
 Zpravodaj sboru CASD      1. 1.  2022

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:

• Uvádí: br. Stanislav Slamka

• Společné písně: Slamkovi

• Modlitba

• Studium Bible ve třídách

• Sbírka

11.00—11.30 Přestávka

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

• Uvádí: br. Luděk Svrček

• Společná píseň

• Modlitba

• Sbírka

• Oznámení: br. Luděk Svrček

• Příběh pro děti

• Společná píseň

• Modlitba

• Čtení z Bible

• Kázání: br. Miroslav Starý

• Společná píseň

• Závěrečná modlitba

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

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 
1.1. - 7.1. SLAVÍ NAROZENINY 

1.1. br. Jiří Stejskal
3.1. s. Jitka Sofia Mlynarčík 
3.1. s. Natálie Dalbré
4.1. s. Lenka Vosátková
5.1. br. Jakub Slamka
6.1. s. Alfia Šangareevová
6.1. s. Irishca Symochko

br. Šimon Doležal
br. Luděk Svrček  

br. Stanislav Slamka

s. Andrea Korbutová
s. Andrea Korbutová

1.679 Kč
6.702 Kč
8.381 Kč

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


OZNÁMENÍ SBORU 
1. Dnešní sobotu slouží Božím slovem br. Miroslav Starý.
2. Příští sobotu chceme prožít sobotu vděčnosti za Boží 

vedení v roce 2021 pod vedením Soni Sílové a Luďka 
Svrčka.

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. V následujícím týdnu 
opět začíná studium Písma svatého, a to vždy v 18,00 
v úterý, středu i čtvrtek a pokud můžete přijďte 
podpořit naše studující.

4. Myslíme stále na všechny naše nemocné a ty, kteří 
mají problémy a těžkosti. Jmenovitě připomínáme 
sestru Marcelku Řehákovou a Jitku Kudláčkovou.

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. Dnes také 
začínáme studium epištoly Židům a pokud jste si ještě 
nevyzvedli příručku ke studiu biblických úkolů v tomto 
čtvrtletí, nezapomeňte tak učinit u Davida Sabuky. 

7.  8. ledna budeme mít bohoslužbu vděčnosti a ohlížet 
se zpět za rokem 2021 (společně s anglickou 
skupinou), 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.
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Kazatelská epištola Bethanským 

Daleké i omezené výhledy 
Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,

každý rok před Vánocemi je pro mnohé tématem, zda budou 
Vánoce „na sněhu” nebo „na blátě”. Jak to dopadlo letos, tedy 
vlastně loni, už víme, a tak si zase můžeme leda tak zpívat „Já 
sním o Vánocích bílých”. S maminkou jsme tuhle vzpomínaly, 
že nejen ona, ale i já z dětství pamatuji, že nejpozději na 
Mikuláše byl sníh a mrzlo. A že většinu zimy nejméně do 
poloviny února jsme velmi pilně všechny děti bruslily na 
návesním rybníčku, podjížděly na bruslích mostek, sáňkovaly, 
pokrokoví bobovali a někdy jsme zas vytáhli pytel ze silného 
igelitu naplněný slámou, protože to pak byl frčák! To se občas 
skončilo až v potoce a potupně se pak šlo převléct domů, 
odkud už jsme se žel na kopec často měli zakázáno vrátit.
I přes nečekané výkyvy se prostě dalo velmi přesně očekávat, 
jaké a jak asi dlouho bude trvat počasí. Zato ty poslední roky!
Tak i letos. Za těch pár dní strávených u rodičů se vystřídalo 
tolik nesourodého počasí: mrznoucí déšť, vrstvička sněhu, na 
Štědrý den už obligátní obleva, vzápětí zas trocha sněhu… 
Jeden den byla tak nádherně vymetená obloha, sluníčko po 
dlouhé době zářilo, a tak daleký a ostrý výhled na hřeben 
Krkonoš a Sněžku vzdušnou čarou téměř přesně vzdálenou 
stovku kilometrů jsem snad ještě neviděla. A další den po 
oteplení zase hustá nepříjemná mlha a všechno jakoby 
rozmazané a viditelnost sotva pár metrů.
Jakoby i počasí bylo znamením všelijakých nejistot a změn, 
které prožíváme jako jednotlivci i celá společnost. Někdy se 
něco ukáže jako jasné a přinese to pocit jistoty a my pak 
vnímáme i Boží péči velmi silně a důvěrně. Jindy zase jakoby 
nás přemohly nejisté a mlhavé vyhlídky a to podstatné se nám 
ztrácí v nepřehledném oparu.
Ať se nacházíme nebo budeme nacházet v kterékoli situaci, 
nezapomeňme navzdory svým pocitům na Boží slovo a slib, 
který nám dal a dává: „Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen 
já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o 
zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.” (Jer 29,11) „Ty mi 
rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých 
temnot.” (Ž 18,29) a na závěr Ježíšovo: „A hle, já jsem s vámi 
po všecky dny až do skonání tohoto věku.” (Mt 28,20)

Požehnanou sobotu, požehnaný týden a požehnaný rok přeje a 
srdečně zdraví

Soňa Sílová, vaše kazatelka

richa
Cross-Out




