
 Zpravodaj sboru CASD      8. 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: br. Richard Korbut st.

• Uvádí: s. Ilona Semrádová

• Diakon sálu: s. Mária Slamková

• Společné písně: s. Lenka Kalivodová a spol.

• 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

• Píseň pro děti: s. Nicola Kubečková

• Děkovná bohoslužba:
s. Soňa Sílová a br. Luděk Svrček

• Společná píseň

• Závěrečná modlitba

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

Informace k potvrzením o úhradě desátků na 
účet sboru Bethany v roce 2021
Vážení dárci. Svou žádost o vystavení potvrzení zašlete prosím 
mailem (dusekzdenek.66@email.cz). V mailu uveďte 
následující údaje uváděné v potvrzení: Jméno a příjmení, 
adresu trvalého bydliště včetně PSČ, datum narození.

Dále bych Vás poprosil u uvedení (za účelem vzájemného 
odsouhlasení) jednotlivých částek s datem úhrady. Potvrzení 
vám budou zasílána mailem nejpozději do 4. 2. 2022.

Zdeněk Dušek – pokladník sboru. 

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ OD 
8.1. - 14.1. SLAVÍ NAROZENINY 

09.01. s. Vlasta Horáková 
09.01. s. Marie Brabcová 

br. Luděk Veselý 
s. Ilona Semrádová

br. Stanislav Slamka

s. Zuzana Pavlánová 
br. Jakub Pavlán

2.239 Kč
2.338 Kč
4.577 Kč

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


OZNÁMENÍ SBORU 
1. Dnešní sobotu chceme společně prožít pod vedením

Soni Sílové a Luďka Svrčka sobotu vděčnosti, tedy
ohlédnutí za rokem 2021 - číst k Boží chvále texty
Písma, zpívat a vyprávět zkušenosti a na závěr si
vytáhnout novoroční zaslíbení.

2. Příští sobotu bude zvěstovat Boží slovo bratr Václav
Vondrášek.

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. Studium probíhá
vždy ve středu a čtvrtek v 18,00, budeme rádi, když
nás přijdete podpořit.

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. Vy, kteří
jste si ji ještě nezakoupili, nezapomeňte si prosím
tuto knížku a také nové úkoly vyzvednout u Davida
Sabuky.

Toto číslo zpravodaje sestavil: Richard Korbut ml.
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Kazatelská epištola Bethanským 

CHVÁLA KAŽDODENNÍ VŠEDNOSTI…
Tak už máme za sebou poslední dny roku, kdy jsme je - většina 
z nás - díky adventu, Vánocům, dovoleným i Silvestru prožili 
určitě tak nějak jinak než běžný rok. Mám ty chvíle velmi rád, 
protože do toho všedního života vnesou příjemnou změnu. 
Zvlášť na ty letošní „svátky“ jsem myslel dlouhodobě dopředu, 
abych je dobře naplánoval, a myslím, že se to v mém osobním 
i rodinném životě letos – díky Pánu – velmi povedlo. Pán nás 
tak prostě stvořil, že jsme nastavení na „svátky“ – pravidelná 
sobota i starozákonní židovský kalendář jsou toho dobrými 
svědky.
A tak je dnes pondělí 3. 1. 2022 a já mám zase obyčejný 
„všední“ pracovní den, jako většina z vás. A k tomu patří ranní 
modlitby, v 6 hodin budík, kdy se probouzí manželka a vstává 
do práce – což pro mě znamená vstát a jít běhat nebo plavat 
(kdybych nešel ráno, přes den se už nepřinutím). Pak sprcha, 
horký čaj, inspirativní četba křesťanské knihy či Písma, 
zamodlit, dva řádky do deníku a pak už kancelářská „hoblice“, 
tzn. přípravy setkání, výborů, telefony, diář, plánování atd. A 
odpoledne po návštěvách, biblických hodinách, poradách, 
většinou až do pozdního večera… Často se tam nějaká najde 
výjimka díky nenadálým událostem, ale takto vypadá můj 
kolorit „všedního dne“.
Dříve jsem to vnímal jako „nutné zlo“, kdy jsem se těšil na 
dovolenou, na sobotu, nebo na nějakou mimořádnost. A pak 
mi došlo, že těch běžných „všedních“ dní je v životě naprostá 
většina, a proto jsem svůj postoj změnil – začal jsem se učit 
mít ty běžné „šedivé“ dny rád a nacházet v nich barvy (viz naše 
novoroční PF)… Nejlépe si to uvědomím, když přijde nějaká 
nemoc, ztráta vztahů, lidí či věcí – cokoliv, co zasáhne do 
„všednosti“ a vykolejí nás. Když si člověk uvědomí, jak jsou ty 
„všední obyčejné dny“ s tím, s kým žijeme a co máme, vlastně 
nevšední a vzácné (což si žel většinou uvědomujeme až 
zpětně)… Poslal jsem své mamince z dnešního ranního běhání 
tři fotky rozsvícených lamp ranního parku a ona mi 
odpověděla: „Děkuji Bohu za krásu všedních dnů.“ A to bych 
chtěl popřát každému z nás, protože „pod šedí života každého 
z nás jsou ukryté nádherné barvy“, jenom je vidět…

Otevřené oči nám všem přeje váš kazatel 
Vašek Vondrášek

richa
Cross-Out




