit Pána, zpívat a radovat se ze společenství 
Božích dětí v Bethany. Zveme Vás k aktivní účasti 
(vyprávění zkušeností, zpěvy, promítání atd.), hlaste 
se u br. Luďka Svrčka.

Toto číslo zpravodaje sestavil: Richard Korbut ml.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

Kazatelská epištola Bethanským 
Ostrůvky naděje: Já, ty, my
Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,

letos je to ukládání přírody k odpočinku nějak obzvlášť 
náročné. Krátké dny bez slunečního svitu, holé větve, listí už 
rozbředlé. A k tomu navíc nejistota, kam se vyvine celá 
pandemická záležitost, harašení zbraní vlastně za humny. 
Toto nepíšu, abych vás ještě víc děsila a zmalomyslňovala, ale 
právě naopak!
Před nějakými dvaceti lety jsem si před kamarádem 
zahradníkem posteskla, že přichází podzim a je mi smutno. 
On mi tehdy řekl něco, co si s sebou od té doby nesu a co mi 
přes něj vzkázal Bůh: „Na podzim se tvoří na větvičkách 
pupeny na příští jaro. Život jakoby byl v nich schovaný, ale 
zároveň je už tady, připravený, jen jen rozpučet v pravý čas.”
A víte, že i v zimě se dějí v přírodě věci, které máme spojené 
spíše s jarem nebo létem? Pokud se budete kolem sebe dobře 
dívat, v parcích, zahradách můžete celou zimu vidět kvést 
čemeřice, růžové kaliny, žlutý jasmín, žlutočervený vilín. A 
možná byste ještě některé doplnili (že, Horákovi?). A víte, že 
křivka, ptáček o něco větší než vrabec, s typickým křivým 
zobákem na louskání semínek z šišek, hnízdí hlavně v zimě? 
Za mrazu snese vajíčka, vysedí i vyvede mladé. – Pro mě to 
jsou ostrůvky života, barev a hlavně naděje v období jinak 
celkem šedém a smutném.
A tak si říkám, že tohle přesně je můj, tvůj, náš úkol: být jako 
jednotlivci i jako sbor takovými ostrůvky života a naděje 
navzdory těžkým okolnostem! Svítit, kvést, žít a dodávat chuť 
těm, kdo jsou bez naděje. Být ostrůvky a Božími vzkazy těm, 
kdo nevidí východisko.
A jak se to dělá? Vlastně úplně jednoduše: „Amen, pravím 
vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných 
bratří, mně jste učinili” (Mt 25,40). A za tím cokoliv může být 
opravdu cokoliv: nejen dát napít, najíst, přijmout, navštívit, ale 
také modlit se, usmát se, poděkovat, pozdravit, prohodit pár 
slov, … cokoliv.
Zkusme si dokola číst tento verš z Mt 25,40 a přidat k tomu to, 
co sám Ježíš považuje za nejdůležitější a co je základem 
Bible: „Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem 
jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci” (Mt 7,12) a „Miluj 
Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší 
a celou svou myslí… (a) miluj svého bližního jako sám sebe. 
Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“ (Mt 
22,37-40).
Pojďme zkusit být ostrůvky naděje!

Požehnanou sobotu, požehnaný týden plný radosti z malých 
věcí a z velké naděje přeje a srdečně zdraví

Soňa Sílová, vaše kazatelka

K slavnosti Večeře Páně příští týden…

Jak všichni víte, jsme v mimořádné pandemické době, 
ve které si nechceme nechat ujít možnost prožít chvíle 
u Stolu Páně. Jako výbor sboru jsme se shodli na tom, 
že budeme slavnost slavit včetně obřadu umývání 
nohou s tím, že chceme pokud to půjde poprosit ty z 
vás, kteří jste z jedné domácnosti, abyste si umyli 
navzájem nohy doma, aby byla možnost větších 
rozestupů. Samozdřejmě budou mezi námi i tací, kteří 
půjdou díky mimořádné situaci pouze ke Stolu Páně 
bez předchozího obřadu pokory. Každý sám zvažte, 
jaký způsob bude pro vás nejvhodnější. Modleme se 
společně za to, aby byla i příští sobota mimořádnou 
příležitostí pro každého z nás…

Vaši kazatelé Soňa Sílová a Václav Vondrášek




