
 Zpravodaj sboru CASD      19. 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. Jan Řehák

• Diakon sálu: s. Marta Veselá

• Společné písně: chválící skupinka

• Modlitba

• Studium Bible ve třídách

• Sbírka: br. Radomír Špinka

11.00—11.30 Přestávka

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

• Uvádí: br. Václav Vondrášek

• Diakon sálu: br. Jaroslav Hejra

• Společná píseň

• Modlitba

• Sbírka

• Oznámení: br. Václav Vondrášek

• Příběh pro děti: br. Ivo Řehák

• Společná píseň

• Vysl. angl. mluv. skup. s požehn.
br. Václav Vondrášek

• Krátké slovo zástupce: angl. mluvící skupinky

• Píseň: angl. mluvící skupinky

• Modlitba

• Čtení z Ž 32 celý (ČEP)

• Tichá modlitba & Ztišení

• Kázání: na Ex 14 - br. Kris Teaotea
„Move on – Jít dál“

• 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 
19.2. -25.2. SLAVÍ NAROZENINY 

19.02. br. Jaroslav Ludvík
21.02. br. Stanislav Slamka
22.02. br. Daniel Dvořák
25.02. br. Petr Vomastek
25.02. br. Richard Korbut ml.
25.02. br. Samuel Passer

 6.140 Kč
 11.228 Kč
 17.368 Kč

br. Jan Řehák 
br. Ivo Řehák              

br. Václav Vondrášek

s. Adéla Gondolová
s. Adéla Gondolová

https://spolecenskecentrum.cz/strom-prani-2021/
richa
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OZNÁMENÍ SBORU 

1. Tuto sobotu slouží zvěstí Božího slova bratr Kris 
Teaotea. 

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

3. Dnes je zde s námi také naše anglická skupina a 
budeme se společně modlit za jejich vyslání k práci a 
požehnání pro ně v oblasti, ve které působí mezi 
anglicky mluvícími.  

4.  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 v 18 hodin a ve čtvrtek v 16 hodin, budeme rádi, 
když nás přijdete podpořit.

5. Myslíme stále na všechny naše nemocné a ty, kteří mají 
problémy a těžkosti a chceme Vás poprosit, abyste – 
pokud jste nemocní nebo se o někom dozvíte, že má 
problémy – tuto informaci předali vedení sboru. 

6.  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.  

7. 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 nezakoupili, nezapomeňte si 
prosím tuto knížku vyzvednout u Davida Sabuky. Získat 
také můžete výborný komentář ke studované epištole 
Židům od našich učitelů - bratří Krynského a Svobody.

8.  Věnujte prosím pozornost nabídce programů pro 
církev i veřejnost, která začala v měsíci únoru a bude 
pokračovat každou druhou středu od 18 hodin.  Ve 
středu 16. 2.  hovořil Luděk Svrček o Bibli v českých 
zemích a dějinách a o jejích nejnovějších překladech.  
Další setkání s hostem bude 2. března v 18,00 s 
docentem Jiřím Benešem a tématem bude Desatero. 
Tedy budeme se od středy za týden opět těšit na 
setkání s milým hostem a můžeme také pozvat své 
přátele.

Toto číslo zpravodaje sestavil: Richard Korbut ml.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

Kazatelská epištola Bethanským 

NEJLEPŠÍ SOBOTNÍ KÁZÁNÍ…
Byli jsme s manželkou Radkou v neděli večer při cestě domů 
nakoupit v Lídlu u nás Na knížecí. Manželka vybrala, já zaplatil a 
odnášel docela dobře naplněnou tašku. V autobuse máme 
společnou oblíbenou sedačku vzadu hned za dveřmi proti směru 
jízdy, kterou jsme obsadili. Jak jsem si dal nákupní tašku na klín a 
sedím vedle své ženy, na sedačce naproti nám sedí přes uličku 
sympatická dáma ve středních létech a pořád se na mě usmívá a 
ukazuje na mé nohy… Usmál jsem se také (v duchu přemítal 
odkud se známe) a pořád mi bylo divné proč se na mě pořád 
usmívá a co to je za divné posunky na mou spodní část těla… 
„Nedala mi pokoj“ – a až za další dvě zastávky mi to došlo… Začal 
jsem cítit mokro na nohách a došlo mi, že jsme kupovali mimo 
jiné smetanu v kelímku… A taky že ano, smetana se prorazila a 
vytekla do plné nákupní tašky – protekla síťovkou a tekla mi po 
nohách na boty…
Tak jsem milé paní opětoval úsměv, na dálku poděkoval a velmi 
mě potěšilo, že nebyla lhostejná a chtěla mi pomoci – i když to se 
mnou neměla lehké. Víme, že opakem lásky je lhostejnost a každý 
upřímný zájem člověka vždycky potěší. Tak Vám všem přeji i v 
tuto sobotu (a nejen dnes) stejný prožitek, který jsem měl v 
nedělním autobusu – ne vyteklý kelímek s čímkoliv do vašeho 
rozkroku, ale prožitek upřímného zájmu těch, které potkáte… I 
proto se těším na naše nová další setkání…. To jsou většinou ta 
nejlepší sobotní kázání, která ve sboru slyšíme – a zažijeme…
       Váš kazatel Vašek Vondrášek
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