
 Zpravodaj sboru CASD  12. 11.  2022 

KONTAKTY 
• Václav Vondrášek, kazatel,  775 080 809
• Soňa Sílová, kazatelka, 724 130 602
• Luděk Svrček, starší sboru a misie, 777 077 166
• Ilona Ctiborová, 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

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 
• Sbírka misie
• Sbírka Sbor
• Celkem  19.808 Kč

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ OD 
12. 11. - 18. 11. 2022 SLAVÍ NAROZENINY

12.11 s. Marta Veselá
14.11 př. Adéla Gondolová ml.
17.11 br. Richard Semuf

 7.550 Kč

• 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

br. Radim Passer
 br. Luděk Svrček

11.00—11.30 Přestávka

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

• Uvádí:  br. Richard Korbut

• Diakon sálu: br. Richard Semuf

• Společná píseň

• Modlitba

• Sbírka

• Oznámení: br. Richard Korbut

• Příběh pro děti: s. Soňa Sílová

• Společná píseň

• Modlitba

• Čtení  z SNC: Jan 15,15-17

• Tichá modlitba & ztišení

• Kázání na verše Mat. 28, 16-20
s. Soňa Sílová

„Ježíšovým učedníkem tady a teď.“

• Společná píseň

• Závěrečná modlitba

s. Soňa Sílová

s. Gabriela Hejrová
br. Patrik Kantor

 12.258 Kč

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 

10.00—11.00 Sobotní škola 

• Projekce a zvuk: br. Lukáš Hora

• Uvádí:  s. Martina Špinková

• Diakon sálu: s. Marie Slamková

• Společné písně

• Modlitba

• Studium Bible ve třídách

• Sbírka:

STROM PŘÁNÍ
Jak už je našim zvykem i letos připravujeme 
Strom přání na Brumlovce. Dárky si přály děti v 
pěstounské péči a děti z dětského domova 
Husita.
Strom bude mít stánek na akci rozsvícení 
vánočního stromku na Brumlovce 24.11. 

Všichni jste zváni. 

Denisa 

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



OZNÁMENÍ SBORU
1. Tuto sobotu, 12. listopadu,  bude sloužit Božím slovem 

sestra Soňa Sílová. Příští sobotu bude zvěstovat Boží 
slovo bratr Ivo Řehák.

2. Modlíme se za nemocné, pokud o někom víte, podejte 
zprávu vedení sboru, abychom se mohli informovat a 
myslet na sebe navzájem.

3. Pokračujeme v  ranním studiu Písma, které se koná vždy v 
úterý, ve středu a ve čtvrtek, a to nově již od 8,15-8,45 zde 
v Bethany. Studujeme společně evangelium podle Marka. 
Pokud můžete, přijďte studovat s námi. Tento týden se 
ovšem nesejdeme ve čtvrtek, protože je svátek.

4. Těšíme se z přednášek sestry Soni Sílové, které jsou vždy 
v úterý v 18,30.  Témata jsou velmi zajímavá, a tak zveme 
všechny členy sboru a prosíme, pozvěte také své přátele, 
kteří mohou být obohaceni novým pohledem na staré 
pravdy. Protože zveme také všechny studující Písmo v 
některém kurzu na tyto přednášky, během tohoto týdne se 
samostatná studia ještě nebudou konat. Tento týden bude 
poslední přednáška z této série – o 2. příchodu Ježíše 
Krista. Ale i nadále se chceme setkávat v úterý k dalším 
komunitním večerům, bližší ještě oznámíme.

5. Předminulý pátek jsme se sešli k prvnímu 
chvalozpěvnému a modlitebnímu setkání (v 18,30). Tato 
setkání chceme nadále konat pravidelně jednou za měsíc, 
a tak se společně modlit za náš sbor i všechny potřebné a 
oslavovat Hospodina. Každý je srdečně zván. Další setkání 
bude poslední pátek v listopadu (25.11.).

6. Dnes odpoledne v 15,30 bude ve smíchovské modlitebně 
rozloučení s br. Janem Huškem.

7. V pondělí, tedy 14. 10., bude v 18,30 pravidelný výbor 
sboru.

8. 26. 10. bude od 17 hodin na Smíchově vánoční  Adventní 
koncert.

9. 3.12., tedy v první sobotu v prosinci, bude v Bethany 
Adventní večer chval s kapelou Džembend.

10. Tuto sobotu chceme prožít podle plánu další agapé, 
věřím, že s tím počítáte. Vedení tohoto agapé přijala 
sestra A. Gondolová.

