BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ OD 10. 9.
- 16. 9. 2022 SLAVÍ NAROZENINY

Zpravodaj sboru CASD 10. 9. 2022

13.9. br. Jaroslav Hejra
15.9. Br. Samuel Gazdík (životní jubileum)

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY
10.00—11.00 Sobotní škola
• Projekce a zvuk: br. Lukáš Hora

• Třída mládeže v kanceláři

• Uvádí: br. Jan Řehák

br. Jakub Pavlán
br. Jan Řehák

• Třída v hlavním sále dospělí
• Třída v bočním sále dospělí

• Diakon sálu: br. Eduard Forejt
• Společné písně

br. Václav Vondrášek

• Dětská školka - mladší 3 - 6 let
• Dětská školka - starší 7 - 10 let

• Modlitba

s. Nicol Kubečková
br. Patrik Kantor

• Studium Bible ve třídách
• Sbírka:

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY
• Sbírka pro misiji
• Sbírka pro potřeby našeho sboru
• Celkem

• Uvádí: br. Jaroslav Semerák
• Diakon sálu: br. Jaroslav Hejra

0 Kč
15.180 Kč
15.180 Kč

• Společná píseň
• Modlitba
• Sbírka
• Oznámení: br. Jaroslav Semerák
Sborový víkend na Sázavě

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

Ve dnech 7.-9. října chceme společně strávit jako sbor Bethany víkend
na Sázavě. Přejeme si prožít pohodový, radostný čas ve společenství i
s našimi dětmi a přáteli. Cena za ubytování bude dotována – první noc
bude stát 150 Kč a další 100 Kč. Stravovat se budeme z vlastních
zásob, ale na sobotu objednáme pizzu, dotovaná cena bude 100 Kč.
Sobotu dopoledne chceme prožít podobně jako ve sboru u Božího
slova, odpoledne se chceme projít po Sázavě a navštívit Sázavský
klášter. Večer chceme strávit u ohně s opékáním. V neděli můžeme
navštívit nějakou pamětihodnost v okolí (např. Kutnou Horu nebo
Český Šternberk) a po obědě (který si již každý zaplatí sám) se
rozejdeme. Ne všichni budou asi moci s námi být po celý víkend, a
proto počítáme s tím, že je možno přijet třeba jen na dva dny nebo jen
na sobotu. Sestra Špinková připravila formulář, do kterého každý
zapíše, kdy přijede a co si bude přát za jídlo. Těšíme se na společenství
a proto – pokud Vám to bude možné – pojeďte s námi.

• Příběh pro děti: br. Václav Vondrášek
• Společná píseň
• Modlitba
• Čtení z parafráze: Jak 4, 7-10
• Tichá modlitba & ztišení
• Kázání na verše Mk 1,14.15
br. Václav Vondrášek
„Přiblížilo se / vzdálilo se“
• Společná píseň
• Závěrečná modlitba

