
 Zpravodaj sboru CASD      5.3.  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: s. Ilona Semrádová

• Diakon sálu: br. David Sabuka

• Společné písně

• Modlitba

• Studium Bible ve třídách

• Sbírka: br. Zdeněk Dušek

11.00—11.30 Přestávka

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

• Uvádí: br. Jan Řehák

• Diakon sálu: s. Jana Zachariášová

• Společná píseň

• Modlitba

• Sbírka: br. Zdeněk Dušek

• Oznámení: br. Jan Řehák

• Příběh pro děti: 

• Společná píseň

• Modlitba

• Čtení z Jon. 1:1-3 (ČEP)

• Tichá modlitba & Ztišení

• Kázání: na Jon. 1:1-3 - br. Miroslav Starý 
„Prorokem včera, dnes a zítra“

• 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 
5.3. - 11.3. SLAVÍ NAROZENINY 

5.03. br. Žeňa Symočko

 1.797 Kč
 4.101 Kč
 5.898 Kč

br. Richard Korbut ml. 
s. Ilona Semrádová

s. Adéla Gondolová
br. Eduard Forejt

https://spolecenskecentrum.cz/strom-prani-2021/
richa
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OZNÁMENÍ SBORU 
1. Tuto sobotu slouží zvěstí Božího slova bratr Miroslav Starý.
2.
3.

Příští sobotu bude zvěstovat Boží slovo bratr Ivo Řehák. 
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 tento týden bude jen v úterý v 
18 hodin.  Ve čtvrtek v 16 hodin mimořádně nebude. 
Budeme rádi, když nás přijdete podpořit.

4. 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.

5. Děkujeme Vám za to, že dodržujete zásady ochrany před
nákazou – tedy roušky, rozestupy a ošetření rukou. Kéž se
v našem jednání projevuje ohleduplnost naší křesťanské
lásky k bližním. Děkujeme Vám.

6. Stále si můžete zakoupit u Davida Sabuky knihu Ježíš je
vítěz, tzv. jitřenku čili výběr z textů Bible na každý den s
krátkým zamyšlením, které je výborným startem do nového
dne.   Získat také můžete výborný komentář ke studované
epištole Židům od našich učitelů - bratří Petra Krynského a
Oldřicha Svobody.

7. Věnujte prosím pozornost nabídce programů pro církev i
veřejnost, která začala v měsíci únoru a bude pokračovat
každou druhou středu od 18 hodin. Prožili jsme  ve středu
setkání s br. Jiřím Benešem, který hovořil o Desateru.
Dalším milým hostem bude příští středu, tedy 16. 3., br.
Petr Adame, koordinátor Národního týdne manželství.
Proto v tomto následném týdnu, tedy od 14. do 20. března,
chceme společně prožít tento týden a ve středu se
setkáme  s naším milým hostem. Na toto setkání můžeme
také někoho pozvat. Na stolečku u východu si k tomuto
účelu můžete vyzvednout pozvánku, kterou můžete předat
svým přátelům.

8. Všichni s napětím sledujeme situaci na Ukrajině. Situace se
mění každým dnem. Přejeme si mír, a proto se za to také
modlíme. Československá ADRA vyhlásila sbírku na pomoc
pro Ukrajinu, na kterou můžeme přispět na konto 66 8888
66/0300, variabilní symbol 500, pomoc bude distribuována
prostřednictvím ukrajinské ADRY potřebným.  Bližší
informace můžete získat na nástěnce nebo u manželů
Špinkových.

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

Sněženka v zahradě smrti

Asi jako každý z vás jsem denně bombardován zprávami o tom, 
co se děje na Ukrajině a co se každého z nás dotýká, nebo brzy 
určitě dotkne. Do toho mi potvrdili covid, tak jsem měl tento týden 
domácí vězení. Po pěti dnech když se mi zdravotně ulevilo jsem si 
ale s respirátorem sám konečně vyšel na modlitební procházku k 
našim „milým sousedům“, na náš malvazinský hřbitov, zrovna 
vysvitlo slunce a udělalo mi to po všech stránkách nesmírně 
dobře. A jak jsem tak s Pánem sdílel své starosti a bolesti, 
fascinovalo mě něco, čeho jsem si snad nikdy v takové míře 
nevšimnul – po celém hřbitově byly chaoticky rozeseté vykvetlé 
ostrovy sněženek. V tom kontrastu „zahrady smrti“ to bylo něco 
mimořádného, živého, pro mě osobně velmi povzbudivého. 
Podobnými „sněženkami v zahradě smrti dnešního světa“ je 
všechno vzácné a lidské, co vidím v těchto těžkých dnech kolem 
sebe – tu lidskou solidaritu – národů i jednotlivců… Tu snahu 
mnohých nějak pomoci, zmírnit utrpení, dát najevo solidaritu… To 
pozitivní vzedmutí se celé společnosti a po delší době zase 
naplněný „václavák“… Tu statečnost těch, kteří jsou odhodlaní 
bránit se proti drtivé přesile… Ta touha, aby se na Ukrajině 
neopakovalo to smutné, co se událo u nás v roce 1968… 
Jak moc bych si přál, abych já sám – moje rodina – náš sbor 
Bethany byl takovým ostrovem bílých sněženek ve smutné 
zahradě našeho světa… Díky Bože za zázrak života, kdy nám nově 
každé jaro pošleš sněženky k povzbuzení naší víry!!! Děkujeme ti!!!

Váš, tiše se radující kazatel 
Vašek Vondrášek

Výzva k modlitbám

Jako představitelé Církve adventistů sedmého dne se 
připojujeme k modlitbám všech křesťanů v České a 
Slovenské republice, kteří se znepokojením pozorují 
zhoršující se bezpečnostní situaci na Ukrajině. Věříme 
a doufáme, že se podaří odvrátit nebezpečí válečného 
konfliktu, který by svými dopady zřejmě ovlivnil celou 
Evropu. V modlitbách se obracejme k Bohu, o kterém 
vyznáváme, že je Bohem pokoje (Ž 13,20), aby zabránil 
této hrozbě. Modleme se za obyvatele ohrožených 
oblastí, aby i v těchto pohnutých časech našli bezpečí 
a jistotu Boží blízkosti. Přejeme si, aby se členové 
církve a lidé dobré vůle slovy, činy i modlitbami podíleli 
na obnovení pokoje mezi lidmi i mezi státy.

Mikuláš Pavlík, František Kolesár, Daniel Dobeš, 
Vít Vurst
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