
 Zpravodaj sboru CASD      22. 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. Luděk Veselý

• Diakon sálu: br.Jarda Gondola

• Společné písně

• Modlitba

• Studium Bible ve třídách

• Sbírka

11.00—11.30 Přestávka

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

• Uvádí: br. Radomír Špinka

• Diakon sálu: s. Jana Zachariášová

• Společná píseň

• Modlitba

• Sbírka

• Oznámení: br. Radomír Špinka

• Příběh pro děti

• Společná píseň

• Modlitba

• Čtení z Bible

• Ztišení

• Kázání: br. Jozef Bajusz
„ Pro Boha jsi důležitý“ 

• 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 
22.1. - 28.1. SLAVÍ NAROZENINY 

22.01. s. Klára Semeráková
22.01. s. Naomi Stevens 
25.01. br Augustine Yeboah
28.01. br. Jan Řehák 

br. Luděk Veselý
br. Richard Korbut ml. 

s. Andrea Korbutová
br. Jakub Pavlán

4.164 Kč
7.808 Kč

11.972 Kč

br. Stanislav Slamka

Kázání příští SOBOTU: br. Luděk Svrček

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


OZNÁMENÍ SBORU 
1. Dnešní sobotu slouží zvěstí Božího slova bratr Jozef 

Bajusz.
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. 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.  Ilonka Semrádová má covid.

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. Vyšel 
také komentář ke studované epištole Židům od našich 
učitelů - bratří Krynského a Svobody.

7. Pokud jste si pro sebe nebo své známé ještě nevytáhli 
novoroční zaslíbení, můžete tak zde vepředu učinit.

8. V pondělí 24.1. se v 18,30 sejde zde v Bethany misijní 
výbor, každý, kdo chce spolupracovat s námi, je 
srdečně zván.

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

10. Věnujte prosím pozornost nabídce programů pro 
církev i veřejnost, která začne v měsíci únoru a bude 
každou druhou středu od 18 hodin. První akcí bude 
setkání s Varhanem Orchestrovičem Bauerem, českým 
hudebníkem, skladatelem, aranžérem a hudebníkem 
2.2. v 18,00. Všichni jsou srdečně zváni. 

Toto číslo zpravodaje sestavil: Richard Korbut ml.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

Kazatelská epištola Bethanským 

Zápach peněz… Vůně důvěry ve správce…
Jeden aforismus říká velmi trefně že: “Všichni vědí, že peníze 
smrdí, ale každý se o tom chce přesvědčit sám“. I náš Pán, když 
byl mezi námi, strávil mnoho času rozhovory o materiálních 
aspektech našeho života, protože dobře věděl, že „Kde je náš 
poklad, tam bude i naše srdce“ (Mt 6,21.). Každý z nás máme 
svou osobní zkušenost s touto tematikou, protože až ochota k 
oběti je opravdovým dokladem o tom, že nám na něčem (či 
někom) opravdu záleží. Na posledním výboru sboru se na stůl 
dostala otázka praktikování sborových sbírek a je dobré, 
abychom se čas od času k této tématice vrátili. Vše vychází z 
biblického principu „správcovství“, který se dotýká každého z 
nás, kde odpovědí na vše, co nám Pán sveřil, je naše 
„věrnost“ (1 K 4,1.2). Každému, kdo si napíše vv@quick.cz rád 
pošlu toto téma zpracované tak, jak jej používám, když lidi 
seznamuji s praktickými důsledky křesťanství. Pánu Bohu patří 
vše a my vždy jenom vracíme menší část – ale i za tu větší 
část, která nám zbude jsme zodpovědní. Prakticky to v našem 
životě vypadá tak, že to první, s čím vždy počítám, je desátek, 
který odděluji pro Pána jako první ze svého příjmu. Desátek 
jako sbor odesíláme na vedení církve, které jej používá na 
hrazení nákladů kolem zajištění kazatelů a nutné administrativy 
církve + na podporu misijních projektů ČS. Pak ale v rámci 
každého sboru máme sbírku sobotní školy, která slouží k 
pokrytí větších misijních projektů celosvětové církve – viz.např. 
https://youtube.com/playlist?list=PL9E80FD44BF50CEC8 + 
příště vyjdou aktuální informace, jak je to toto čtvrtletí. No a 
druhá sbírka před kázáním je sbírka, která slouží na pokrytí 
nákladů našeho sboru (topení, energie, voda, provoz sboru…). 
Obě dvě sbírky jsou součástí bohoslužby, tzn. náleží jim čestné 
místo v programu soboty, protože je to jedna z našich 
konkrétních odpovědí na Boží dobrotu. Ve všem, co se týká 
financí, vyznáváme a praktikujeme transparentnost a každou 
otázku od kohokoliv z vás vnímáme jako projev zájmu a 
společné zodpovědnosti každého z nás, která pomáhá 
vzájemné důvěře zvlášť v otázce ohledně financí je velmi 
důležitá. Jsme vděční za službu všech důvěryhodných bratří a 
sester našeho sboru ohledně této tematiky. Na webu Českého 
sdružení CASD jsou ke stáhnutí Výroční zprávy z minulých let, 
jakmile uzavřeme sborové účetnictví z minulého roku, uděláme 
na toto téma členské shromáždění, aby byl prostor pro 
jakékoliv dotazy z vašich řřad. Kéž by každý z nás prožíval stále 
znova radost z možnosti dávání, kdy se spolupodílíme na 
fungování celosvětové i sdružeňové misie + na nákladech 
našeho sboru Bethany, protože „radostného dárce miluje 
Bůh“ (2 K 9,7.).
Za výbor sboru Bethany kazatel 

Vašek Vondrášek

richa
Cross-Out

https://youtube.com/playlist?list=PL9E80FD44BF50CEC8



