
 Zpravodaj sboru CASD       18. 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. Lukáš Hora

• Uvádí:

• Diakon sálu: s. Marta Veselá

• Společné písně: s. Lenka Kalivodová

• Modlitba

• Studium Bible ve třídách

• Sbírka
11.00—11.30 Přestávka

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 
• Uvádí: br. Luděk Svrček

• Diakon sálu: s. Jana Zachariášová

• Společná píseň

• Modlitba

• Sbírka

• Oznámení: br. Luděk Svrček

• Příběh pro děti: br. Václav Vondrášek

• Společná píseň

• Modlitba

• Čtení z Bible:  Ž 107,1-14

• Kázání: s. Soňa Sílová
"Jsme svobodní (Lk 4,16-21)"

• Čtení textu k umývání nohou, modlitba
• Obřad umývání nohou
• Čtení textu k obřadu příjímání chleba a

kalicha
• Modlitba
• Přijímání chleba a kalicha
• Společná píseň
• Závěrečná modlitba

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

br. Luděk Svrček       
br. Richard Korbut ml.

br. Stanislav Slamka

s. Gabriela Hejrová
br. Eduard Forejt

 8.050,- Kč
 6.346,- Kč
14.396,- 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. 

Kázání 25.12.: 
br. Luděk Svrček

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ OD 
18.12. - 24.12. SLAVÍ NAROZENINY 

Viktorie Wimmerová   19. 12
Jaroslav Gondola   20. 12.
Pavlína Sojková   20. 12.

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


OZNÁMENÍ SBORU 
1. Radujeme se z toho, že dnes smíme společně

slavit Večeři Páně, při které bude Slovem sloužit
sestra Soňa Sílová a vysluhování povede bratr
Vašek Vondrášek.

2. Příští sobotu bude zvěstovat Boží slovo bratr
Luděk Svrček.

3. I po skončení přednášek Ježíš – Tvá naděje se
chceme modlit za naše milé přátele, kteří začínají
studovat zevrubněji Písmo svaté a přejeme jim,
aby je Pán na jejich cestě života vedl.

4. Myslíme stále na všechny naše nemocné a ty, kteří
mají problémy a těžkosti. Jmenovitě připomínáme
bratra Stana Slamku a sestru Marcelku
Řehákovou, jejichž stav se zlepšuje a oba
pozdravují všechny ve sboru.

5. Děkujeme Vám za to, že dodržujete zásady
ochrany před nákazou – tedy roušky, rozestupy a
ošetření rukou, neboť čísla zasažených  jsou stále
vysoká. 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 

ZRCADLO STARDANCE 
Jelikož pocházím z prostředí českobudějovického sboru, kde 
byl před několika desítkami let vztah k tanci velmi váhavý, 
nikdy jsem neměl moc odvahy postavit se na taneční parket. 
Jsem vlastně v současnosti tak trošku i „černou ovcí“ naší 
rodiny, protože kromě mě žijí všichni ostatní u nás doma 
taneční soutěží Stardance, která probíhá každý sobotní večer 
na ČT1. Musím hluboce smeknout nejen před nádhernou živou 
hudbou i zpěvem, který provází každý večer, ale zvlášť před 
všemi neprofesionálními tanečníky, kteří předvádí dle mého 
názoru přímo nadlidské výkony. Nechápu nejen jejich výkony 
fyzické, ale i prostou skutečnost, že si tanečníci choreografii 
pamatují a dokáží ji pak následně za sledování kamer 
předvést.
Přesto ale v tomto ročníku nejvíce přemýšlím o tom, jaký 
úspěch slaví tančící farářka CČSH Marie Viktorie Kopecká, 
která se dostala až do semifinále. Mám takové trochu „dejavu“ 
ze soutěže „Česko hledá superstar“ z roku 2005 (byť jsem 
tehdy neviděl prakticky ani jediný díl), když jí tehdy vyhrál 
Vlasta Horváth. Očekával bych vůči němu (tušíte proč) 
spoustu předsudků v naší společnosti, přesto byl tehdy 
vítězem. Něco podobného se děje ve společnosti nyní při 
soutěži Stardance. Mnohdy říkáme, že lidé mají předsudky vůči 
církvi, duchovním atd. – a přesto „farářka“ sklízí v naší 
společnosti velké body – protože hlasující divák má nejsilnější 
slovo. A troufám si podotknout, že to není jenom jejím 
tanečním uměním, byť má i v tomto můj respekt.
Myslím si, že je to milým povzbuzením nám všem křesťanům, 
kteří máme někdy smutek v duši díky mnoha předsudkům, se 
kterými jsme se kdy v naší společnosti setkali – a určitě i 
pořád setkáváme. Kéž by nezištné laskavé životy každého z 
nás v nejbližším okolí každého z nás bořily předsudky, které 
vůči nám lidé mohou mít – a určitě mají. Na svobodnou 
upřímnou křesťanskou lásku není žádný protiargument…  Jak 
kdysi řekl francouzský spisovatel Nicolas Chamfort: „Kdo 
zničil, byť jeden předsudek, je dobrodincem lidstva“. Jsem v 
tom spolu s vámi… I Ježíš velmi dobře ví, o čem je řeč…
   
Váš kazatel Vašek Vondrášek

HYGIENICKÁ PRAVIDLA PŘI BOHOSLUŽBÁCH 

Prosíme o dodržování zatím stále platných nařízení vlády 
týkající se nošení roušek ve vnitřním prostoru budov a 
dodržování hygieny a dezinfekce rukou. Pokud někdo ze 
zásadních důvodu nemůže mít roušku, žádáme ho, aby šel 
na balkón. Také tím vyjádříme ohleduplnost k  těm, kteří jsou 
zdravotně jakkoli oslabeni. Děkujeme za pochopení. 
Vedení sboru Bethany 

richa
Cross-Out




