
 Zpravodaj sboru CASD       25. 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. David Sabuka

• Uvádí: br. Stanislav Slamka

• Diakon sálu: br. Jaroslav Gondola

• Společné písně: reprodukce

• Modlitba

• Studium Bible ve třídách

• Sbírka
11.00—11.30 Přestávka

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

• Společná píseň

• Modlitba

• Sbírka

• Oznámení

• Příběh pro děti

• Společná píseň

• Modlitba

• Čtení z Bible

• Kázání: br. Luděk Svrček

• Společná píseň

• Závěrečná modlitba

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

br. Luděk Svrček
br. Stanislav Slamka       

s. Adéla Gondolová

 2.510,- Kč
 9.135,- Kč
11.615,- 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 1.1.: 
br. Miroslav Starý

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ OD 
25.12. - 31.12. SLAVÍ NAROZENINY 

26.12. br. Tomáš Valtera
27.12. s. Miriam Ludvíková
28.12. s. Alevtyna Dundrová
31.12. s. Ester Martínková

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


OZNÁMENÍ SBORU 
1. Dnešní sobotu slouží Božím slovem br. Luděk Svrček.
2. Příští sobotu bude zvěstovat Boží slovo bratr Starý.
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
sestru Marcelku Řehákovou, její stav se pomalu
zlepšuje a pozdravuje 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 a také nové úkoly vyzvednout 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 

NEJPŘEKVAPIVĚJŠÍ DÁREK…  
O čem jiném mít dneska „Epištolu bethanským“ než o dárcích? 
Moje maminka je ve svých 77letech ve věku, kdy jakýkoliv 
dárek pro ni je spíše poslem toho, že jsme na ni nezapomněli, 
než její přímé potřeby. Ale jeden dárek pro ni se nám kdysi 
opravdu povedl (žel byl to nápad ne můj, ale mé manželky :o)). 
Dostala od nás k Vánocům nevyplněné „Babičkovské album“, 
kde byly návodné otázky z jejího bohatého života, na které 
mohla odpovídat a k tomu vlepovat příležitostné fotky. Máloco 
mi v životě dává takový smysl, jako smysluplný rozhovor, kdy 
se od druhého dozvím něco, co jsem nevěděl a co mě obohatí 
a dá nový pohled na svět. O to více to platí u mé maminky, se 
kterou si vždycky máme co říct, díky tématům rodiny, církve i 
politiky. Pročíst celou tuto od ní psanou kroniku dnes řadím ke 
svým adventním rituálům a jsem vždy nanovo velmi, velmi 
překvapený, na kolik věcí z jejího bohatého života – tzn. i z 
mého dětství - jsem se ještě nezeptal. Při pročítání jejích 
„pamětí“ mám vždy tužku a blok, abych si psal otázky, které 
mě přitom napadají – a které pak můžeme probrat. Jak 
maminka sama říká, mnoho odpovědí si jednou odnese s 
sebou „do hrobu“- přitom to jsou postřehy i příběhy, které mě 
utvářely jako člověka a díky kterým jsem si odnesl někdy křídla, 
někdy zátěž do zbytku mého života.
A tak vás všechny chci moji milí bethanští povzbudit k tomu, 
abyste si s modlitbou připravili zvídavé otázky na ty, které v 
nastávajících svátečních dnech z vašich nejbližších i 
vzdálenějších rodin či přátel potkáte – takto společně strávená 
doba je na vánočních svátcích to nejvzácnější. Písmo říká: 
„Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá“ (Ef 5,17.) - za rok 
už možná ta možnost nebude… V tomto smyslu přeji každému 
z vás od Pána POŽEHNANÉ VÁNOCE! Nemyslete si, že jsem 
mimo hru, také se budu hodně ptát…

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, především zravotních 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




