
 Zpravodaj sboru CASD      29. 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. Jan Řehák

• Diakon sálu: br. Eduard Forejt

• Společné písně: chválící skupinka

• Modlitba

• Studium Bible ve třídách

• Sbírka

11.00—11.30 Přestávka

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

• Uvádí: br. Ivo Řehák

• Diakon sálu: s. Tereza Nehonská

• Společná píseň

• Modlitba

• Sbírka

• Oznámení: br. Ivo Řehák

• Příběh pro děti: s. Lenka Kalivodová

• Společná píseň

• Modlitba

• Čtení z Bible: 1. Tim. 2,1-4

• Tichá modlitba & Ztišení

• Kázání: br. Luděk Svrček
„ K čemu je dobrá modlitba“
1. Tes. 5,16-18

• 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 
29.1. - 4.2. SLAVÍ NAROZENINY 

29.01. br. Enoch Boateng
02.02. s. Ráchel Ludvíková
02.02. s. Renata Dražková
04.02. s. Ellen Korbutová
04.02. br. Kris Teaotea

 1.564 Kč
3.478 Kč
5.042 Kč

br. Luděk Veselý 
br. Jan Řehák 

s. Martina Špinková

s. Nicola Kubečková 
br. Patrik Kantor

https://spolecenskecentrum.cz/strom-prani-2021/
richa
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OZNÁMENÍ SBORU 
1. Tuto sobotu slouží zvěstí Božího slova bratr  Luděk 

Svrček.
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 v úterý a 
ve 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. 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. 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 a aranžérem 2.2. v 18,00. 
Přijďte a pozvěte své přátele, u vchodu jsou připraveny 
letáčky s pozvánkou.

Toto číslo zpravodaje sestavil: Richard Korbut ml.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

Kazatelská epištola Bethanským 

MŮJ SBOR – MŮJ HRAD – MŮJ SMRAD…
Už jsem v církvi prožil mnoho setkání nad různými tématy, někdy 
povedených a užitečných více, někdy méně. Jedno z těch 
nejvzácnějších jsem prožil minulou sobotu odpoledne ve 
smíchovském sboru – totiž setkání všech vedoucích oddělení 
nad tématy ze života sboru, kdy jsme se sdíleli o tom, jak náš sbor 
vnímáme, jak se v něm cítíme a co nás mrzí, či bolí, případně co 
bychom chtěli změnit. Doba pandemie, která ještě pořád není za 
námi, která ale velmi citelně v mnoha ohledech ovlivnila naše 
sborové scházení i duchovní životy mnoha z nás, je mimořádnou 
možností k tomu poctivě zvážit jak a kudy dál jako jednotlivci i 
jako rodiny a vlastně jako celý sbor. 

V odvážných a otevřených příspěvcích mnohých přítomných jsem 
velmi rezonoval – párkrát se někteří vyznali a přiznali k postojům, 
ke kterým bych asi nesebral takto veřejně odvahu. 

Byť jsem na tomto setkání byl prakticky služebně nejmladší 
„zelenáč“ se „skořápkou na hlavě“– jsme v Praze jenom necelé 
dva roky – přesto jsem se i já odvážil něco přidat do společné 
diskuze.

Mockrát mě v životě oslovil text Písma o Mojžíšovi když „raději 
chtěl snášet příkoří s Božím lidem než na čas žít příjemně v 
hříchu“ (Žd 11,25.). V jeho DNA bylo neopustit „Boží lid“, i když to 
pro něj osobně nebylo jednoduché. Je zajímavé že Pavel takto 
nazve tuto etapu jeho života, jako by chtěl připomenout, že za 
následováním Ježíše je vždycky i viditelné společenství podobně 
smýšlejících (vůči Bohu). 

Je – nebo vlastně bylo – mezi námi mnoho těch, kteří opustili  
naše společenství z různých důvodů a  s mnohými výhradami 
(většinou pravdivými). Církev a sbor nikdy nebyla a tady na zemi 
ani nebude „liga svatých a dokonalých“ – ale je to setkání lidí 
bojujících, hledajících a společně toužících (někdy více – někdy 
méně) Boha poznávat, slavit, hledat… V duchu nadpisu dnešní 
Epištoly pro mě bylo smíchovské setkání minulou sobotu velmi 
povzbuzující v tom, že jsme nejen otevřeně vyjádřili své výhrady a 
obavy, ale byli jsme ochotni přijmou praktickou zodpovědnost a 
hledat řešení co s těmi „smrady“ v „hradu“. Budu vděčný za 
každého z vás, když budete ochotní jít v naší Bethany podobnou 
cestou…

S modlitbou váš „hradní“ spolubojovník a kazatel 
Vašek Vondrášek 
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