11. Dnes končí náš celosvětový modlitební týden, který byl 
od 5. do 12. listopadu a připomínáme, že na dnešní den je 
vyhlášena sbírka Modlitebního týdne. Lze přispět i přes 
sborový účet s VS 20227

Toto číslo zpravodaje sestavil: Richard Korbut ml.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

EPIŠTOLA BETHANSKÝM

Kus nebe na zemi

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,

minulou neděli jsem se dopustila velkého nerozumu. K jedné 
nezáživné činnosti jsem si pustila dokument Tomáše Etzlera s 
názvem Nebe, protože ten den končila možnost jej zdarma 
shlédnout v archivu České televize. O tom dokumentu se dost 
mluvilo, ale jediné, co jsem věděla, bylo to, že se natáčel v Číně. 
Ukázalo se, že film vypráví o jedné z nejkrásnějších věcí, které jsem 
kdy viděla. A že ukazuje jedny z nejstrašnějších záběrů, které jsem 
kdy viděla. Sebeobětování a láska v kontrastu s totálním nezájmem 
a krutostí. Celé to bylo o dětském domově, z kterého se postupně 
stával domov pro hendikepované, vedený čínskými katolickými 
řádovými sestrami v civilu. Těžce mentálně, tělesně a kombinovaně 
postižené děti a mladí lidé žijící v komunitě, vlastně rodině a všichni 
nesli příjmení, které bylo zároveň jménem toho místa: Nebe. 
Laskavost, spolupráce, legrace, vzájemná služba, práce a prostředí, 
které spoluvytvářelo domov. S tím, že pokud by se kdokoli z nich 
dostal do státního zařízení, byl by pravděpodobně do několika 
měsíců mrtvý. A pak záběry ze státního sirotčince s jejich 
místnostmi pro umírající… Nakonec státní moc tenhle nebeský 
domov uzavřela a jeho obyvatelé byli přesunuti do oněch běžných 
„zařízení” a nejspíš většina z těch bytostí už není naživu a skončila 
jako nepotřebný odpad.
Není to dnes lehké čtení, co vám píšu. Ale pro mě to je přece jen v 
něčem dobré, dá-li se to takto vyjádřit:
Za prvé: Ten šok z vidění věcí, které nechci už nikdy vidět, mi 
přerovnal hodnoty. My si tu přes všechny problémy žijeme v 
porovnání s tamější realitou skoro jako v ráji. Už si nechci stěžovat 
na malichernosti, ale vděčně užívat tolika zdejších vymožeností 
materiálního, ale hlavně sociálního charakteru. Na svobodě, 
sounáležitosti a sociálním cítění se v naší společnosti podílel 
zásadní měrou křesťanský, kristovský přístup k druhým a ke světu.
Za druhé: Úsilí zakladatelek a provozovatelek domova by se mohlo 
zdát naivní, nemožné a nakonec vlastně zbytečné. Ale jak to je? 
Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má 
něco smysl bez ohledu na to, jak to dopadne… Ty ženy přinesly kus 
nebe na zem a to se nikdy neztratí.
Za třetí: V rámci Modlitebního týdne jsme v posledních dnech 
přemýšleli nad učednictvím. Tady bylo učednictví ukázáno snad v 
naprosto dokonalé podobě. A tak se ptám sebe i každého z vás: Do 
čeho zdánlivě nemožného, zdánlivě marného, naivního, velkého či 
docela malého, se pustím já, pustíš ty?

Vše dobré, odvahu nechat se Pánem Bohem poslat a být 
požehnaný/á a být požehnáním
přeje a srdečně zdraví

Soňa Sílová, vaše kazatelka

Pozvání ke čtyřem podzimním setkáním
Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,
dovolte mi, abych vás a vaše známé pozvala na úterní setkání 
nad čtyřmi tématy: „Církev a peníze” (25.10.), „Když všichni 
neděli, tak my sobotu!” (1.11.), „Vepřové? To my ne!” (8.11.) a 
„Čekáme a čekáme (až se k nám Pán vrátí)” (15.11.), vždy od 
18:30 hod. Témata jsou zřejmá a zřejmé je i to, že jsem je chtěla 
poněkud „načechrat”, možná i vyostřit a proto jsem jim začala 
nejprve říkat „církevní bizáry”. Po diskuzi s naším milý bratrem 
Edou F. jsme je ale nazvali (Ne)bizáry. Protože to, co se možná 
mnohým lidem na nás jako věřících a církvi či třeba na Bibli může 
jevit jako bizár nijak nesouvisející se současností, tak po 
zamyšlení, sdílení se a diskuzi by mohl alespoň někdo objevit, že 
se jedná naopak o něco velmi praktického a dobrého i pro 
současného člověka. To je mým přáním a prosím vás tímto, 
abyste mi pomohli oslovit ty, které by mohl tento koncept 
zaujmout. I pro ty, kteří v církvi už nějaký čas jsou, se mohou tyto 
námi vyznávané „pravdy” vyjevit v jasnějším, přístupnějším 
světle. Za to se modlím a doufám v Boží přiznání a děkuji vám 
předem za modlitby, podporu a spolupráci. 
Soňa, vaše kazatelka

richa
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https://meet.google.com/hpt-wfjz-cib.



