
 Zpravodaj sboru CASD      15. 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. Lukáš Hora

• Uvádí: br. Stanislav Slamka

• Diakon sálu: s. Jana Řeháková

• Společné písně: br. Stanislav Slamka a spol.

• Modlitba

• Studium Bible ve třídách

• Sbírka

11.00—11.30 Přestávka

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

• Uvádí: s. Martina Špinková

• Diakon sálu: s. Tereza Nehonská

• Společná píseň

• Modlitba

• Sbírka

• Oznámení: s. Martina Špinková

• Příběh pro děti

• Společná píseň

• Modlitba

• Čtení z Bible

• Ztišení

• Kázání:
br. Václav Vondrášek
„ Zemřít s botama na nohou“ – Luk 9,23

• 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 
15.1. - 21.1. SLAVÍ NAROZENINY 

16.01. Lamfel Saoit 
17.01. s. Mária Slamková 

br. Luděk Svrček 
br. Stanislav Slamka

s. Gabriela Hejrová
br. Patrik Kantor

2.311 Kč
8.640 Kč

10.951 Kč

br. Václav Vondrášek

Kázání příští SOBOTU: br. Jozef Bajusz

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


OZNÁMENÍ SBORU 
1. Dnešní sobotu slouží zvěstí Božího slova bratr

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

Jozef Bajusz.
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.

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.

7. Pokud jste si minulou sobotu nevytáhli novoroční
zaslíbení, můžete tak ještě zde vepředu učinit.

8. V pondělí 17.1. se v 17,00 sejde zde v Bethany
misijní výbor, každý, kdo chce spolupracovat s
námi, je srdečně zván.

9. Příští sobotu po skončení dopoledního
shromáždění prosíme všechny učitele sobotní
školy, aby se 10 minut po ukončení sešli v učebně
ke krátké poradě.

Toto číslo zpravodaje sestavil: Richard Korbut ml.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

Kazatelská epištola Bethanským 

Období smutných stromečků….
V mých padesáti letech už mám odzkoušeno, že na mě 
pravidelně padají v určitých fázích roku podobné nálady a 
pocity, se kterými se učím žít a které se učím zpracovávat… 
Určitě to jsou jarní plískanice, potom první jarní kytička, kterou 
potkám, pak první teplé dny léta, pozdější horké dny, kdy není 
kam se schovat, podzimní lehké deprese či první zabarvený 
list, překvapení že už je tady opět modlitební týden a pak doba 
adventu…

A v současné době tomu říkám „období smutných stromečků“, 
což jsou zástupy vánočních stromečků kolem popelnic, které 
čekají na odvoz mezi odpadky. Těch stromečků, které byly 
ještě nedávno plné ozdob, žárovek i sladkostí… Ty stromečky, 
které byly svědky mnohé radosti a chvilek rodinného štěstí… A 
nyní stojí u popelnic, osamocené a čekající na popelářské 
auto...

Vždycky mi tyto stromečky připomínají pomíjivost všeho v 
našem životě, tu realitu atrofie všeho lidského, co by nemělo 
živé kořeny v Hospodinu. A tak vždycky znovu oceňuji dar 
naděje, který jsem od Pána dostal, která je díky Tomu, který mě 
obdaroval jedinou jistotou našeho života v tomto neustále se 
měnícím světě. A tak Vám (i sobě) nejen do nového roku 2022 
přeji tu mojžíšovskou zkušenost, kdy byl Mojžíš pevný, „jako by 
Neviditelného viděl“. Tahle naděje nevyschne, neopadá a nikdo 
jí nemůže odvézt popelářským vozem, protože stojí na Někom 
mimo nás – děkujeme Otče!

Váš kazatel 
Vašek Vondrášek

Kdo by chtěl sledovat živě sobotní školu, 
může se připojit na znojemský sbor na
https: //www.youtube.com/channel/
UCFAmoxR6XcpJI8jxtgRVfGg

richa
Cross-Out

https: //www.youtube.com/channel/