1. Dnešní sobotu bude sloužit Božím slovem br. Vašek
Vondrášek.
2. Příští sobotu bude sloužit zvěstí z Božího slova br.
Radim Passer.
3. V následujícím týdnu nebude studium Písma. Ale v
dalším týdnu již bude studium v úterý, ve středu i ve
čtvrtek.
4. Modlíme se za nemocné, pokud o někom víte, podejte
zprávu vedení sboru, abychom se mohli informovat a
myslet na sebe navzájem.
5. Jak jsme již oznamovali, od září se chceme pravidelně
každou druhou sobotu v měsíci setkávat k agapé a k
případnému rozhovoru nad tím, co nás trápí nebo
zajímá jako sbor. Organizaci tohoto prvního setkání
přijala s. Hejrová.
6. I nadále připomínáme, že je možné se přihlásit ke
studiu pro sborové činovníky. Bližší informace u
kazatelů a vedení sboru i v tomto Zpravodaji.
7. Dopředu oznamujeme, že od 7. do 9. října chceme
strávit společně víkend na Sázavě, tedy druhou sobotu
v měsíci říjnu zde nebude shromáždění, ale prožijeme
společnou sobotu na Sázavě. Bližší informace v
samostatném oznámení. Sestra Špinková připravila
formulář, do kterého se každý může zapsat a odevzdá
to s. Špinkové.
8. Příští neděli pořádá Protěž veselé odpoledne pro děti i
seniory, hostem bude Petra Janů, prosíme řidiče o
pomoc o odvoz seniorů z Domova seniorů. Bližší
manželé Svrčkovi.
9. Od počátku měsíce října zahájíme opět studium Písma
v úterý, středu a čtvrtek od 8,30-9,00
Ve sborové kanceláři.
10.
Blahopřejeme sestře Ilonce ke sňatku s Tomášem
Ctiborem a přejeme jim Boží požehnání pro společný
život a zacílení k Božímu království.
11.
V neděli 18. 9. ve 14 hodin si zde v Bethany řeknou
své ano sestra Jiřina Krejzová a Jan Harbáček. Sbor je
na slavnostní bohoslužbu srdečně zván.

EPIŠTOLA BETHANSKÝM
NENÍ PLACENÁ REKLAMA!!! MÁM NA VÍC
Bylo téměř nadlidským úkolem urvat tři dny o celých
prázdninách, kdy bychom se mohli společně užít i s našimi
dětmi na rodinné dovolené, kterou jsme strávili kolem
severočeského Bedřichova. Jak jsem navyklý neustále hledat
podněty a inspirace k životu i ke kázáním, zaujala mě jedna
výloha obchodu, kde bylo tablo místní základní školy, kde byly
nejen fotky absolventů, ale i krásný citát: “UČITEL TI MŮŽE
OTEVŘÍT DVEŘE, ALE VSTOUPIT MUSÍŠ SÁM“.
Naši vzácní učitelé teologie nás kdysi učili, že zdravý křesťan
má v jedné ruce denní tisk a v druhé Bibli. Žijeme ve zvláštní
době, kterou prožívá náš svět, církev, naše rodiny i každý z nás.
Pořád znovu se mi nechce věřit tomu, jaké hlouposti a bludy se
někdy šíří kolem nás v různých konspiračních teoriích, jak se
neinformovaný a nevzdělaný člověk stává předmětem
manipulace, strachu a beznaděje. Jak dnes lidé ve světě i v
církvi hledají silné (někdy až) totalitní vůdce, kteří by přinesli
rychlá, bezbolestná řešení a odhalili jasně viníky, kteří nesou za
vše zlé odpovědnost a které je potřeba zlynčovat… Jak se k
tomu někdy zneužívá Bible různými rádoby eschatologickými
výklady.
Totiž máloco mi přináší takovou radost a snad přímo i duchovní
rozkoš, jako když díky dlouholetému studiu teologie,
psychologie i ostatních oči otevírajících oborů mohu prožívat
chápání souvislostí, jak do sebe věci zapadají, jedna doplňuje
druhou. Jak díky tomu mohu získávat dnes tak potřebný
nadhled, naději, mít svůj názor který mohu podložit, abych nebyl
stádovitým, vydíratelným, manipulovatelným…
To vše se nám nabízí ve VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU našeho
ATI, který otevírá České sdružení CASD. Dnešní sobotu se
uzavírají přihlášky! Není možné snad otevřít dveře víc – je to (až
na dvě setkání) online, je zde široká paleta nabídky výuky od
těch nejobdarovanějších kazatelů… Modlím se za odvahu co
nejvíce z vás, abyste zatoužili do těchto dveří vstoupit – co se
naučíte, se vám po zbytek vašeho života bude více než hodit…
Pravděpodobně vstupujeme do finále lidských dějin…
Z otevřených dveří poznání vás zve váš kazatel
Vašek Vondrášek

Toto číslo zpravodaje sestavil: Richard Korbut ml.
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Svatební oznámení

