
 Zpravodaj sboru CASD      5. 2.  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. Ivo Řehák

• Diakon sálu: br. Jaroslav Hejra

• Společné písně: chválící skupinka

• Modlitba

• Studium Bible ve třídách

• Sbírka

11.00—11.30 Přestávka

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

• Uvádí: br. Luděk Svrček

• Diakon sálu: br. Richard Semuf

• Společná píseň

• Modlitba

• Sbírka

• Oznámení: br. Luděk Svrček

• Příběh pro děti: br. Václav Vondrášek

• Společná píseň

• Modlitba

• Čtení ze Žalmu 66 - parafráze

• Tichá modlitba & Ztišení

• Kázání: na Jan 4:23,24
br. Václav Vondrášek
„ O nejdůležitějším poslání církve“

• 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 
5.2. -11.2. SLAVÍ NAROZENINY 

10.02. br. Jiří Ornst

 2.742 Kč
 6.396 Kč
 9.138 Kč

br. Luděk Svrček 
br. Ivo Řehák 

br. Václav Vondrášek

s. Andrea Korbutová
br. Eduard Forejt

https://spolecenskecentrum.cz/strom-prani-2021/
richa
Cross-Out



OZNÁMENÍ SBORU 
1. Tuto sobotu slouží zvěstí Božího slova bratr Václav

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

Passer.
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. Stále si můžete zakoupit knihu Ježíš je vítěz, tzv.
jitřenku čili výběr z textů Bible na každý den s krátkým
komentářem, který je výborným startem do nového
dne. Vy, kteří jste si ji ještě   nevyzvedli u Davida
Sabuky nové Biblické úkoly, stále máte tuto možnost.
Vyšel také výborný komentář ke studované epištole
Židům od našich učitelů - bratří Krynského a Svobody.

7. Věnujte prosím pozornost nabídce programů pro
církev i veřejnost, která začne v měsíci únoru a bude
každou druhou středu od 18 hodin. Tuto středu jsme
měli jako hosta Varhana Orchestroviče Bauera. Ve
středu 16. 2. bude hovořit Luděk Svrček na téma: Bible
v českých zemích a dějinách. Opět v 18,00. Pozvěte,
prosím, své přátele.

8. Připomínáme členům výboru, že v pondělí 7.2. v 18,00
se sejdeme k jednání.

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

MOBILE NÁŠ, JENŽ NEJSI NA NEBESÍCH…
Koho dnešní nadpis pohoršil, protože mu to správné připomíná 
Modlitbu Páně, pak je to v naprostém pořádku a název splnil svůj 
účel. Pán Bůh mi toto pondělí velmi požehnal v tom, že mi po 
týdenní dovolené došla data v mobilu. Jel jsem večer na studium 
Písma s mládeží na Vinohrady a díky tomu že, jsem neměl v ruce 
mobil, tak jsem si všimnul mnoha věcí, které mi jindy unikají... V 
prvé řadě jsem byl jeden z mála, který v buse neměl mobil v ruce 
(krom řidiče autobusu ). Všiml jsem si, že paní přes uličku se pro 
něco mračila, že po cestě přibyl nový obchod, vychutnal si 
atmosféru rozsvíceného večerního města, všiml jsme si, že 
Tančícímu domu u Vltavy krásně svítí nahnutá hrana, která je 
vidět z Palackého mostu… Utřídil jsem si v sobě myšlenky tématu, 
které jsem měl večer probírat, modlil se za lidi, které potkám. Má 
dcera si před nedávnem dala „mobilní detox“ asi na měsíc, 
protože jí to dávalo smysl + vyměnila si na čas „chytrý“ telefon za 
klasickou tlačítkovou „plečku“. Trochu jsem nad tím v duchu 
kroutil hlavou, ale po pondělku mi to dává smysl. Díky tomu, že se 
snažím využívat dar času, protože jsou „dny zlé“, tak pak každou 
chvilku svého života naplním, což někdy vede k přehlcenosti a k 
tomu, že neumíme jen tak „být“ před Boží tváří…
A představte si, že se církev ani svět díky tomu, že jsem v pondělí 
neposlouchal podcásty a nesledoval nejnovější informace ze 
společnosti, nezastavil ani nezhroutil... Jen já byl bohatší o to, jak 
se dá žít můj život barevněji, klidněji a smysluplněji. Mnohdy 
našemu mobilu věnujeme mnohem více pozornosti než našemu 
Bohu – a to je škoda – v první řadě pro mě… A tak chci být ode 
dneška lepším žákem ve škole života v předmětu „být tady a teď 
před Pánem“ – přijměte mé nové pozvání do školních lavic 
života… Nebo vás nechám po dnešní bohoslužbě „po škole“.

Váš spolužák a kazatel 
Vašek Vondrášek
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